
1. számú melléklet 

HÁZIREND 

BME Ifjúsági Tábor, Balatonlelle, Köztársaság utca 65. 
 

A tábor üzemeltetője: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Üzemeltető kapcsolattartója: Németh Ákos Zoltán 
Kapcsolattartó elérhetősége:+36-1-463-4138 
Gondnok: Cserti József 
Gondnok elérhetősége: +36-20-327-0808 
Táborvezető elérhetősége: +36-20-471-4078 
 
A tábor használatának időbeli korlátozásai: 
A szobákat az érkezés napján 14:00 és 17:00 óra között lehet elfoglalni. 
A szobákat a távozás napján 9:00 óráig kell elhagyni. 
 

Minden, a tábor területén tartózkodó személy köteles betartani a Házirendben foglaltakat az 
alábbiak szerint: 
 

I. Biztonsági szabályok 

1. A nyílt láng használata és a dohányzás a tábor valamennyi épületében és azok környezetében 
tilos.  Szabadtéren, csak az erre a célra kijelölt területen engedélyezett. 

2. Tüzet (tábortüzet) csak az arra kijelölt és kiépített helyen lehet gyújtani. 
3. Tilos az elektromos hálózatot és a tábori elektromos készülékeket megbontani, szerelni, az 

armatúrákra és a lámpákra bármit akasztani, onnan vagy a kapcsolókból áramot venni. 
4. Tilos a szobákban hajszárító, rádió, villanyborotva és olvasólámpa kivételével bármilyen 

elektromos készüléket üzemeltetni. 
5. Tilos az épületek tetejére, valamint a tábor területén lévő fákra és egyéb létesítményekre 

felmászni. 
6. A parti stéget minden vendég kizárólag saját felelősségre használhatja. 
7. Tilos a stégről és a partról a Balatonba ugrani, a lekerített sólyatérről1 a vízbe menni vagy ott 

kijönni, illetve bárkit vízbe dobni. 
8. Fürdőzésnél és csónakázásnál az általános szabályok mellett, mindenki köteles a Balatonra 

érvényes viharjelzés szabályait is betartani. 
9. A tábor vendégei számára az azonosítás érdekében karszalag viselése kötelező. 

II. Egészségügyi szabályok 

1. Tilos a lakószobákban élelmiszert tárolni és fogyasztani. 
2. Élelmiszer kizárólag erre a célra elhelyezett hűtőszekrényekben tárolható, megfelelő 

csomagolásban. 
3. Tilos a Balatonban szeszes italt fogyasztani, illetve ittas állapotban fürödni. 
4. A Balatonban mindenki saját felelősségére tartózkodik, a táborban nincs vízi felügyelet! 
5. Az étkezdéből, és annak közvetlen környezetéből bútort, vagy bármilyen használati eszközt 

kivinni tilos. 
6. Megbetegedés esetén haladéktalanul fel kell keresni (illetve ki kell hívni) az illetékes orvost 

(körzeti orvos, ügyelet stb.). 
7. Beteg személy a táborban csak orvosi hozzájárulással és megfelelő indokkal tartózkodhat. 
8. Amennyiben a betegség indokolja, a beteget a betegszobában kell elkülöníteni. 
9. A táborban szemetelni tilos! A szemetet a szobákban, a folyosókon, az udvaron stb. 

elhelyezett szeméttárolókba és tartályokba kérjük elhelyezni. 

                                                 
1 sólyatér: a hajók vízre bocsájtására szolgáló partrész 
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10. Bódító hatású szereket, narkotikumnak minősülő és tiltott szereket a tábor területére behozni 
TILOS! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy e szerek birtoklása és használata büntetőjogi 
felelősségre vonással járhat! 

11. Élő állatot a tábor területére csak előzetes bejelentés után lehet behozni. Az állat ürülékét 
azonnal fel kell takarítani! Ennek elmulasztása károkozásnak minősül, takarításának összegét 
a károkozó téríti meg! 

III. Általános szabályok 

1. A táborban 16 éven aluliak csak felnőtt felügyeletében tartózkodhatnak. 
2. A tábor területére fegyvernek minősülő tárgyakat behozni SZIGORÚAN TILOS! 
3. Tilos a tábor területén 22:00 óra után olyan jelentős (35 dB-t meghaladó) zajjal járó 

tevékenységet (pl.: erősített gépi zene, disco, folyamatos hangos tevékenység stb.) folytatni, 
amely zavarja a környék éjszakai nyugalmát. 

4. Tilos a tábor folyosóján, az udvaron és a Balaton parton hangsugárzó berendezés 
üzemeltetése egész nap. 

5. A zajszint napközben sem haladhatja meg az 45 dB értéket, ezért az elektronikusan erősített 
zene csak a nagyteremben szolgáltatható zárt ajtók és ablakok mellett. 

