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ELTE SPORT Kft.  
SPORTPÁLYÁINAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ  

ÁLTALÁNOS HÁZIREND, PÁLYAHASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK 
 

 

 
Jelen „Általános házirendi, pályahasználati előírások”2021.07.01 napjától visszavonásig, illetve a módosítások 

hatályba lépéséig maradnak hatályban. 
A szerződés nyelve:  magyar 
Honlapjának címe:  www.eltesport.hu 

 

 
Jelen „Általános házirendi, pályahasználati előírások” (továbbiakban: Házirend) az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő és az ELTE SPORT Kft. (székhely: 1117 Budapest, Magyar 

Tudósok körút 7, adószám: 14559095-2-43), mint Bérbeadó (a továbbiakban “Bérbeadó”) által üzemeltetett 

sportközpontokban, illetve sporttelephelyeken található sportpályák általános házirendjét és 

pályahasználati előírásait tartalmazza, mely a Bérlő és a Bérbeadó közötti egyedi (pálya/terem) Bérleti Szerződés 

elválaszthatatlan része. 
 

 
ELŐZMÉNYEK 
 
Az ELTE SPORT Kft. az ELTE-vel kötött 2008.12.22-én, majd egységes szerkezetben 2019.04.30-án létrejött 

Megállapodás alapján jogosult az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő sportközpontokban, 

illetve telephelyeken található sportpályák hasznosítási jogára, bérbeadására. (továbbiakban összefoglalva: 

Bérlemény) 
Vonatkozó telephelyek:  1117 Bp., Bogdánfy Ödön u. 10/A 

1117 Bp., Bogdánfy Ödön u. 10/B 
     1119 Bp., Mérnök u. 35. 

     1237 Bp., Vizisport u. 48 
 

 
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 
 
Bérlő: Bérlő minden természetes vagy jogi személy, amely vagy aki Bérbeadóval (szóban és írásban) kötött 

külön megállapodás alapján a fentiek szerint körülírt helyszíneken helyiséget bérel és használ. 
Pálya használó: Bérlő, látogató 
Bérbeadó:  az a jogi személy (ELTE Sport Kft.), amely Bérlővel kötött külön megállapodás alapján a fentiek 

szerint körülírt helyszíneken helyiséget bérbe ad és üzemeltet. 
Üzemeltető: Bérbeadó 
Szerződő Felek:  Bérlő és Bérbeadó együttes elnevezése. 
Bérlemény: ELTE sportközpontokban, illetve telephelyeken található sportpályák: teniszpályák, műfüves 

labdarúgó pályák, parkettás/tükrös/filces termek/teremrészek. 
 

 
BÉRBEADÓ/ÜZEMELTETŐ ADATAI 

A szolgáltató neve:    ELTE SPORT Sportszolgáltató Kft. 
A szolgáltató székhelye:    1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 7 
Postacím:     1117 Budapest, Bogdánfy út 10. 
Cégjegyzékszáma:    01-09-909349 
Adószáma:     14559095-2-43 
Statisztikai számjel:    14559095-9311-113-01 

 

 

 

 

http://www.eltesport.hu/
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ÁLTALÁNOS HÁZIREND,  

TERÜLET/PÁLYA/ESZKÖZHASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK 
 

 
1. A sportlétesítményeket egészséges, 18. életévüket betöltött személyek látogathatják. 18 év alatti látogatóink 

kizárólag szülői vagy oktatói felügyelettel használhatják a sportlétesítményeket. 

2. A sporttelepeken tartózkodó vendégek kötelesek a nyitvatartási időre tekintettel lenni, és a zárási időpontokat 

figyelembe véve a pályákat/termeket a zárási időpont előtt 5 perccel, a sporttelepet időben, legkésőbb a zárást 

követő 10. percig elhagyni A szezonnak megfelelő nyitvatartási idők a telepeken, látható helyen kifüggesztve 

és a www.eltesport.hu honlapon megtalálhatóak. 

3. A pályát használók csak a beosztás szerint vehetik igénybe a sportpályákat.  

4. Az eszközöket, pályákat mindenki kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, a saját alkatának és erőnlétének 

megfelelően, saját felelősségre használhatja!  

5. A sporttelepek területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a 

kulturált viselkedés és a másik vendég tiszteletben tartása.  

6. A pályák használhatóságáról, azok állapotának figyelembevételével a pályakarbantartó dönt. 

7. A pályák csak funkciójuknak megfelelően használhatók. 

8. A sporttelepek felszerelési és berendezési tárgyaiban okozott kárért a kárt okozó Bérlő teljes anyagi 

kártérítéssel tartozik. 

9. A létesítmények Üzemeltetője az öltözőkben, illetve a pályák területén hagyott értéktárgyakért és egyéb 

felszerelésekért semmiféle felelősséget nem vállal.  

10. A sportpályákat és annak berendezéseit, eszközeit minden résztvevő saját felelősségére használhatja. Az 

esetleg bekövetkező sérülésekért, balesetekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, ezekért kártérítési 

kötelezettség nem terheli.  

11. A műfüves labdarúgó pályán stoplis cipő használata tilos! 

12. A teniszpályákon a pályabérlet a foglalási időponttól kezdődik, majd a játékot az óra vége előtt 5 perccel be 

kell fejezni, a pályát a használónak le kell húznia, és átadni a következő pályahasználónak. (A teniszpályákon 

a használat után a pályákat minden esetben a kör-körösen szőnyeggel vagy kefével kell lehúzni.) 

-A teniszpályákon a tenisz etikett betartása kötelező! 

-A teniszpályákon tenisz cipő használata kötelező! 

-A pályákon teniszpóló viselése kötelező 

13. A termekben mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! 

-A termekben sportcipő használata kötelező. 

-A termekben lévő eszközöket (székek, asztalok) használat után az arra kijelölt helyre vissza kell tenni. 

-A termekben enni, inni tilos! 

-A termekben lévő asztalitenisz asztalokat írófelületnek használni tilos! 

14. A vizisporttelepen  

-A hajókat a gondnoknál történő előzetes bejelentkezés alapján lehet használni. 

-A bérleti díjat a bérlés igénybevétele előtt kérjük a sporttelep gondnokánál megfizetni. 

-A hajók csak funkciójuknak megfelelően, rendeltetés szerűen használhatók 

-Mentőmellény használata kötelező. 

-A Vízisporttelep berendezéseit, eszközeit minden résztvevő saját felelősségére használhatja. 

-A Dunán a VÍZI KRESZ szabályai érvényesek, annak betartása mindenki számára kötelező! 

-A sporttelepre kutyát behozni tilos! 

-A fürdőkbe utcai cipővel bemenni tilos! 

-A Vízisporttelep használata során kérjük a stéget hagyják szabadon a hajók zavartalan ki- és 

beszállítása érdekében.  

-A vizes blokkok használata során tilos egészségügyi tampont bejuttatni a lefolyó rendszerbe. 

15. A sportpályákat/termeket ittas, bódult állapotban igénybe venni tilos! 

16. A sportpályákon/termekben az alkoholfogyasztás tilos! 

17. Az intézmények egész területén tilos a dohányzás! 

 

 

 

Jó sportolást és kellemes időtöltést kíván az ELTE Sport Kft. 

http://www.eltesport.hu/

