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Szertárhasználati Szabályzat 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.1 Az Excelsior Hegymászó Sportegyesület Szertára (továbbiakban: Szertár) a mászás 

különböző ágaival foglalkozó szakszertár, ennek megfelelően szolgáltatásait bárki igénybe 
veheti, aki a használatának szabályait betartja, és megfelelő ismeretekkel rendelkezik az 
eszközök használatához. 
 

1.2 A Szertár az Excelsior Hegymászó Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) oktató, nevelő, 
valamint sportolási és közművelődési munkáját segítő központi szervezeti egysége alá 
tartozó szolgáltatás. 
 

1.3 A jelen szabályzat hatálya alá tartozik - így a benne foglaltak rá nézve kötelező érvényűek - az 
a személy, aki a Szertár területén tartózkodik, illetve szolgáltatásait igénybe veszi. 

1.4 A Szertár nyitvatartása 
 

Csütörtök 20:00 – 21:30 

 
Az ettől eltérő nyitvatartásról külön intézkedés történik, melyről a Szertár köteles használóit 
előre tájékoztatni. Eseti zárvatartást a Szertár elrendelhet.  
 

1.5 A Szertár személyesen a nyitva tartási időben kereshető fel. A nyitvatartás pontos és aktuális 
rendjéről a Szertár a kihelyezett tájékoztatók, valamint az Egyesület weboldalán 
(https://www.excelsior.hu/szertar) történő híradás útján értesíti a használókat. 
 

1.6 A Szertár által kölcsönzésre bocsátott eszközök épségének megóvása minden Szertár-
használó kötelessége. A Szertári tulajdonú eszközökre bármilyen egyedi jelzést tenni vagy 
azokat megrongálni tilos. Aki ezt megteszi, köteles az okozott kárt megtéríteni, egyedi 
jelzéseket eltávolítani. 
 

1.7 Azok, akiknek megszűnik a kölcsönzési jogviszonya kötelesek a náluk lévő kölcsönzött 
eszközöket visszaszolgáltatni. 
 

1.8 A hatályos Szertárhasználati Szabályzatot a Szertár nyilvánosságra hozza. Teljes szövegű 
változata az Egyesület weboldalán (https://www.excelsior.hu/szertar) illetve a Szertárban 
érhető el. 
 

1.9 A Szertár és a Szertárhasználók közötti írásbeli kommunikáció a Szertárhasználó által 
megadott e-mail címre történik. Az e-mailen megküldött levél az elküldést követő napon 
kézbesítettnek minősül. 
 

1.10 A Szertárhasználati szabályzat érvényre juttatásáért a Szertár felel.  
 

1.11 A Szertárhasználó észrevételeit, javaslatait és panaszait, a Szertárhasználatra vonatkozó 
módosító javaslatait a Szertár illetékeseinél teheti meg szóban és írásban egyaránt. 
 

1.12 A Szertár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális 
díjtáblázatot mindenkor közzé teszi.  
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2. A Szertár használata 

2.1. Általános információk 

o A Szertárhasználók a Szertárban lévő hegymászó eszközöket kölcsönözhetik, adott 
időpontra előre foglalhatják. 

o A Szertárban a pult mögött csak a szertári munkában résztvevő személyek (szertárosok, 
titkárok és az egyesület oktatói, vezetőség tagjai vagy ezen személyek által felkért más 
egyesületi tagok) tartózkodhatnak. 

2.2. Regisztráció 

o A Szertár szolgáltatásainak igénybevételéhez, a Szertárhasználóknak, az első alkalommal 
regisztrálni kell. (Személyes adatok és elérhetőség megadásával, melyet a szertár kizárólag 
a kölcsönzésekkel kapcsolatos kommunikációra használ fel, harmadik félnek nem ad ki. 
Lásd Excelsior SE adatvédelmi rendelkezései). 

o A Szertár szolgáltatásainak tagsági kedvezményes igénybevételéhez a tagoknak érvényes 
tagsággal kell rendelkezni, melyet tagkártyával igazolni kell. 

o A regisztrálás során személyt és elérhetőséget igazoló adatok tárolására kerül sor. 
Szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, e-
mail cím; telefonszám.  

