A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA ARÉNA USZODÁJÁNAK
HÁZIRENDJE
Az egyetemi campusok és mérőtelepek működési rendjéről szóló …./2020. számú rektori
utasítás 36. §-a alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus, Ludovika
Aréna uszodájának (a továbbiakban: uszoda) házirendjét (a továbbiakban: Házirend) a
következők szerint állapítom meg.
1. Általános szabályok
1. §
(1) A Házirend hatálya az uszoda területére, továbbá az uszoda területén tartózkodó
személyekre terjed ki.
(2) Az uszoda területén az Egyetem jogos érdek alapján kamerás térfigyelő rendszert
alkalmaz az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok
őrzése, az épületüzemeltetés, a kommunikáció szempontjából kritikus infrastruktúra
védelme, illetve a vagyonvédelem céljából.
(3) A biztonsági szolgálat tagja a Házirend megsértőjével szemben önálló intézkedésre
jogosult. E jogkörében az érintett személyt kötelezheti a jogsértő magatartás
megszüntetésére, a felszólítás eredménytelensége esetén, továbbá súlyosabb esetben
(életet, testi épséget, vagyonbiztonságot súlyosan fenyegető vagy garázda magatartás
esetén) a rendbontót az uszoda területéről a rendőrség közreműködésével eltávolíthatja.
A Házirendet súlyosan vagy sorozatosan megsértő személy az uszodából kitiltható.
2. §
(1) Az uszodát 12 éves kor alatti gyermek csak felnőtt kíséretében látogathatja. Az olyan
fogyatékkal élő személy, aki az uszoda biztonságos használatára önállóan képtelen, csak
megfelelő kísérettel látogathatja a létesítményt.
(2) Az uszoda nyitvatartása, az úszósávok használata egyetemi sportfoglalkozások,
edzések, rendezvények miatt korlátozható. Az uszoda nyitvatartásáról és a nyitvatartást
érintő változásokról az Egyetem helyben, valamint a honlapján tájékoztatja a látogatókat.
A medencék idő- és pályabeosztásáról a helyben kifüggesztett, az egyetemi polgárok
számára az egyetemi sportinformációs rendszerben közzétett tájékoztatók adnak
tájékoztatást.
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(3) Az uszodát az általánosan elfogadott magatartási normáknak megfelelően, más
személy úszásának, pihenésének indokolatlan zavarása nélkül lehet használni.
3. §
(1) Az uszoda területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. Az uszoda területére
gyúlékony, tűzveszélyes, a tűzveszélyességi besorolást növelő anyagot vagy a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközt1 bevinni tilos.
(2) Veszélyhelyzeti riasztás esetén az uszoda területén tartózkodó személyek a
veszélyhelyzet elhárításában résztvevők kivételével kötelesek azonnal elhagyni a
létesítményt.
(3) Veszélyhelyzet esetén a liftek használata tilos. A menekülési útvonalakat a
vészhelyzeti világítók mutatják.
(4) Az uszoda területén bekövetkezett, személyi sérüléssel járó balesetről az úszómestert
azonnal tájékoztatni kell. Elsősegélyt az úszómester tud nyújtani.
4. §
(1) Az uszoda területén szeszes italt csak az árusításra kijelölt helyen és időpontban lehet
fogyasztani. Kábító- és bódító hatású szerek használata tilos.
(2) Az uszoda területén készült kép- és hangfelvételek nem magáncélú felhasználásához
az Egyetem előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Az uszoda területére állat a vakvezető kutya kivételével2 nem vihetők be.
5. §
(1) Az uszodát lázas vagy fertőző beteg, ittas, kábító- vagy bódító hatású szer hatása alatt
álló személy nem látogathatja. Tilos az uszoda nyílt vagy vérző sebbel történő használata.
(2) Az uszoda területén tartózkodó személyek az uszodát és az uszodai létesítményeket,
eszközöket csak rendeltetésszerűen, saját felelősségükre használhatják.
