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KEREKED VITORLÁS KLUB  
HÁZIREND 
 

A Kereked Vitorlás Klub Csopak, Örkény István sétány. 14, 8229 (továbbiakban: Klub) a 
tagok önkéntes csatlakozásával létrejött, érvényes Alapszabály alapján működő 
Egyesület, amely alapvetően a több évtized alatt kialakult családias légkörű, 

közösségi sport- és szabadidős tevékenységeknek a harmonikus végzését elősegítő 
feltételeit biztosítja. Jelen házirend ezen céloknak alárendelve 

• az ingatlan és eszközök célszerű-, harmonizált és gondos használatát, 
• Klub vagyonának állagmegőrzését, 
• az élet- és vagyonvédelem biztosítását, 
• a környezet-, a berendezések, az eszközök állapotának, rendjének és tisztaságának 

fenttartását, 
• a sportszerű magatartás-, egymás méltóságát tisztelő társas érintkezés (beleértve tag, 

családtag, ifi sportoló, edzők, vendég, munkatárs, szolgáltató és vállalkozó, stb.) 
szándékozik szabályozni.   

A klubtagoknak a Házirend betartása, valamint a Telepen tartózkodó személyekkel való betartatása is 
kötelező. 

A Klub klubházának, valamint ingatlanrészeinek, a kikötő (továbbiakban együttesen: Telep), valamint 
eszközeinek működési és használati rendjét a Klub Alapszabályában foglaltak alapján a Klub 
Elnöksége az alábbiak szerint fogadta el: 

 

1. A TELEP NYITVATARTÁSA  

 

1.1. A napi nyitvatartási időt az Elnökség minden évben határozza meg az 
alábbi időszakokra vonatkozóan: 

- Felkészülési időszak (időjárástól függően) márciustól április 30.-ig; 

- Előszezon május 1.-től június 14.-ig; 

- Főszezon június 15.-től augusztus 31.-ig; 

- Utószezon szeptember 1.-től október 30.-ig; 

- Téli időszak november 1.-től a következő éved felkészülési időszaka kezdetéig.  
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Bizonyos szabályozások az egyes időszakokban, illetve az aktuális rendezvények 
által megkövetelt körülmények okán az időszakokon belül eseti jelleggel 
eltérhetnek egymástól. A napi nyitvatartási időszakokat, valamint az eseti jellegű 
változásokat az Elnökség a Klub honlapján teszi közzé. 
(www.kereked.hu/hazirend ) 

 

A hivatalos nyitvatartási időn kívül a telep eseti igénybevétele az Elnökség engedélyével, a 
telepvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges.  

 

1.2.  A büfé nyitvatartása a telep nyitvatartásától eltér, erre vonatkozóan a 
honlapon megjelentetett információk az irányadóak. 
(https://www.kereked.hu/kereked-bufe-es-grill-terasz ) 

 

1.3. A házirenddel kapcsolatos elnökségi döntési jogokat – két elnökségi ülés 
között - az elnök-, távollétében, vagy elérhetetlensége esetén a helyettese 
gyakorolja. A Házirend betartatása a telepvezető joga és kötelezettsége. 
  



www.kereked.hu/hazirend  

Kereked Vitorlás Klub, Csopak, Házirend 4 

 

2. A TELEP HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 

2.1. A Klub tagjai a rendelkezésükre bocsátott fényképes belépőkártyával a 
telep nyitvatartási idejében korlátozás nélkül léphetnek a Klub területére. 
Amennyiben kétség merül fel a Telepre történő belépés szabályszerűségét 
illetően, úgy a telepvezető kérheti arcképes igazolvány felmutatását. A tagsági 
viszonyhoz kötött belépőkártya használat céljából más személy részére eseti 
jelleggel sem adható át. 