 

3. A Szertár szolgáltatásai 

3.1. A kölcsönzés módja 

o A Szertár valamennyi szolgáltatásának igénybevételéhez minden Szertárhasználónak 
Excelsior tagsági kártyával (Egyesületi tagok) vagy személyazonosságot és lakcímet 
igazoló dokumentummal (Egyesületi tagsággal nem rendelkezők, továbbiakban: Nem 
egyesületi tagok esetén) kell rendelkeznie. 

o A Szertárból kölcsönözhető minden olyan eszköz, ami nincs korlátozás alatt (főkötelek, a 
tanfolyamok alkalmával való eszközök prioritásai, stb.). 

o A Szertárból Egyesületi tagok saját és más Egyesületi tag mászótársuk részére 
kölcsönözhetnek tagsági kedvezményes áron. Nem egyesületi tag részére való kölcsönzés 
esetén a normál ár érvényes. A személyes felszerelésből 2-szeres, a parti felszerelésből 1-
szeres mennyiség kölcsönözhető a kedvezményes áron egyesületi tag esetén. Szokásos 
mennyiségek maximumát, lásd I. számú mellékletben. 

o A felszerelések kölcsönzési ideje maximum 2 hét, amit egy alkalommal meg lehet 
hosszabbítani további egy hétre. 

o Második személy nevében kölcsönözni kizárólag második személy tagkártyájának 
felmutatásával lehet. 

o A kölcsönzött eszközök visszaszolgáltatása vagy személyesen vagy második személyen 
keresztül történhet. Az eszközöket minden esetben megfelelő állapotban kell visszahozni!  
Hanyag visszaszolgáltatás esetén (pl. széteső kötélbaba, kötélneműkön rajtafelejtett 
csomó, rozsdás hágóvas, stb.) a szertáros kérheti bérlőt a helyszínen történő megfelelő 
állapotra való rendezésre. 



 

3/5 

Szertárhasználati Szabályzat 

o A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartásba kerül. A kölcsönzött eszközöket a Szertár 
nyitvatartása alatt lehet leadni. 

o Kölcsönzés díjszabása: 

Egyesületi tag Törzs-/Kiemelt tag Nem egyesületi tag 

Kedvezményes áron, 
max. 2 hétre 

Díjmentes (max. 2 hétre, 
utána kedvezményes áron), 

kizárólag saját részre 
kölcsönözhet díjmentesen. 

Normál áron, óvadék 
ellenében, max. 2 hétre 

o A Szertárhasználó a kölcsönzött eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. A kikölcsönzött 
eszközöket a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell hozni. 

o A hegymászó egész- és félkötelek a továbbiakban Főkötelek, csak oktatók által felügyelt 
Excelsior tanfolyamokra kölcsönözhetők. A tanfolyamokra való kölcsönzés részleteit lásd 
3.6 pont.  

o A Szertárhasználó az elveszett vagy megrongált eszközöket köteles azonos márkájú és 
típusú újonnan vásárolt példánnyal pótolni vagy a – Szertár által megállapított – értéken 
megtéríteni. 

o A Szertár nem kölcsönöz a szertárhasználónak abban az esetben: 

o ha lejárt kölcsönzési határidejű eszköz van nála, 
o a kért eszközt előjegyezték, 
o a késedelmi díjat nem egyenlítette ki, 
o bármi nemű tartozása van a Szertár és/vagy az Excelsior SE felé. 

o Expresszeket trepnizéshez csak korlátozottan tud a Szertár biztosítani kölcsönzésre. 

3.2 Késedelem 

A késedelmes visszahozatalért további kölcsönzési díjat, valamint késedelmi pótdíjat kell 
fizetni. A késedelmi pótdíj mértéke a teljes kölcsönzési díj 50%-a. 

Egyesületi tag Törzs-/Kiemelt tag Nem egyesületi tag 

teljes kölcsönzési 
díj+ennek 50%-a 

Kölcsönzési idő túllépése esetén 
kedvezményes áron számoljuk a 

kölcsönzési díjakat a lejárat napját 
követően. 

teljes kölcsönzési díj + 
ennek 50%-a 

 

