
 

Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. 
1054 Budapest, Vadász u. 30.     www.v30sportkozpont.hu     info@v30.hu 

 

Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. 
 

U S Z O D A  É S  W E L L N E S S   
H Á Z I R E N D  

 
1054 Budapest, Vadász utca 30. 

 
I. Általános rendelkezések 
 
1. Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. uszoda házirendjének jogszabályai alapján: 
 

A V.30 Belvárosi Sportközpont Házirendjét a Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. 
ügyvezetője által elfogadott, valamint az ÁNTSZ illetékes szervei által jóváhagyott uszodai 
üzemeltetési szabályok határozzák meg. (Az ÁNTSZ előírásait az érvényben lévő 37/1996. 
(X. 18) NM rendelet szabályozza.) 

 
2.  Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft.: 

Székhely: 1054 Budapest, Vadász utca 30. 
Létesítménye: V.30 Belvárosi Sportközpont  

 
3.  A V.30 Belvárosi Sportközpont alaptevékenysége és alaptevékenységen felüli céljai, 

feladatai: 
Alaptevékenységen felüli, azok ellátását nem veszélyeztető feladatok: 

• iskolai testnevelés és diáksport részére uszodahasználat; 

• lakossági szabadidősport számára uszodahasználat; 

• lakossági rekreációs célú wellnessrészleg-használat; 

• úszásoktatási és egyéb sportági lehetőségek biztosítása a sportközpont saját 
oktatási rendszerén belül; 

• a V.30 Belvárosi Sportközpont szolgáltatásait bővítő és bevételeit növelő eseti, 
szabad kapacitás hasznosítása a szabad kapacitás függvényében. 

 
II. Szolgáltatásokra és közönségforgalomra vonatkozó szabályok 
1.  Nyitvatartás: 

Az uszoda egész évben folyamatosan (január 1-től december 31-ig) üzemel (kivétel a 
karbantartási, rendezvénynapok és egyes ünnepnapok).  

 

Napi nyitvatartási rend: 
- munkanapokon 06.00–22.00 óra, hétvégén és ünnepnapokon 08.00–20.00 óra között. 
- december 24.: 06.00–14.00 
- december 25–26.: ZÁRVA 
- december 31.: 06.00–14.00 
- január 1.: 12.00–20.00 
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Megjegyzés: az igénybe vehető medencék, csarnokok és kültéri pályák idő- és 
pályabeosztásáról a lakossági vendégek és a sportolók a recepción kifüggesztett 
hirdetményeken, valamint honlapunkon, továbbá a Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak. 
 
Az uszoda nyitvatartási rendjét a vezetőség indokolt esetben megváltoztathatja! 
 

2. A Sportközpontban található medencék és szaunák: 
 
Úszómedence 
Méret: 25 x 10 m 4 sávos 
Vízmélység: 1,7 m 
Vízhőfok: 26-28 oC 
 
Tanmedence 
Méret: 10 x 5 m 
Vízmélység: 0,8 m 
Vízhőfok: 30-32 oC 
 
Élménymedence (jakuzzi) 
Méret: 4 fő egyidejű tartózkodására alkalmas 
Vízmélység: 0,6 m 
Vízhőfok: 34-36 oC 
Egyéb: Hátmasszírozó masszázsfúvókákkal  
 
Termálmedence  
Méret: 7 fő egyidejű tartózkodására alkalmas 
Vízmélység: 0,95 m 
Vízhőfok: 36-38 oC 
Egyéb: Hátmasszírozó masszázsfúvókákkal  
Maximális tartózkodási idő: 20 perc 
 
Finn szauna 
Méret: 2,97 x 2,78 x 2,2243 
7-8 fő egyidejű tartózkodására alkalmas 
Hőmérséklet: 80–90 oC 
 
Bioszauna 
Méret: 2,25 x 2,78 x 2,2243 
6-7 fő egyidejű tartózkodására alkalmas 
Hőmérséklet: 60–65oC 
 
Infraszauna 
Méret: 3,04 x 141,4 
6-7 fő egyidejű tartózkodására alkalmas 
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Gőzkabin 
Méret: 2,98 x 2,78 x 2,576 
9 fő egyidejű tartózkodására alkalmas 
Hőmérséklet: 30–40oC 
 

3.  Az uszoda igénybevételének általános szabályai: 

• Az uszoda medencéit mindenki csak saját felelősségre veheti igénybe.  