 

2.2. A Telepen felvételrögzítővel rendelkező zártrendszerű kamera hálózat 
működik a Általános Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően. Az erre utaló 
piktogramok a bejárati kapukon vannak elhelyezve, az Általános Adatkezelési 
Tájékoztató a Klub honlapján megismerhető. (https://www.kereked.hu/altalanos-
adatkezelesi-tajekoztato ) 

 

2.3. A telepvezető és a portaszolgálat tagjai jogosultak és kötelesek 
ellenőrizni a Telepen tartózkodók jogosultságát. 

 

2.4. A hajó- és szoba használatijog-tulajdonosok, illetve bérlők, valamint 
programfelelős edzők a kapu- főbejárat (egyéb) kulcsok, továbbá a 
riasztóberendezés kódjának birtokában a Telepet hivatalos nyitvatartási időn 
kívül is látogathatják, rendeltetés-szerűen használhatják, felvállalva a 
használattal és üzemeltetéssel járó felelősséget. (Tűzvédelmi előírások, vízkár, 
baleset, hajókikötés, ajtó és kapuzárás, világítás, fűtés, vagyonbiztonság, 
vendégek viselkedése stb.) A kulcsok és kódok más személyek számára eseti 

jelleggel sem adhatóak át.  

 

2.5. A vendégfogadás rendjét a 7. fejezet részletesen szabályozza. 

 

2.6. Az épület közös helyiségeiben meztelen felsőtesttel, vagy nedves 
testtel/ ruházatban tartózkodni nem szabad. Elvárás a megfelelő színvonalú 
öltözék: napközben szabadidős ruházat, rendezvények alatt sportos, társasági 
ruházat azoknak is, akik nem vesznek részt a rendezvényen. 
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2.7. A Telepen 14 év alatti gyermek csak felelős személy felügyelete mellett 
tartózkodhat. Minden felnőtt joga és kötelessége a telepen tartózkodó 
gyermekek helyhez méltó viselkedésének betartatása. Fiatalkorúak- és 
kiskorúak felelősségével kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvben rögzítettektől 
eltérő jogokat és kötelezettségeket nem írunk elő.  

 

2.8. A Klubszobában lévő multimédiás eszközök csak rendezvények, 
előadások, sportesemények során használhatók. A telepvezető engedélyével – 
mások zavarása nélkül – ettől eltérő használat is lehetséges. 

 

2.9. Az emeleti előtérben lévő TV készülék a telep nyitvatartási ideje alatt 
használható, a szervezett programok és mások zavarása nélkül. 

 

2.10. Az irodában elhelyezett számítógépet és más informatikai-, valamint 
telekommunikációs eszközöket csak az arra jogosított személyek használhatják.  

 

 

2.11. Az Internet elérésére Wifi rendszer is a klubtagok rendelkezésre áll. A 
használatot biztosító jelszót a telepvezető kérésre biztosítja. A Wifi rendszer 
kapacitását és használati lehetőségeit az Elnökség a Klub üzemeltetésének és a 
rendezvények szükségleteinek prioritásai miatt jogosult korlátozni.  

 

2.12. A Telep területére kutyát és más háziállatot bevinni tilos. Ez alól kivétel 
a hajók megközelítése. Ez esetben csak kézben tartva, vagy pórázon vezetve, a 
zöld területek elkerülésével vihető a háziállat. Az általa okozott bármilyen 
szennyeződést a gazda (kísérő) köteles haladéktalanul eltávolítani. 

 

 

2.13. Gépkocsival a Telep területén parkolni tilos. 
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2.14. A kikötő területén – beleértve a móló szárat is - horgászni tilos. 

 

 

2.15. Az épületben, valamint a burkolt szabadtéri járófelületeken 
kerékpározni, gördeszkázni, rollerezni, görkorcsolyázni, futkosni stb. tilos. 

 

 

2.16. A Klub tulajdonában lévő eszközöket (pl. székek, napozó ágyak, 
szerszámok, nagynyomású mosó stb.) használat után – a szükséges karbantartási 
és/vagy tisztítás után a kijelölt tároló helyükre kell visszahelyezni. 

 

2.17. A Telep épületének, annak helyiségeinek, műszaki berendezéseinek, az 
építményeknek, illetve vízi műtárgyainak egyénileg kezdeményezett átalakítása 
csak az Elnökség írásbeli engedélyével lehetséges, a kezdeményező teljes 
költségvállalásával egyidejűleg. 

