
 

Balatonfüredi Petőfi Sportkör klubházának használati rendje 

és kulcs szabályzata   

 

 

 

1. A klubházat a nyári minden év április 1. és október 15. közötti időben a sportkör tagjai az 

üzemelési idő alatt szabadon és költségtérítés nélkül használhatják sporttevékenységükkel 

összefüggésben. 

 

2. A klubház nyári üzemelési rendje a következő: a sportkör gondnoka a klubházat minden nap 

7,30 órakor nyitja és minden nap 21 órakor zárja.  A gondnok köteles biztosítani a sportkör 

tagjainak az ingatlanba az üzemelési időben való bejutást, az ott lévő társalkodó és wc 

helyiségek használatát. Amennyiben a gondnok eseti elfoglaltsága vagy a minden nap 12 óra 

és 14 óra között igénybe vehető egy órás ebédideje alatt a klubházat bezárja, úgy jogosult a 

fenti időszak alatt a teniszpályán tartózkodó bármely sportköri tagnak a klubház kulcsát ezen 

időszakra átadni, amennyiben az vállalja a klubház értékeinek megőrzésére vonatkozó 

felelősséget.  

 

3. A klubház bejárati ajtajához 5 kulcs készül, amelyből 2 a mindenkori sportköri elnöké, 1 az 

általa az elnökség tagjaiból kijelölt személyé, 1 a sportkör mindenkori gondnokáé  és 1 db a 

klubház üzemi működéséhez szükséges  víz, villanyvezeték karbantartására az azzal 

kapcsolatos esetleges karbantartási szükségletek ellátására kijelölt személyé, aki a jelen 

szabályzat megalkotásakor Szabó Gyula sportköri tag.  

 

4. A kulcsokat a sportkör elnöke felelős őrzésre adja át a kulcshasználatra jogosult 

személyeknek azzal, hogy a kulcsot átvevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelen 

szabályzatban foglaltakat tudomásul veszik és azt be kell tartaniuk.  

 

5. A kulccsal rendelkező személyek a kulcsokat kötelesek megőrizni, azt nem 

sokszorosíthatják, a kulcsokat másnak nem adhatják át. A kulccsal rendelkező személyek a 

klubházat minden sportköri taghoz hasonlóan a klubház üzemidejében használhatják. 

Amennyiben rendkívüli esetben szükségessé válik a kulcsok üzemidőn kívüli használata, 

úgy azt haladéktalanul kötelesek bejelenteni a sportkör elnökének telefonon vagy más 

módon.  

 

6. A főbejárati kulcs használatra feljogosított személyek a klubház rendjének kényelmi 

szolgáltatásainak zavarása nélkül engedélyezhetik sportfelszerelések (ütő, labda) a 

klubházba történő ideiglenes elhelyezését, azok megőrzési felelőssége nélkül. A sportkör 

oktatói - a jelen szabályzat megalkotásakor Wacha Antal és Lengyel Álmos -  külön 

engedély nélkül jogosultak az edzésekhez szükséges labdák és ütők  klubházban történő 

tárolására. A sportköri oktatók külön kulcsot kapnak 1-1 példányban a klubház külön 

bejárattal megközelíthető wc és tároló helyiségéhez, amelyeket jogosultak sportszer (ütő, 

labda) tárolására illetőleg higiénés szolgáltatás igénybevételére használni.  

 

7. A klubház főbejáratának kulcshasználatára jogosult személyek 1-1 példány kulcsot kapnak a 

klubház büféje melletti tárolóhelyiséghez, valamint a klubház oldaláról külön bejárattal 

megközelíthető tároló és wc helyiséghez.  

 

8. A klubházat a jelen szabályzat megalkotásakor a téli minden év október 15. és április 15.  

közötti időszakban a fedett teniszpályák mindenkori bérlője üzemelteti és használja, aki a 

téli üzemelésre való birtokba adáskor a klubház valamennyi bejáratának kulcsát 3-3 



példányban megkapja. A bérlő jogosult a saját maga által kialakított üzemi rend szerint és a 

vele kötött bérleti szerződés feltételei szerint a klubházat használni, azt nyitva tartani, 

figyelemmel a jelen szabályzatban foglalt rendelkezésekre. A mindenkori bérlő a klubház 

értékeinek megőrzéséért az általa átvett leltár szerint felelős, a klubházba való bejutást a 

sportkör tagjainak és a télen üzemelő pályák használóinak jogosult biztosítani, számukra 

kulcsot adni. A bérlő ezen kulcshasználatot azonban azzal a felelősséggel biztosíthatja, hogy 

továbbra is felelős a klubházban lévő és általa  átvett értékek megőrzéséért.  

 

9. A klubház főbejáratának kulcsaival rendelkező személyek a klub mindenkori oktatói 1-1 

kulcsot kapnak a teniszpályák megközelítésére szolgáló kerítésen lévő kiskapuhoz. A 

kiskaput a nyári üzemelési időszak alatt a gondnok nyitja és zárja, a kulccsal rendelkező 

további személyek a kiskapu kulcsait  akkor használhatják és csak az üzemi időszak alatt, 

amikor a gondnok ideiglenesen elfoglaltsága vagy ebéd ideje miatt távol van. A gondnok 

ilyen ideiglenes távollét esetén köteles a kiskaput bezárni azzal, hogy amennyiben távolléte 

alatt folyamatosan használják, úgy a kiskapu nyitva marad. Az ilyen esetekben a gondnok 

köteles a pályát használók figyelmét felhívni arra, hogy távollétére tekintettel a 

teniszpályákon található értékekre (háló, székek stb.) külön is figyeljenek, azért 

felelősséggel tartoznak.  

 

10. A kulccsal rendelkező személyek a klubházban a sportpályákon általuk tapasztalt esetleges 

rendkívüli eseményekről a klub elnökét kötelesek soron kívül tájékoztatni úgyszintén arról, 

amennyiben a kulcsok használata a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseitől eltér. 

 

A jelen szabályzatot a Balatonfüredi Petőfi Sportkör elnöksége a 2013. március  8.-án tartott 

elnökségi ülésén hagyta jóvá azzal, hogy az a sportkör honlapján és a klubház hirdetőtábláján 

közzétételre kerül.   

 

Balatonfüred, 2013. március 8.  

 

 

         Elnökség  

 

 

 

 

 

 