• Az üzemeltető az uszoda üzemeltetése során a vonatkozó rendeletek előírásait köteles 
betartani. 

• A V.30 Belvárosi Sportközpont külső és belső területein biztonsági kamerarendszer 
működik.    

• Az uszodai rend és az uszodai szabályok betartásáért a szolgálatban lévő, az adott 
medencékhez beosztott uszodamester/medenceőr felelős, akinek elsődleges feladata 
a balesetek megelőzése és az elsősegélynyújtás. (Ezirányú tevékenységüket az 
udvariasság, határozottság és segítőkészség szellemében kötelesek végezni.) 

• A szolgáltatások jegyzék szerinti ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért az 
uszoda dolgozója a vendégtől semmiféle juttatást nem követelhet. 

• Az uszodában oktatási tevékenységet kizárólag a V.30 Belvárosi Sportközpont oktatói 
végezhetnek.  

• A recepciónknál kihelyezett televíziókon a csoportos úszásoktatási órák ideje alatt 
élőközvetítéseket vetítünk, a gyermek fejlődésének nyomon követése, továbbá az 
oktatások minőségbiztosítása érdekében.  

• Az uszoda vezetőjének és az uszoda dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy 
biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak 
az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi, tulajdonvédelmi előírások érvényesítéséről. 
Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei 
egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. 
Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron 
kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A 
vészhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek, sportolók 
és az üzem dolgozói is kötelesek betartani. 

• Az uszoda és a wellnessrészleg szolgáltatásait a szolgáltatásokra vonatkozó „Swim & 
Go” úszójegy, „Wellness & Go” wellnessjegy vagy bérlet megvásárlását követően lehet 
igénybe venni, ezek megvásárlásával a létesítmény házirendje automatikusan 
elfogadásra kerül. 

• Az úszójegy, wellnessjegy és/vagy bérlet megvásárlását követően a belépéshez a 
vendég karórát kap.  

• Az úszójegy (kék színű karóra) a 2. emeleten található 25 méteres medence 
igénybevételére jogosít a belépőkapun való áthaladástól 100 perces 
benntartózkodással. 

• A wellnessjegy (zöld színű karóra) a -4. emeleten található wellnessrészleg 
szolgáltatásainak igénybevételére jogosít 100 perc benntartózkodással. 
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• Az uszodában, wellnessben csak érvényes belépő karórával lehet tartózkodni. 
- Érvényes úszójeggyel, illetve wellnessjeggyel rendelkező vendégeink az alábbi 

szolgáltatásokat vehetik igénybe, azok rendelkezésre állásának függvényében:  
- úszójegy: 25 méteres medence,  
- wellnessjegy: a wellnessrészlegen található finn szanua, bioszauna, gőzkabin, 

infrakabin, jakuzzi és termálmedence, azok rendelkezésre állásának függvényében. 

• Uszodai és wellness szolgáltatásokhoz kapcsolódó öltöző használat: Swim & Go, 
Wellness & Go jegy vagy bérlet megváltásával a -4. emeleten található „vizes” öltözők 
vehetők igénybe. Egyéni vagy csoportos úszásoktatáshoz kapcsolódó öltöző használat 
kizárólag az oktatáshoz kijelölt öltözőkben lehetséges, vizes szolgáltatásokon résztvevő 
vendégek a Train & Go 1. emeleti öltözőinek használata tilos. Jelen rendelkezéstől 
eltérő önkényes öltöző használat súlyos házirend sértésnek minősül, az öltöző 
használati szabály ismételt megszegése a létesítményből való kitiltást vonhat maga 
után. 

• A sportközpont oktatásait szolgáló foglalt vízfelületeket a medencék mellett 
kihelyezett foglaltsági táblák is mutatják. A foglalt sávokat, valamint medencéket 
vendégeink a lefoglalás idejére nem vehetik igénybe. 

• Az uszodában oktatási tevékenységet kizárólag a V.30 Belvárosi Sportközpont oktatói 
folytathatnak. 

• A medencék és az uszodai sávok foglaltságról vendégeink honlapunkon, illetve a V.30 
Belvárosi Sportközpont Facebook-oldalán keresztül tájékozódhatnak. 

• A 25 méteres medencében legalább 1 sáv a teljes nyitvatartás ideje alatt a lakossági 
úszók rendelkezésére áll. 