 

2.18. Vállalkozási-, illetve kereskedelmi-, vendéglátási-, szolgáltatási 
tevékenység (pl: oktatás, eszközjavítás-, hajó-, vagy szoba bérbeadása stb.) a 
Telep területén csak az Elnökség írásbeli engedélye alapján végezhető. Ez alól 
kivételt képeznek a hajók javításával, üzemeltetésével, felmérésével, 
vizsgáztatásával kapcsolatos tevékenységek.  Az engedélyek a Klub honlapján a 
klubtagsági jogosultsághoz között felületén megtekinthetők. 

 

3. A SZOBÁK HASZNÁLATA 

 

3.1. A szobák felett rendelkező klubtagok a telepvezetőnek történő előzetes 
bejelentés mellett a szobák használatát másik klubtag számára átengedhetik. A 
nem klubtagoknak történő átengedés szabályait a vendégfogadásra vonatkozó 7. 
fejezet részletezi. 

 

3.2. A szobahasználati joggal rendelkező klubtagok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy a szoba használata az épület üzemeltetési körülményeinek és 
lehetőségeinek megfelelően történjen. A jogosult klubtag köteles egy 
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szobakulcsot a telepvezetőnél letétbe helyezni. Ezzel a kulccsal - a műszaki vészhelyzet 
kivételével – a telepvezető csak a jogosulttal történt előzetes egyeztetés alapján nyithatja ki, vagy 
zárhatja be a szobát. 

 

4. KIKÖTŐ IGÉNYBEVÉTELE 

 

4.1. A Klub kikötője elsősorban a klubhajók és a klubtagok hajóinak elhelyezését 
biztosítja. 

 

 

4.2. A kikötőben és parton csak engedéllyel lehet hajót, vízi sporteszközt tárolni. 

 

 

4.3. Hajóhellyel rendelkező klubtag – amennyiben a kikötőhely igénybevételét 
tervezi - köteles a hajóvásárlás/csere előtt a Klub Elnökségét írásban tájékoztatni 
arról, hogy a hajó elhelyezését milyen formában kívánja megoldani. A hajóhely 
cserével, a jelenlegi hajóhelyének átalakításával történő hajóelhelyezéshez, a 
kikötőhely-regiszterben meghatározott méreteket meghaladó hajó elhelyezéséhez az 
Elnökség előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ennek hiányában a túlméretes 

hajótípus a kikötőben nem tárolható. Elektromos meghajtású hajó kikötőhelyi elhelyezéséhez 
szintén az Elnökség előzetes engedélye szükséges. 

 

4.4. A parton tárolt hajók tulajdonosai kötelesek azokat szakszerűen, biztonságosan, 
könnyen mozgatható utánfutókon vagy tároló kocsikon tartani. 

 

4.5. A hajók, csónakok, vízi sporteszközök – a tulajdonuktól-, vagy jellegüktől 
függetlenül - csak olyan módon hagyhatók felügyelet nélkül, hogy azok más hajók 
szabályos és biztonságos közlekedését ne akadályozzák, vagy veszélyeztessék. 

 

4.6. A hajók tulajdonosai kötelesek hajóikat fokozottan gondosan és biztonságosan 
kikötni mind a saját-, mind a többi hajó, valamint a kikötői építmények érdekében. 
Megfelelő kikötési módot kell alkalmazni és megfelelő kötelet (1,5 t-ig 12-es, e felett 
14-es sodrott, vagy rugalmas közdarabbal ellátott körszövött kötelet) kell használni. 
Két oszlopos hátsó kikötésnél a köteleket keresztbe kell kötni, elől pedig min. 1,5 m 
kötélnek kell a bika és a part között lenni. Úszómólós kikötésnél a páros állásokban 

álló hajókat – az érintett tulajdonosok által egyeztetett módon - keresztbe kell kötni. Az állásból 
kiálló hajó vezetőjének kötelessége a másik hajó megfelelő átkötése. A hajókat oldalanként 2-2 
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db min. 16 cm átmérőjű, 40 cm hosszú pufferral is el kell látni. Az oszlop és a part között 
„szamárvezetőt”, vagy védőhálót kell kifeszíteni.  

