A BudaPart- Kopaszi gát házirendje
A házirend célja
A Kopaszi Gát Kft. - mint a park és a Lágymányosi öböl területének üzemeltetője kötelességének érzi, hogy egyfelől biztosítsa vendégeinek a kellemes időtöltést, a zavartalan
kikapcsolódást, ugyanakkor gondoskodjon a biztonságról és a hatósági rendelkezések
érvényesítéséről. Ezért használati és viselkedési szabályok kerültek meghatározásra, amelyek
betartásáról és betartatásáról az egész park területén elsősorban a biztonsági szolgálat
gondoskodik. Mindenekelőtt kérjük azonban látogatóinkat, hogy az együttélés szabályait tartsák
be és ne okozzanak kellemetlenséget egymásnak!
Belépés vendégek részére
A park területét jelenleg a Dombóvári út felőli (első) és a Hengermalom út felőli (hátsó)
bejáratokon lehet megközelíteni a nyitvatartási idő alatt. Az első bejáraton gyalogosok,
kerékpárosok és gépjárművel érkezők, a hátsó kapunál csak gyalogosok és kerékpárosok
léphetnek be.
A park látogatása minden vendég részére ingyenes, kivételt képeznek a zártkörű illetve térítés
ellenében igénybe vehető eseti rendezvények.
A park területén bármiféle rendezvény, fotózás (pl. esküvői, divat, stb.) csak és kizárólag az
üzemeltető írásos engedélyével kerülhet megrendezésre, ezen engedélyt a biztonsági szolgálat
felszólítására a résztvevők kötelesek felmutatni.
Elhunytak hamvainak a Lágymányosi-öbölbe szórása szigorúan tilos!
A nyitvatartási idő
A téli időszakban október 16 és április 14 között minden nap 6.00 – 22.00 óráig, a nyári
időszakban április 15 és október 15 között minden nap 6.00 – 02.00 óráig.
Az éjszakát tilos a parkban tölteni.
A parkoló használata
Az első bejáratnál felszíni, szabadtéri személygépkocsi parkolóhely áll a vendégeink
rendelkezésére. Az aktuális parkolási rendről a www.budapart.hu honlapon és a parkoló
bejáratánál, illetve a fizetőautomatáknál lévő információs táblákon olvashatnak bővebben.
A parkoló egész területén, valamint a hozzá vezető utakon a be- és kiálláskor kérjük
vendégeinket, hogy csak lépésben (max. 5 km/h sebességgel) és olyan körültekintően
közlekedjenek, hogy sem a gyalogosokban, sem más járműben vagy az utcabútorokban ne
okozzanak kárt! A parkoló területén kívül a területen gépjárművet leállítani, parkoltatni még rövid
időre sem szabad.
Biztonsági információk
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a park egész területe felügyeleti kamerarendszerrel
megfigyelt övezet. Ugyanakkor a közpark jelleg és a szabad használat következtében a Kopaszi
Gát Kft. a területen belüli esetleges lopásokért, személyi sérülésekért és egyéb elszenvedett
károkért nem vállal felelősséget.
Általános szabályok
• A parkot mindenki csak saját felelősségére és a házirendben foglaltak figyelembe vételével
veheti igénybe.

• A parkban minden látogató az általa esetlegesen okozott kárért, rongálásért teljes felelősséggel
tartozik. Rongálás esetén a Kopaszi Gát Kft. kártérítési igényét érvényesíteni fogja és a károkozás
mértékétől függően büntetőeljárást is indíthat.
• Kérjük, hogy mindenfajta szemetet (papírhulladékot, cigarettacsikkeket, üres
üvegeket/palackokat, stb.) a szemétgyűjtőkbe szíveskedjenek elhelyezni.
• Élő állatot a park területére behozni tilos!
• A park belső útjain tilos gépkocsival, motorkerékpárral, gördeszkával közlekedni! A kerékpárral,
rollerrel, görkorcsolyával vagy gördeszkával, illetve egyéb, az előző kategóriákba nem sorolható
járművel történő közlekedésnél a legnagyobb megengedett sebesség 5 km/h, az utakon a
gyalogosokra kitüntetett figyelemmel kell lenni, óvatosan, előzékenyen hajtani – mindig a
gyalogos élvez előnyt!
• Az öbölben tilos a horgászat, ezért a park területére horgászbottal belépni nem szabad.
• Kérjük vendégeinket, hogy a terület adottságai miatt – a szabadon megközelíthető nagy
kiterjedésű vízfelületek, és a helyenként meredek partoldalak - gyermekeik biztonságáról és
állandó felügyeletéről gondoskodjanak.
• A Lágymányosi öbölben úszni, fürdeni, a kilátó platformokról a vízbe ugrani és gumimatraccal
vagy más úszóeszközzel, vízi játékkal a vízbe menni tilos!
• Szintén tilos bármilyen tárgyat a vízbe dobni, beleértve faágakat, deszkákat és köveket is. Miután
az öbölben engedélyezett vízisport tevékenység (kajak-kenu, sárkányhajó és vitorláshajó) folyik,
nem megengedett privát modellhajók és egyéb mesterséges meghajtású eszközök vízrebocsátása.
Ugyanígy tilos drónok és egyéb elemes vagy kismotoros repülő eszközök használata a levegőben,
amely másokra veszélyt jelenthet. Az öböl vízfelületének bármilyen használata csak az üzemeltető
előzetes írásos engedélyével lehetséges
• Az öbölbe a Nagy-Duna felől vízijárművel behajtani tilos és kiutasítást von maga után.
• A rekortánnal borított futópálya gyaloglásra és futásra használható. A babakocsi és a kerékpár
használata, valamint a lassú séta ebben a sávban veszélyes és tilos!
• A játszótéren elhelyezett eszközöket – kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően és felügyelet
mellett - csak 3 – 12 éves gyermekek használhatják. A hinták felnőttek és egyszerre több személy
általi használata tönkreteszi a gyermekek számára telepített eszközöket, ezért nem megengedett.
• A fákra felmászni nem megengedett.
• Kérjük, hogy a parkban talált tárgyakat a bejáratnál található őrbódéban adják le, ahol az
eseményt rögzítik, és a talált tárgyat a jogos tulajdonosa jelentkezéséig megőrzik.
• A látogatás céljára meg nem nyitott épületek és azok teraszai veszélyesek lehetnek, így azokba
belépni vagy azokra felmászni veszélyes és tilos.
• A graffitizés a park egész területén szigorúan tilos.
• Kérjük, hogy a díjmentes nyilvános WC-k használata során őrizzék meg azok tisztaságát és
tartsák be a higiénés szabályokat. Mindennemű szándékos rongálás, lopás és a nem erre kijelölt
helyen történő vizelés büntető feljelentést von maga után.
• A park területén bármilyen direkt vagy indirekt marketing és egyéb reklámozási tevékenység,
kereskedelmi célú fotózás, filmezés csak engedéllyel folytatható. Ezen szabály megszegőit jogi
úton felelősségre vonjuk.
• A park területén a sátrazás, tűzrakás, szalonnasütés, tűzijáték és hasonló tevékenységek tilosak.
• Alkoholos ital fogyasztása kizárólag a park területén működő vendéglátó ipari egységekben
engedélyezett.
Kérdéseikkel, esetleges kéréseikkel forduljanak a területen szolgálatot teljesítő biztonsági őrökhöz,
vagy munkaidőben munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésre a
uzemeltetes@budapart.hu email címen vagy a 06-21-221 0080 telefonszámon.

