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A NATURISTA MOBILSZAUNA PIKNIK,  

ÉS A BALATONTOURIST, BERÉNY NATURISTA KEMPING HÁZIRENDJE 
 

A Naturista Mobilszauna Piknik nevű esemény a Balatontourist Berény Naturista Kemping 

területén kerül megrendezésre. Az esemény területén a Balatontourist kempingek házirendje 

van érvényben, kiegészítve az eseményre vonatkozó szabályokkal.  

A kempingbe tartózkodási vagy látogatási céllal történő bejelentkezés feltételezi, hogy 

vendégeink házirendünk szabályait megismerték, és annak tartalmát magukra nézve 

kötelezőnek elismerik. Házirendünk a kemping vendégek zavartalan nyaralását hivatott 

szolgálni. 

A KEMPINGBEN A NATURISTA ETIKETT SZABÁLYAI ÉRVÉNYESEK  

1. NATURISTA MOBILSZAUNA PIKNIK HÁZIREND 
1.1. Az esemény területére való belépés strandbelépő és az eseményre szóló online 

megvásárolható belépő birtokában lehetséges. A felmutatott jegy érvényességét az 

esemény receprióján ellenőrzik. Érvényes belépő esetén a vendégek vízhatlan, nem levehő 

karszalagot és a megvásárolt jegyhez tartozó mennyiségű Tokent kapnak. A 

szaunaprogramokra való bejutás a karszalag felmutatásával és megfelelő mennyiségű token 

leadásával lehetséges. 

1.2. A programokon való részvétel előregisztráció és helyfoglalás leadása után lehetséges. 

1.3. Helyfoglalás és regisztráció az esemény online felületén, vagy az esemény recepcióján 

lehetséges 

1.4. A szaunákban textilmentes felöntések zajlanak, padtakaró kendő, vagy szaunalepedő 

használata kötelező 

1.5. A szaunákat mindenki saját felelősségre használhatja, a belépésre jogosító karszalag és 

Tokenek ellenében. 

1.6. Orvosilag eltiltott személyeknek a szauna használata TILOS 

1.7. Szaunában TILOS a hangos, ízléstelen beszéd. A szaunában figyeljünk egymásra/bent 

tartózkodókra 

1.8. TILOS bőrradír/peeling használata. Kövesse a szaunamester utasításait. 

1.9. Alkoholt NE öntsenek a kövekre 

1.10. A szauna ajtaját mindig csukják be maguk után 

1.11. A szaunában TILOS az étel és ital fogyasztása 

1.12. Alkoholos állapotban a szauna használata TILOS és ÉLETVESZÉLYES! 

1.13. Gyerekek csak felnőtt kíséretében használhatják a szaunát. 

1.14. Szaunázás előtt és után a tusolás KÖTELEZŐ, tisztálkodjon meg alaposan. 

1.15. Terhes nők, betegséggel élők, pacemakert viselők számára a szauna használata 

ÉLETVESZÉLYES lehet. Kérjük vegye figyelembe saját egészségi állapotát. 
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1.16. Törölközzön meg, szárazon lépjen be a szaunába 

1.17. Javasoljuk, hogy vegye le ékszereit, a forró levegőben hamar átforrósodnak, és égési 

sérülést okoznak 

1.18. A papucsot hagyja a szauna előtt 

1.19. Megfelelő méretű szaunatörölközőre vagy lepedőre üljön, feküdjön! Ez egyrészt 

higiéniás okokból célszerű, másrészt megvédi attól a kellemetlen érzéstől, amit egy 

felforrósodott pad okozhat 

1.20. Mindig vegye figyelembe a szauna üzemeltetőjének, az esemény szervezőjének és a 

szunamesterek utasításait 

1.21. A szaunában és az esemény területén fotó és videófelvétel készítése hivatalos 

engedély nélkül tilos. Fényképek készítésére az erre kijelölt területen van lehetőség. 

1.22. A szauna fűtése a szauna üzemeltetőjének vagy a szaunamesterek feladata. 

2. KEMPING ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS  
2.1. Kérjük, érkezéskor jelezzék, hogy a kempingben nyaralási, vagy átmeneti céllal (látogatóként 

ill. strandolóként) kívánnak tartózkodni. Látogató- vagy strandoló-vendégeink megváltott 

jegy ellenében 10.00 és 18.00 óra között tartózkodhatnak kempingjeinkben. 

Nyaralóvendégeink a recepción (portán) kötelesek bejelentkezni, és úti okmányaikat leadni, 

melyeket a kemping a hivatalos bejelentkeztetésre használ. Vendégeink kötelesek minden 

igényelt fizetendő szolgáltatást pontosan megnevezni, és azok rögzítésének helyességét 

ellenőrizni. Az esetleges változásokat azonnal be kell jelenteni (személy elutazása, igénybe 

nem vett szolgáltatások stb). Az átadott kemping igazolvány és belépőkártya vagy előbbieket 

helyettesítő karszalag személyre szól, és nem ruházható át, be- és kilépéskor valamint 

ellenőrzéskor azokat fel kell mutatni. Ha a kemping jármű-matricát alkalmaz azt a jármű 

elején, jobb oldalon kell elhelyezi. Kérjük, a kemping-igazolványt őrizzék meg, mert 

távozáskor a recepción azt le kell adni, ez szolgál a számlázás alapjául. 