 

4.7. A nem megfelelő kikötésből származó kárt a károkozónak két héten 
belül meg kell térítenie a károsult részére. 

 

4.8. Idegen hajók számára rendszeresen nem, de rendkívüli esetben az 
Elnökség által meghatározott díj ellenében biztosítható hely. Ehhez a telepvezető 
engedélye szükséges. A fentiekre a vendég hajó kormányosának figyelmét 
bármely tag felhívhatja. A díj mértékét a honlap tartalmazza. 

 

4.9. Vihar és egyéb vészhelyzet esetén a segítségnyújtás kötelező. Erre 
minden klubtagnak figyelemmel kell lennie a bemenekülő hajók és 
legénységének segítőkész fogadásával. 

 

 

4.10. A telepen, illetve a kikötőben elhelyezett hajók biztonságáért a Klub 
felelősséget nem vállal. 

 

 

4.11. A Klub tulajdonában lévő hajók és vízi sporteszközök a telepvezetővel egyeztetett 
időpontban vehetőek igénybe. Az igénybevételért tagdíj hozzájárulást kell fizetni 
a mindenkori érvényes díj táblázat szerint. A hajókat oktatásra csak szervezett 
módon (edző-, oktató kísérete mellett), vagy egyéni felelősségvállalás (megfelelő 
dokumentumokkal rendelkező gyakorlott családtag, felelős személy kísérete) 
mellett lehet kiadni. A hajók kiadására, az időpontok egyeztetésére a telepvezető 
jogosult. 
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5. A MŰHELY HASZNÁLATA, KARBANTARTÁSOK, 
JAVÍTÁSOK ELVÉGZÉSE 

 

5.1. A telep nyitvatartási időszakában a Klub dolgozóinak 
együttműködésével a műhely és annak eszközei a balesetvédelmi előírások 
betartása mellett használhatóak. A gépek, eszközök, anyagok használata saját 
felelősségre történik. 

 

5.2. Nyitvatartási időn túl a műhely zárva van. Felelősség átvállalással 
rendkívüli esetekben, a telepvezető engedélyével használható a műhely. 

 

 

5.3. A vízen tárolt hajók parton történő javítására, karbantartására a vitorlás 
szezonon kívül kerülhet sor. A szükségszerű javítások esetén a környező hajók 
megfelelő védelemről is a munkát végző köteles gondoskodni.  

 

 

5.4. A kikötői daru kezelésére csak az arra kiképzett személyek jogosultak. 
Az igénybevételt – a torlódások elkerülésére, illetve a szakszemélyzet biztosítása 
miatt - egyeztetni kell a telepvezetővel. A daru gémjének hatósugarában, az emelt 
teher alatt, valamint a kezelő platformon tartózkodni tilos. 

 

6. ESZKÖZÖK, ANYAGOK TÁROLÁSA A KÖZÖS 
HASZNÁLATÚ TERÜLETEKEN 

 

6.1. Kerékpárt, robogót, rollert a Telepen belül csak a telepvezető által 
kijelölt helyen szabad tárolni. 

 

6.2. Eszközök, vitorlák, hajótartozékok és anyagok csak a tulajdonos 
azonosítására alkalmas jelzéssel ellátva és az arra kijelölt tároló helyen, illetve 
helyiségekben tárolhatóak. Évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) a Telep 
alkalmazottai a tulajdonos szerint nem azonosítható tárgyakat, eszközöket 
összegyűjtik, elkülönítetten tárolják, majd – a klubtagok tájékoztatását követő 30 
nap múlva – megsemmisítik. 
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6.3. Hajómotorok, azok üzemanyag tároló edényeinek tárolására csak az erre 
kijelölt, zárt tároló helyiségben kerülhet sor. Ugyanez vonatkozik a 
robbanásveszélyes, fokozottan tűzveszélyes és mérgező anyagok tárolására is.  

 

6.4. A fent felsoroltakon túl más egyéni eszközök tárolása a Telepen nem megengedett. 

 

6.5. A Telepen tárolt eszközökért és anyagokért a Klub felelősséget nem vállal. 

 

7. VENDÉGEK FOGADÁSA, RENDEZVÉNYEK 
SZERVEZÉSE 

 

7.1.  Vendég az, aki a klubtag, illetve regisztrált családtagja kíséretében a 
Telepen, a klubtag hajóján, a szobában, vagy a klubhajón tartózkodik. 
Kivételesen a telepvezető engedélyezheti a vendég kísérő nélküli belépését.  