• 6 éven aluli gyermekek kizárólag kísérő felügyeletével, valamint a 6–14 éves úszni tudó 
gyermekek edzői vagy kísérői felügyelettel vehetik igénybe a medencéket. Az uszoda 
területén 14 év alatti gyermek nagykorú vagy oktatói felügyelet nélkül nem 
tartózkodhat. A gyermeket kísérő nagykorúnak külön jegyet kell váltania. 

• A tanmedencéket csak olyan szobatiszta gyermekek használhatják, akik a 80 cm-es 
vízmagasságban stabil medencealj-lábérintéssel rendelkeznek (a medence vize 
vállmagasságig ér), és biztosított a szülői vagy edzői felügyelet. 

• Tilos a mélyvizes és tanmedencék használata 4 éves kor alatt (kivéve babaúszás 
tanfolyamainkon szülői, valamint oktatói felügyelet mellett, a tanfolyamon előírt 
szabályzat betartásával)! 

• Az uszodát 3 év alatti gyermek csak úszópelenkában látogathatja. 

• A kézellenállás használata csak uszodamesteri engedéllyel lehetséges. 

• Az uszoda berendezési (beleértve az öltözőszekrény, szekrényszámot tartalmazó tábla, 
zuhanyozó stb.), felszerelési tárgyaiban szándékos vagy gondatlan magatartással 
okozott kárt az uszoda a kár okozójával megtérítteti. 

• A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről a 
37/1996.(X.18.) NM rendelet alapján az alábbi személyek belépése tagadható meg:  

• 4. § (1) A közfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: 
fürdővendég) egészségének és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem 
látogathatja 

• a) a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, 
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• b) a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű 
kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,  

• c) az ittas, 

• d) a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló 

• személy. 

• (2) *  A közfürdő területére állat – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához 
szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve – nem vihető be, illetve állat ott nem 
tartható. 

• 5. § (1) A közfürdőben nyújtott szolgáltatásoknak, illetve a fürdővendégek által 
látogatott helyiségeknek az üzemeltetés teljes időtartamában meg kell felelnie e 
rendelet közegészségügyi előírásainak. 

• Az uszodát nem látogathatják, illetve uszodától el kell tanácsolni:  

- Aki lázas, fertőző gyomor-, bélrendszeri és fertőző (tökéletesen záródó tapasszal 
nem rendelkező, nyitott felületű) bőrbetegségekben szenved. 

- Aki görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy 
kiterjedésű kóros elváltozásokkal járó betegségekben szenved. 

- Aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása áll. 

- Akinek nyílt vagy kötött seb van a testén. 

- Aki korlátozott cselekvőképességű, ha felügyelet nélkül van. 

- Aki szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket fegyelmezetlenségével, 
rendetlenkedésével, hangoskodásával zavarja. 

- Akit az uszoda vezetése a létesítmény használatától eltiltott.  
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4.  T I L O S !  

• az öltözőkben, a folyósokon, és a zuhanyzókban a szemetelés; 

• az uszoda teljes területén dohányozni; 

• az öltözőkben, valamint az uszodatérben étkezni és ételt bevinni; 

• az öltözőkben, valamint az uszodatérben szeszesitalt, kábítószert fogyasztani; 

• a közerkölcsöt, közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni; 

• az uszoda területén (beleértve az öltözőket, közlekedőket, zuhanyzókat stb.) 
szaladgálni; 

• az uszoda területére kutyát és más állatot behozni; 

• az uszoda és a wellnessrészleg területére zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert bevinni; 

• a medencék és öltözők lépcsőit, lejáratait elfoglalni; 

• az uszodai medencéket, wellness részt előfürdő (zuhany) nélkül igénybe venni; 

• a medencék vizét szennyezni, a medencékben, szaunákban és a pezsgőfürdőben 
szappant vagy sampont használni; 

• borotválkozni, körmöt vágni a fürdő egész területén tilos (az öltözőt is beleértve); 

• medencékbe beugrani, a medencékben ugrálni, fröcskölni, zajongani, víz alatt úszni, 
valamint búvárfelszerelést használni, az uszoda területén labdázni és a közönséget 
zavaró játékot folytatni stb.; 

• a medence partjáról a medencébe ugrani; 

• a medencéket betegen, bőrbetegen, kábítószer hatása alatt vagy alkoholos 
befolyásoltság állapotában igénybe venni; 

• fürdő-, úszósapka nélkül úszni és a vízben tartózkodni; 

• a medencetérbe utcai cipővel belépni (kötelező papucs vagy lábzsák [cipővédő] 
használata); 

• törékeny vagy sérülést okozó tárgyat a medencébe és környékére vinni; 

• gumimatracot, felfújható úszógumit és csónakot a medencébe vinni; 

• az uszoda medencéiben fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni; 

• záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli uszodai dolgozónak az 
uszodában engedély nélkül tartózkodni. 
 

