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A kondicionáló termek használatának 

szabályzata 

 

A kondicionáló terem használatára kizárólag az a hallgató jogosult, aki a kollégium lakója és 

aláírásával elismerte, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat tudomásul veszi és betartja. 

 

A kondicionáló terem használói tudomásul veszik az alábbiakat: 

 

1. A kondicionáló terem a kollégiumban lakó hallgatók testedzését szolgálja. 

2. Kötelezettséget vállalnak a kondicionáló teremben elhelyezett sportszerek és berendezési 

tárgyak megőrzéséért, a vagyon- és tűzbiztonság, a rendeltetésszerű használat követelmé-

nyeinek betartásáért és betartatásáért, melyért egyénileg és egyetemlegesen is felelnek. 

3. Megkülönböztetett figyelmet fordítanak a balesetvédelemre, egymás testi épségének meg-

óvására. Tudomásul veszik, hogy a termet és a rendelkezésükre bocsátott eszközöket kizá-

rólag saját felelősségükre használják, az esetleges balesetekért, sérülésekért sem az egye-

tem, sem a kollégium semmiféle felelősséget nem vállal. 

4. Kötelezik magukat arra, hogy sérült vagy nem üzembiztos, ezért balesetveszélyes eszközt 

nem használnak; meghibásodás, rongálódás esetén az ilyen eszközökkel folyó sporttevé-

kenységet a szer kijavításáig (cseréjéig) megakadályozzák, a hibát pedig haladéktalanul 

bejelentik a kollégium portásának vagy más illetékes alkalmazottjának. 

5. A terem 8 órától 22 óráig használható. 

6. A nemek szerint elkülönített kondicionáló termeket a másik nemhez tartozók általában 

nem használhatják. Kivétel csak akkor lehetséges, ha ez ellen a jelenlévők nem emelnek 

kifogást. 

7. A termet csak az nyithatja ki, illetve az a személy használhatja, aki az e célra kiadott 

fényképes igazolványát a kollégiumi portásnál leadta. A portán rendszeresített füzetbe be 

kell írni a terem igénybevevőinek nevét és lakószobája számát, az érkezés és a távozás (a 

kulcs felvételének, leadásának) időpontját. 

8. A teremhasználat időpontját az igazolvánnyal rendelkezők előre beírhatják a napi óra-

rendbe. Amennyiben az órarendben szabad időpontok maradnak, a használat tekintetében 

az érkezési sorrend dönt, azonban az előre lefoglalt időpontban érkezőnek mindig elsőbb-

séget kell biztosítani. 

9. A használat időtartama személyenként naponta egyszerre legfeljebb 2 óra lehet. Ezt meg-

haladó teremhasználat csak akkor lehetséges, ha az másokat a hasonló időtartamú terem-

használatban nem akadályoz.  

10. A teremben sporttevékenységet egyidejűleg legfeljebb 6 személy folytathat. Az egyes 

sportszerek használatának beosztásáról a jelenlévők állapodnak meg. Ha ez nem sikerül, a 

szabály az, hogy egy-egy szer használata megszakítás nélkül maximum 20 percig lehetsé-

ges. 

11. A fekve nyomó padot csak segítőtárs jelenlétében szabad használni. 

12. A gépek helyzetének megváltoztatása és a helyiségből történő kivitele tilos! 

 

Egyéb kérdésekben a Házirend, a kollégiumi és/vagy az egyetemi SZMR, Hallgatói fegyelmi 

és kártérítési ügyek elbírálásnak szabályzata, illetve a Felsőoktatási Törvény vonatkozó elő-

írásai érvényesek. 
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