6. A tábor területén csak a tábor saját erősítőjét lehet használni. 
7. A tábor területére érvényes Sajtóengedélyt igényelni a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

irodájában (1111 Bp. Műegyetem rkp. 3. R ép. 2.em.) lehetséges.  
8. Gépjárművel a táborban parkolni tilos. Közérdekből ez alól a táborvezető adhat felmentést, 

azonban, akkor is csak saját felelősségre és a gondnok által kijelölt helyen, a járműforgalom 
akadályozása nélkül lehet parkolni. 

9. A lakószobák felszerelését (pl.: ágy, takaró, matrac, szék, asztal stb.) tilos a szobákból kivinni, 
másik szobába átvinni. 

10. Tilos a tábor területén – a tábor üzemeltetőjével kötött szerződés nélkül – ételt, italt árusítani. 
11. Tilos a tábor üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül rezsót, elektromos 

berendezést (kivéve biztonsági szabályok 5. pontban felsorolt eszközök) használni. 
12. Az épületek között, illetve közvetlen közelükben tilos olyan tevékenységet folytatni, amelyek 

az épületekben kárt tehetnek, vagy sérülést okozhatnak (pl.: labdajátékok, dobálós játékok 
stb.). 

13. A tábor területén rendezvényt tartani kizárólag a tábor üzemeltetőjének előzetes írásbeli 
engedélyével lehetséges. 

14. Sporttevékenység csak az erre a célra kiépített sportpályákon folytatható. 
15. A társalgóból vagy folyosóról az udvarra kivitt eszközöket használat után haladéktalanul vissza 

kell vinni az eredeti helyükre. 
16. Kérjük, hogy  

 a vízzel, elektromos árammal takarékoskodjanak, 

 a különböző meghibásodásokat (pl.: víz, villany stb.) azonnal jelentsék a gondnoknak, 

 az ajtókulcsokat távozáskor tegyék vissza az eredeti helyükre, 

 a kölcsönzött eszközöket a sporttevékenység után haladéktalanul vigyék vissza. 
17. A gondnoktól a sport-, és bármilyen szabadidős tevékenység (főzés, biciklizés…) végzésére 

sporteszköz kölcsönözhető. 
18. A tábor területén este 22:00 után csak azok tartózkodhatnak, akik vendégéjszakát fizetnek. 
19. Minden vendégéjszakát töltő személynek szállásdíjat, és idegenforgalmi adót kell fizetnie, 

amihez a szükséges adatok megadása a táborozás feltétele. 
20. Sátort előzetes engedéllyel kizárólag a sátorozásra kijelölt helyen szabad felállítani. 
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IV. A táborvezető: 

1. A táborvezető a tábor Házirendjének, valamint a vonatkozó személy- és vagyonvédelmi 
törvények betartásának érdekében, minden a tábor területén tartózkodó személyekkel 
szemben jogosult: 

a. felszólítani a táborozókat a Házirend, és egyéb szabályok betartására, 
b. amennyiben a felszólítás után nem szüntetik meg a szabálysértő magatartást, a tábor 

elhagyására felszólítani a szabálysértőket, és ezt a folyamatot személyes jelenlétével 
segíteni, 

c. felszólítani a náluk lévő, és a táborozáshoz nem indokolt csomagjaik és egyéb gyanús 
poggyászaik bemutatására, szállítási engedélyük felmutatására, indokolt esetben jogosultak 
megtiltani a közbiztonságra veszélyes tárgyak bevitelét illetve a tábor eszközeinek, 
berendezéseinek engedély nélküli kivitelét, 

d. ellenőrizni a táborba való beléptetés rendjét, melynek során jogosultak felszólítani a belépő 
személyeket a belépés céljának közlésére, ellenőrizni a belépés jogosultságát és megtiltani 
a belépést a belépésre jogosulatlan személyeknek. 

2. A tábor üzemeltetője és dolgozói nem vállalnak felelősséget 
a. a tábor lakóinak testi épségéért 
b. a táborba hozott, a szobákban, illetve a tábor területén hagyott értéktárgyakért. 

 

V. Közérdekű adatok: 

Tűzoltók: 105 
Mentők: 104  
Rendőrség: 107 
 
 
Legközelebbi orvosi ügyelet:  

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 
8630 Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. 
Tel.: (85) 550 013 
Hétköznap: 16:00-8:00 
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 8:00-8:00 
 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a HÁZIREND be nem tartásának következményeiért, 
illetve egyéb károkozásért minden tekintetben – anyagilag is – az elkövető egyénileg felel. 
Amennyiben egyéni felelősség nem állapítható meg, a tábort szervező (a szállást foglaló) szervezet 
/ egyén köteles a kárt megtéríteni! 
A tábor üzemeltetője és dolgozói, a tábor igénybevevői és a táborlakók által, illetve vezetőik (pl.: 
csoportvezető, táborvezető stb.) felelősségi körében történő házirend megsértésével elkövetett 
eseményekért, illetve az általuk okozott károkért felelősséget nem vállalnak. 

 

BME HSZI 
 