(3) Az uszoda és az uszodai létesítmények, eszközök rendeltetésellenes használatából,
vagy a Házirend megsértéséből eredő kárt a károkozó viseli.
6. §
(1) Az uszodatérben, medencecsarnokban utcai lábbelit nem lehet viselni. Az uszodatérbe
sportolás, pihenés céljából belépni csak tiszta papucsban, úszócipőben lehet.
(2) Az uszodatérben étkezni tilos.
1
2

Lásd: a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet.

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet
9. §.
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7. §
(1) Az uszoda, az uszodai létesítmények és az uszodai eszközök vonatkozásában észlelt
hiányosságokról, meghibásodásokról az úszómestert kell tájékoztatni.
(2) Az uszoda öltözőiben tilos az étkezés, hajvágás, hajfestés, körömvágás, szőrtelenítés.
A zuhanyzókat a fokozott csúszásveszélyre figyelemmel és az ésszerű vízhasználat
követelményének betartásával lehet használni.
8. §
(1) Az uszodába bevitt vagyontárgyakért – az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyak
kivételével – az Egyetem nem vállal felelősséget.
(2) Az uszoda területén talált ruhát, egyéb értéktárgyat a recepción kell leadni, ahol azt
az igazolt tulajdonos átveheti.
(3) Az uszoda látogatója a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a
recepción elhelyezett panaszkönyvbe jegyezheti be.
2. A medencék használatára vonatkozó szabályok
9. §
(1) A medencék használata előtt előzuhany használata kötelező.
(2) A medencékben a fürdősapka viselése kötelező.
(3) Az úszómedencét 4 éven aluli gyermek még szülői felügyelettel sem használhatja.
(4) Az úszósávot 2 úszó esetén hosszirányban megfelezve, 2 főnél több úszó esetén a
rajtkőtől kiindulva, hosszirányban megfelezve, az óra járásával ellentétes irányban kell
használni.
(5) A medencék használata során tilos:
a) fürdőruha nélkül vagy utcai ruhában fürdeni,
b) a medencékbe beugrani, a medencékben ugrálni, fröcskölni, zajongani, keresztbe
úszni, víz alatt úszni,
c) a pályaválasztó kötelekre ráülni, ráugrani, azokat rongálni,
d) labdázni és a közönséget zavaró játékot folytatni,
e) búvárfelszerelést (nyaksúly, derékra rögzíthető ólomnehezék, békatalp, búvárpipa
és szemüveg) használni,
f) gumimatracot, felfújható úszógumit és csónakot, baleset és sérülés okozására
alkalmas tárgyat a medencébe vinni,
g) a medencében szappant vagy sampont használni,
h) szennyezett testtel a medencéket használni.
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10. §
(1) Tanrendszerű vagy szervezett uszodai foglalkozás esetén a foglalkozás résztvevői csak
a foglalkozásvezető jelenlétében kezdhetik meg a medencék használatát.
(2) A medencéket az uszoda zárása előtt 15 perccel el kell hagyni.
3. A szauna és a gőzkamra használatára vonatkozó szabályok
11. §
(1) Magas vérnyomás, szív és érrendszeri megbetegedés, keringési rendellenesség esetén
a szaunát és a gőzkamrát (a továbbiakban: szauna) nem lehet használni.
(2) 10 év alatti gyermek a szaunát még felnőtt kíséretében sem használhatja.
12. §
(1) A szaunázás megkezdése előtt az előzuhany használata kötelező. A fából készült
szauna padokra leülni csak törülközővel leterítve lehet.
(2) A szauna használata során tilos:
a) a kijárat és a vészjelző eltorlaszolása, kiiktatása,
b) a meztelen testtel történő használat,
c) étel, ital fogyasztása,
d) a szaunakályhára vizet, illóolajat locsolni,
e) ragacsos, kellemetlen szagú anyagok, pakolások bevitele és használata.
(3) A szaunát az uszoda zárása előtt 15 perccel el kell hagyni.
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