5.  Jegyárusítás, kiegészítő szolgáltatások: 

• Az uszoda használata regisztrációhoz kötött, a regisztráció menete: A V.30 
Sportközpont szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van 
lehetőség, az ún. Regisztrációs adatlapon megjelölt, legalább a név, lakcím, és e-mail 
mező kitöltésével. A regisztráció során a vendégről fénykép készül, amely a vendég 
azonosítására szolgál. A belépőkártya/óra kizárólag személyre szóló, másra át nem 
ruházható, a belépőkártyával/órával történő visszaélésekért a kártya birtokosa 
felelősséggel tartozik. A regisztráció során megadott adatokat a V.30 Sportközpont 
bizalmasan, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.  

• Pénztárnyitás: munkanapokon 06.00 órakor, hétvégén és ünnepnapokon 08.00 órakor. 

• Zárás: munkanapokon 21.30 órakor, hétvégén és ünnepnapokon 19.30 órakor. 

• A kiegészítő szolgáltatás nem része az alapszolgáltatásnak. A kiegészítő 
szolgáltatásokat azok rendelkezésre állásuk függvényében lehet igénybe venni. 
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• A kiegészítő szolgáltatások ráfizetéssel vehetők igénybe, amennyiben azok nem, vagy 
korlátozottan elérhetőek, kártérítés nem jár. 

• Az uszodai szolgáltatások árai és a medencék használati rendje a pénztáraknál 
kifüggesztve találhatók. 

• Jegyvisszaváltás nincs (rendkívüli indokolt esetben a létesítményvezetőnél lehet 
kezdeményezni az engedélyezést). 

• Az időkorlátos belépőjegyek kezdőidőpontját a vásárlás időpontjától kell számítani.  

• Bérleteink névre szólóak, így azok felhasználása csak azon személy számára 
lehetséges, akinek a nevére az adott bérlet szól. Más személy nem használhatja fel a 
más nevére szóló bérleteket.  

• A lejárt bérleteket nem áll módunkban hosszabbítani. Kérjük kedves vendégeinket, 
hogy a bérletük érvényességi időtartama alatt vegyék igénybe a szolgáltatásainkat. 

• Amennyiben úszójeggyel történő belépés esetén az uszodában tartózkodás 
időtartama meghaladja a megengedett 100 percet, úgy távozáskor a pénztárnál kell az 
időtúllépés díját kiegyenlíteni.  

• Az időtúllépés díja a következők szerint alakul: 
o 20 percen belül: 500 Ft 
o 40 percen belül: 1.000 Ft 
o 40 percen túl:  2.000 Ft 

• Uszodai ruházati termékek (pl. úszószemüveg, úszónadrág stb.) bérlésére nincs 
lehetőség. 

 
6.  Az öltözők használati rendje és értékmegőrzés: 

• Az uszodai szolgáltatást igénybe vevő vendég belépéskor belépő karórát (eseti 
azonosítót) kap. Az uszoda területén csak érvényes belépő karórával lehet tartózkodni. 
Kilépéskor a vendég a beléptető rendszer felső nyílásába kell, hogy helyezze a belépő 
karórát. Érvényes karóra esetén a kapu automatikusan kiengedi a vendéget. 
Időtúllépés esetén kérjük, jelezze kilépési szándékát pénztáros kollégáinknak, akik az 
időtúllépés díjának megtérítése után kiengedik.  

• Amennyiben elvesztette belépő karóráját, a recepciós jegyzőkönyvet vesz fel, és a 
vendég köteles az okozott kárt megtéríteni. A karóra (eseti azonosító) elvesztésekor 
megtérítendő összeg bruttó 2.000 Ft.  

• A bérlet/belépőkártya (mágneskártya) elvesztése esetén pótdíj fizetendő. A 
megtérítendő összeg bruttó 2.000 Ft. 

• A V.30 Belvárosi Sportközpont területén talált ruházati vagy egyéb értéktárgyakat a 
recepciósoknak kell leadni, ahol azt igazolt tulajdonosa átveheti. 