3.3 Óvadék 

Egyesületi tag Törzs-/Kiemelt tag Nem egyesületi tag 

aktuális árlistában megjelölt eszközökre 
eszközönként, aktuális 

árlista alapján 
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o Óvadékot kölcsönzéskor fizet az a nem egyesületi tag, aki kölcsönözni kíván eszközöket a 
Szertárból. A kölcsönözni kívánt eszközökért, darabonként óvadékot köteles fizetni. Az 
óvadékról átvételi elismervény készül, melyet az eszközök visszahozatalakor a szertáros 
részére át kell adni.  Az eszközök visszaszolgáltatása után a kölcsönzési díjjal csökkentett 
óvadék összege visszafizetésre kerül, a kölcsönzési díjról számla készül. 

o Egyesületi tagoknak csak bizonyos eszközökért szükséges óvadékot fizetni. Ezek a 
díjszabások adott eszköznél a mindenkori árlistában fel vannak tüntetve. 

o Törzs- és kiemelt tagok nem fizetnek óvadékot. 

o Óvadék esetén átvételi elismervénnyel igazolja a Szertár a pénzösszeg átvételét, mely 
elismervényt az eszköz visszahozatalakor a Szertárhasználó köteles visszahozni és 
felmutatni. 

o Hanyag felszerelés visszaszolgáltatás (széteső kötélbaba, kötélneműkön rajtafelejtett 
csomó, rozsdás hágóvas, stb.) esetén az óvadék visszatartásra kerül. A hanyag állapot a 
bérlő által a helyszínen való megszüntetése esetén az óvadék visszajár. 

3.4 Hosszabbítás 

Egyesületi tag Törzs-/Kiemelt tag Nem egyesületi tag 

1 alkalommal 
legkésőbb a kölcsönzés lejárta előtt 2 nappal, 

e-mailen 

o A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő 
lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napja előtt 2 nappal elektronikus úton, vagy a lejárat előtt 
1 héttel csütörtökön, nyitvatartási időben, személyesen. 

o Az e-mailben történő meghosszabbítás csak visszaigazoló e-mail esetén tekinthető 
érvényesnek. Amennyiben a kint lévő felszerelést bárki lefoglalta a kért meghosszabbítás 
időtartamára, úgy a meghosszabbítás nem lehetséges, a felszerelést az eredeti kölcsönzési 
határidő lejártáig vissza kell szolgáltatni.  

3.5 Foglalás 

Egyesületi tag Törzs-/Kiemelt tag Nem egyesületi tag 

személyesen vagy e-mailen 

o E-mailes előjegyzés esetén a szertár a legközelebbi csütörtökön, nyitáskor tudja 
megerősíteni az előjegyzést. 

o Az előjegyzett eszközöket a Szertár az adott szertári napon 21:15-ig tartja, amennyiben a 
szertári tag külön nem jelzi késői érkezését, az előjegyzett eszközöket ismét 
kölcsönözhetővé teszi. 

o Lehetséges más nevében is foglalni, a későbbi tényleges bérlő nevének és címének 
rögzítésével, valamint az ő foglalójának megfizetésével, melynek értékét a kölcsönző 
egyesületi tagsági státusza határozza meg. 
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3.6 Tanfolyamok 

Az Excelsior SE tanfolyamai minden más kölcsönzés előtt prioritást élveznek, mely tanfolyamokra 
a bérlés külön díjszabással történik. A külön díjszabás kizárólag a tanfolyam idejére vonatkozik. 

Főkötél csak az Excelsior SE tanfolyamaira kölcsönözhető a Szertárból.  

Tanfolyami kölcsönzés esetén az eszközöket a kölcsönzés időpontjában meghatározott 
időpontban kell visszaszolgáltatni. Ellenkező esetben egy hét késedelmi időért 1 hét plusz 
kölcsönzési díjat számítunk fel. 

 
 
Kelt:    Budapest, 2021. március 23. 
Hatálybalépés ideje: 2021. április 1. 
 

Buzgó Botond 
egyesületvezető 
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I. sz. melléklet 

A személyes felszerelésből kétszeres (kivéve lavina jeladó), a parti felszerelésből 

egyszeres mennyiség kölcsönözhető kedvezményes áron. 

Szokásos mennyiségek maximuma:  

 
 

Expressz 12 db / parti 

Karabiner 10 db / parti 

Csavaros karabiner 3 db / fő 

Lavina jeladó 1 db / fő 

Lavina szett 1 db / fő 

Ékek (passzív ék, hex, friend, stb.) 1 sor/ parti 

Jégcsavar 12 db / parti 

Via ferrata kantár / szett 2 db / fő 

Minden egyéb eszköz 1 db / fő 

 
 