 

7.2. A Klub tagjai legfeljebb a szezon időszakokhoz igazodóan, az Elnökség 
által meghatározott létszámú vendéget fogadhatnak egy időben. 4 főnél több 
vendég fogadása csak engedély birtokában lehetséges. 5-10 fő között a 
telepvezető, ennél nagyobb létszám esetén az Elnökség jogosult engedélyt adni. 

 

7.3. Nem klubtagnak a szoba és a hajó eseti (legfeljebb 3 éjszaka), a klubtag 
kísérete nélküli használata a telepvezetőnek történt bejelentés után engedhető át 
az Elnökség által meghatározott tagdíj-hozzájárulás fizetése mellett. Biztonsági 
okok miatt a bejelentés a szobahasználati jog kedvezményezettje részéről a 
honlapon található, vagy telepvezetőtől igényelhető „felelősségvállaló 
nyilatkozat” kitöltésével tehető meg.  

 

7.4.  A vendégeket az érkezéskor a portaszolgálatnál (portaszolgálat 
hiányában a telepvezetőnél regisztráltatni szükséges a vendégek után fizetendő 
tagdíj-hozzájárulás elszámolásához szükséges adatokat rögzítésére. Amennyiben 
a jogosultság ellenőrzésére felhatalmazott személyek nem érhetők el, úgy a 
vendéget fogadó klubtag köteles a vendégekre vonatkozó előírt adatokat a 
helyszínen lévő naplóban rögzíteni. 
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7.5. Az Elnökség a rendezvények, munkák idejére korlátozhatja a személyes 
vendégfogadást. 

 
 

7.6. Június 15. és augusztus 31. között telepnyitástól 18 óráig a vendégek 
fogadása után napi tagdíj-hozzájárulást kell fizetni az Elnökség által megszabott 
mértékben. Az aktuális díjcsomagokat a Klub honlapja részletesen tartalmazza.  

 

7.7. A telep területére való belépés az alább felsorolt esetekben mentes a 
tagdíj hozzájárulás megfizetése alól: 

 

• minden Klubtag részére, aki fizetési kötelezettségeinek eleget tett; 

• a 14 évnél fiatalabb vendég gyermek és a klubtag 18 évnél fiatalabb gyermeke; 

• a Klub által szervezett rendezvények, versenyek, oktatások résztvevői továbbá az 
MVSZ hivatalos versenynaptárában meghirdetett versenyeken a klubtagok hajóin 
résztvevő igazolt versenyzők, valamint a Klub által szervezett versenyek alkalmával a 
versenyzők kísérői a versenyek napjain;  

• a klubtag hajójára kihajózás céljából érkező vendégek a hajó befogadóképessége 
mértékéig; 

• a Telep-, a kikötő- és a hajók karbantartásával, üzemeltetésével, a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatokat ellátó, a rendezvények előkészítésével, lebonyolításával 
foglalkozó, valamint a vitorlásszövetségi-, sportági- és közfeladatokat ellátó személyek a 
feladatuk ellátásához szükséges időtartamra; 

• a vihar esetén bemenekülő hajó legénysége a vihar elültéig; 

• büféebéd elfogyasztásának idejére  

 

7.8. A tagdíjat fizető („rendes”) klubtagok éves belépésre jogosító kártyát 
válthatnak. A kártyákért az Elnökség által meghatározott összegű tagdíj-
hozzájárulást kell fizetni. Egy kártyával egy időben csak egy vendég tartózkodhat a 
telepen. (E kártyákkal belépő személyek a 7.2. pontban rögzített létszámkorlátba 
beszámítanak.) 

 

7.9. A tagdíj hozzájárulást a vendéglátó klubtag, a hajóhely tulajdonosa köteles megfizetni, 
a kedvezmények figyelembevételével az igénybe vett napok után. A fizetés az elszámolás 
megküldésétől számított 15 napon belül esedékes. 
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7.10. Saját rendezvényt a Telepen a Klubtag is szervezhet. Ehhez az Elnökség 
előzetes hozzájárulása szükséges. A rendezvény szervezőjének felelőssége, hogy 
a rendezvény a Klub megszokott működését ne zavarja, a házirendet ne sértse és 
a mindenkori díjak megfizetésre kerüljenek.  