• A férfiak a női részleg öltözőibe és helyiségeibe, a nők a férfi részleg öltözőibe és 
helyiségeibe nem léphetnek be. 

• A V.30 Belvárosi Sportközpont szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek részére külön 
öltözőhelyiség (gyermeköltöző) van kialakítva. A gyermekét átöltöztető szülő a 
nemével azonos gyermeköltözőt használhatja a recepciónál kapott karszalaggal, 
azonban ott csak a gyermek öltözhet át. A gyermek átöltözésének végeztével a 
szülőnek el kell hagynia az öltözőszintet és a recepciónál található kapun ki kell lépnie.  
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• Az 5. életévét betöltött gyermekek részére az ellenkező nemű öltözőkbe (felnőtt 
öltöző), zuhanyozókba történő belépés és ott tartózkodás tilos.  

• A V.30 Belvárosi Sportközpont nem felelős azért a kárért, amelyet a vendég dolgainak 
elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved.  

• A V.30 Belvárosi Sportközpont felelőssége az öltözőszekrényben és az őrizetlenül 
hagyott dolgokra nem terjed ki, kizárólag a recepción található értékmegőrzőben 
elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget.  

• Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a V.30 Belvárosi Sportközpont csak 
akkor felelős, éspedig a felelősség mértékének korlátozása nélkül, ha 

 a) a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette; 
 b) a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint 

felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli. 

• Vendégeink részére a recepción ingyenes értékmegőrző, illetve telefonmegőrző 
található, amelyet a belépőjegy váltásakor igényelhetnek. A kamerával védett 
értékmegőrzőnk rekeszeinek mérete 225x300x500 mm. Kis méretű tablet, telefon és 
pénztárca, kulcsok megőrzésére alkalmas. Kizárólag azt vesszük át megőrzésre, ami a 
kazettákba belefér. Csomagot, táskát, hátizsákot, laptopot biztonsági okokból sajnos 
nem áll módunkban megőrzésre átvenni. Letét biztosítása kötelező. 

• A vendég a kárt haladéktalanul köteles bejelenteni, melyről jegyzőkönyv kerül 
felvételre. Ezen bejelentés elmulasztása esetén a V.30 Belvárosi Sportközpont a kárért 
az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének 
következménye a vendégre hárul. A létesítmény elhagyását követően reklamációnak 
helye nincsen. 

• A talált tárgyakat a V.30 Belvárosi Sportközpont 3 hónapig őrzi, utána pedig a tárgyat 
vagy értékesítheti, vagy megsemmisítheti. 

   
7.  Panaszkönyv: 

• A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást 
végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy a Panaszkönyvben írásban 
megtenni. A bejegyzést az uszoda vezetője érdemben köteles vizsgálni, és az 
intézkedésről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül tájékoztatni. 

 

• A Panaszkönyv az uszodai pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. 
 
8.  Elsősegélynyújtás: 

• A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra az 
uszodamestereknek kell rendelkezésre állniuk és haladéktalanul értesíteni a megfelelő 
szolgálatokat (mentők, rendőrség, létesítményigazgatóság stb.). 

• A vendéget ért sérülést, balesetet, káresetet az uszoda üzemnaplójába, illetve az 
elsősegélynaplóba be kell vezetni. 

 
9.  A szauna, gőzkabin és wellnessrészleg igénybevételének általános szabályai 
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Az élménymedencét, szaunát a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint 
mindenki csak és kizárólag saját felelősségre veheti igénybe! A wellnessrészleg 
szolgáltatásai kiegészítő szolgáltatások. 
 

• A wellnessrészleget csak az arra jogosító, előre megvásárolt, aktivált karórával vehetik 
igénybe, amit karon kell hordani. 

• Csak száraz testtel és fürdőruhában lépjen be a szaunába! 

• A szaunában törölköző használata kötelező! 

• A papucsot hagyja kint, ne üljön papucsban a padra! 

• Víz és illatosítóolajon kívül más folyadék használata TILOS! 

• Az illóolaj allergiás rohamot válthat ki, annak használata előtt illik megkérdezni, hogy a 
szaunában ülők egyetértenek-e a konkrét típusú olaj alkalmazásával. Ne használjon túl 
sokat az olajból akkor sem, ha a vendégek egyetértenek a használattal. Az olajat 
kizárólag vízzel hígítva lehet alkalmazni. 

• A wellnessrészleg területén 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat!  

• Szaunázáskor ne használjon ékszereket, mert felforrósodva égethetik a bőrt! 

• A szaunák relaxációs helyiségében mások nyugalmát bármi módon zavarni TILOS! 

• Soha ne szaunázzon evés után! 

• TILOS szaunázni: 
- lázas betegségben, akut ízületi gyulladásban szenvedőknek nem javallott a szauna 
használata; 
- visszérproblémákkal küzdőknek, bizonyos hormonbetegségekkel vagy bármilyen 
fertőző betegséggel élőknek; 
- szív- és keringési rendellenesség, vesebetegség esetén; 
- alkoholos állapotban. 

• A medencékbe merülés előtt a zuhanyzás kötelező! 

• A szaunába ételt, italt bevinni tilos! 

• A szauna használata után a szervezet vízpótlása érdekében célszerű vizet vagy 
gyümölcslevet fogyasztani! 

• Vészcsengő csak rosszullét vagy vészhelyzet esetén hozható működésbe. 

• Az egyszeri szaunázási idő 10–15 percnél ne legyen hosszabb. Ezt kétszer-háromszor 
megismételhetjük. 
 
Szauna illemkódex: 

• Soha ne üljünk vagy feküdjünk meztelen testtel a fára. Nem illik és egészségügyi 
szempontból sem ajánlott. Törölköző használata kötelező! A törölközőt terítsük úgy a 
fára, hogy az egész testünk ráférjen. 

• Nem illik hangos, ízléstelen és szünet nélküli beszéddel zavarni a szaunázást élvezni 
kívánók nyugalmát. 

• A papucsot hagyjuk kint, esetleg az ajtó közelében, de semmiképp ne üljünk 
papucsban a padra. 

• A szaunában nem illik leskelődni, a másikra kritikus megjegyzéseket tenni! 

• A szaunában, valamint a medencetérben tilos enni és inni! 

• A szaunaajtót igyekezzünk magunk előtt és után gyorsan nyitni és zárni. 
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10.  Sportolókra vonatkozó uszodai szabályok: 

• A V.30 Belvárosi Sportközpont keretein belül szervez uszodai, valamint egyéb 
sportszolgáltatásokat, illetve sportági szövetségekkel külön szerződést köt az uszoda 
használatára vonatkozóan, a rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében. 
 
Az igénybevevő kötelezettségei: 

• a sportolók az öltözőt edzés előtt 20 perccel vehetik igénybe; 

• az edzés befejezése után 20 perc múlva el kell hagyni az uszodát; 

• az igénybevétel teljes időtartama alatt az igénybevevő edzője vagy erre kijelölt 
személy felügyeletet köteles biztosítani, az esetleges balesetekért a felügyelő vállal 
felelősséget; 

• károkozás esetén az okozott kárt meg kell téríteni, az okozott kárért a vétkes személyt, 
illetve 14. életévét még be nem töltött gyermek esetén annak edzőjét terheli a 
felelősség; 

• az igénybevevő tudomásul veszi, hogy csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért 
vállal a szolgáltató felelősséget; 

• oktatásra érkezett személyek a wellness területét nem vehetik igénybe; 

• a sportolókra is vonatkoznak az uszoda igénybevételének általános szabályai; 

• wellnessrészleg használatára a sportolók nem jogosultak. 
 
11. Munka- és tűzvédelem: 

• Az egyes medencékre vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásokat külön szabályzatok 
tartalmazzák. 

 
12. Tűzkazetta: 

• Az egyes medenceterekben a különböző helyiségek kulcsai a tűzkazettákban vannak 
elhelyezve, amelyeket az arra jogosult személyek kezelnek. 

 
 

13. Záró rendelkezés: 

• Aki a Házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat 
megszegi, és így megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást 
követően a biztonsági szolgálat a V.30 Belvárosi Sportközpont területéről kivezetheti, 
vagy hatósági közreműködéssel a V.30 Belvárosi Sportközpont területéről 
kivezettetheti. 

• A V.30 Belvárosi Sportközpont házirendjét megsértő személy a V.30 Belvárosi 
Sportközpont területéről kitiltható. 

• Kérjük Vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék az uszodánk 
kulturált és rendeltetésszerű használatát. 

                                                                                                            
Vezetőség                        
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