 

8. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

8.1. A környezet szennyezése és a szemetelés szigorúan tilos!  

 

 

8.2. Veszélyes hulladék (pl: festék, higítók, használt olaj, fenékvíz) a telepen csak az 
azokra kijelölt edényekbe helyezhető el. Más veszélyes hulladék még ideiglenesen 
sem rakható le, elszállításukról a keletkeztető, köteles haladéktalanul gondoskodni. 

 

8.3. Ételhulladék, kommunális szemét csakis a kijelölt helyeken és az ott jelzett 
módokon helyezhetők el. Bármilyen - akár szerves - hulladék vagy szemét vízbe 
dobása szigorúan tilos! 

 

8.4. A pelenkázásra szoruló kisgyermekek ellátására a Telep földszinti női 
mosdójában pelenkázó és elkülönített zárt használtpelenka gyűjtő áll rendelkezésre. 
Ez egyben a kijelölt pelenkázó hely. A használt pelenkákat nylon zacskóban/zsákban, 
lezárt módon kell a gyűjtőedénybe elhelyezni. 

 

8.5. A Telep és a Telephez tartozó mederrész vízfelületének, továbbá a klubtulajdonú 
eszközöknek a tisztántartása minden Klubtag, alkalmazott és vendég felé elvárás.  

 

 

8.6. Vízi járművek üzemanyaggal való feltöltése csak a biztonsági és 
környezetvédelmi előírások betartása mellett végezhető. 

 

8.7. Olajcsere, vagy olajos fenékvíz eltávolítása csak abban az esetben végezhető, ha 
egy esetleges szennyezés mentesítéséhez szükséges erőforrások (eszköz, anyag, 
létszám) rendelkezésre állnak. 
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8.8. Vízszennyeződés esetén a károkozó köteles a kárelhárítás költségeit, 
továbbá a hatóság által kiszabott esetleges környezetvédelmi büntetés terheit 
megfizetni. 

 

 

8.9. Vízi járművek és sporteszközök tisztítását, csiszolását és felületvédelmét 
csak a környezet károsítása nélkül szabad végezni. 

 

9. TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK 

 

9.1. A Klubházban a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 

 

9.2. Dohányozni a Telepen belül csak a szabadban dohányzásra kijelölt 
helyeken, mások zavarása nélkül lehet. 

 

9.3. A Telepen található, elektromos meghajtású gépeket (fűrészgép, 
gyalugép, köszörű, fúrógép, nagynyomású mosó stb.) a tagok csak saját 
felelősségükre használhatják. 

 

9.4. A Telep egész területén az általános tűzvédelmi- és munkavédelmi 
előírások betartása kötelező. 

 

9.5. Úszni nem tudó személyek a mólókon és a vízfelület 2 méteres 
közelségében mentőmellényt kötelesek viselni. 
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10.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10.1. A Házirend előírásainak betartása a telepen tartózkodó valamennyi 
személy számára kötelező. A Klubtagok jogosultak, egyben kötelesek a szabályokat 
megsértő személyt a szabálysértés tényére felhívni. 

 

10.2. A Házirend ellen ismételten, vagy szándékosan vétő vendégeket a 
telepvezető és a portaszolgálat tagjai kötelesek figyelmeztetni, súlyosabb esetben a 
Telepről eltávolítani. A Házirend ellen ismételten, vagy szándékosan vétő 
személyek ellen az Elnökség jogosult szankciókat életbe léptetni. 

 

 

Az Elnökség elvárása, hogy a Házirend tárgykörébe tartozó, de jelen Házirendben 
nem szabályozott kérdéseket a Telepen jelenlévők a bevezetőben rögzített célok 
érdekében a kulturált együttélés normái között oldják meg. A fennmaradó vitatott 
kérdésekben az Elnökséghez szükséges fordulni.   

 

 

Csopak, 2021. június 24. 

 

A házirendet az Elnökség a X/2021. számú határozatával elfogadta és életbe léptette. 

 

 

Fernezelyi Ferenc          

elnök 

 

 