2.2. A távozási napon a kempinget legkésőbb 12.00 óráig, az üdülőházakat legkésőbb 10.00 

óráig  kell elhagyni. A kemping továbbtartózkodási pótdíjat számíthat fel, ha a távozás ezen 

időpont után történik (1 nap teljes költség. A költség kempingenként eltérő lehet). 

2.3. Fizetésnél kérjük, vegye figyelembe a recepció és a kassza nyitvatartási rendjét. 

2.4. A kempingben az utólagos fizetés a szokásos, de a kemping ettől eltérhet, kérheti a díjak 

előre fizetését. A vendég köteles minden igénybe vett szolgáltatást kifizetni, az összegről a 

recepció tételes számlát állít ki. Helyszínen előre kifizetett szolgáltatás lemondása esetén 

nem áll módunkban visszafizetést teljesíteni. 

2.5. Az előre lefoglalt és a kemping részéről írásban visszaigazolt szolgáltatások érkezés napján 

történő lemondása vagy a tartózkodás alatt történő lemondás esetén visszafizetést nem 

teljesítünk. 

2.6. A bejelentkezés előtt minden kempingezőnek joga van a rendelkezésre bocsátandó területet 

megtekinteni. A kempinghely kijelölése a kempingszemélyzet kizárólagos joga. A kijelölt 
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helyen kívül más helyet nem lehet igénybe venni. Az előre megrendelt helyet más 

személynek nem lehet átengedni. 

2.7. Parcellázott terület esetén csak a parcella területe foglalható el. A kijelölt helyen kívül 

további terület még ideiglenesen sem használható, autójával valamennyi vendég csak a saját 

parcelláján parkolhat. Normál helyen csakis egy lakóegység felállítása engedélyezett. 

Minden további lakóegységet – egy lakókocsi + jármű, egy sátor + jármű vagy egy lakóautó 

felett - külön felszámolunk. 

2.8. A késői órákban érkező vendégnek, úti okmányaik leadása után a kempingszemélyzet 

ideiglenes helyet jelöl ki. 

 

2.9. Környezetvédelem: Kempingünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt 

tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme. PVC takarófólia a sátrak, vagy 

elő-sátrak alá nem teríthető. Szigorúan tilos a fákba szöget verni, ágakat levágni, 

ételmaradékot, szennyező anyagot a fűre, fára, bokrokra, sövényekre önteni. Tilos az 

(elő)sátrak rögzítő köteleit fákhoz, sövényekhez erősíteni. Árkot, gödröt ásni még ideiglenes 

jelleggel sem megengedett. 

2.10. A hulladék, a szemét csak az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezhető el. A 

kihelyezett gyűjtőedényeken a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratok találhatók, azokban 

tilos más jellegű anyagot elhelyezni. A fokozottan mérgező szárazelemeket kizárólag a 

recepción szabad leadni. Tilos gépkocsi vagy más jármű elhasznált akkumulátorait a 

kempingben hagyni.  Amennyiben járművéből olaj- vagy benzinfolyást észlel kérjük, azonnal 

jelezze a recepción. A szennyezés elkerülése, valamint az érzékeny természet védelme 

különösen érvényes a vízparton és a vízben. A fürdőzők nagy mennyiségű napolaj használata 

súlyos terhet jelent a Balaton élővilága számára. Kérjük, Ön is törekedjen arra, hogy minél 

kevesebb napolaj kerüljön a vízbe, ezzel is hozzájárulva a tó vízminőségének javításához.  

2.11. Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő kempingezőkre, és az 

igénybevett kempinghelyet távozáskor hagyják tisztán. 

2.12. A víz rendkívül drága. Kérjük, minden esetben takarékosan használja, és erre hívja fel 

gyermekei figyelmét is. Autót, lakókocsit, kempingfelszerelést mosni a kempingben 

szigorúan tilos. 

 

3. Csendespihenő  

3.1. Éjszakai pihenőidő:          23.00 és 6.00 óra között 

3.2. Délutáni csendes pihenő: 13.00 és 15.00 óra között  

3.3. A fentiektől eltérő szabályozásról a kemping recepcióján kérhető bővebb felvilágosítás! 

3.4. A megadott idő alatt semmi olyan tevékenység nem folytatható, amely mások pihenését 

zavarja. Ezen időszakok alatt szigorúan tilos járművet elindítani vagy használni, a kapuk zárva 

vannak. A korlátozást a kemping kivételes esetekben feloldhatja. Korai távozás esetén 6.00 

óra előtt zajt okozni tilos. A nyugalom és pihenés érdekében a gépjárművek használata a 
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kemping területén csak a bejárattól a kempinghelyig vezető közvetlen úton megengedett. A 

legnagyobb közlekedési sebesség 10 km/óra lehet. A kempingben egyéb céllal járművet 

használni tilos. Hétvégéken és kempingenként eltérő lehet a szabályozás. 

3.5. A kempingben kiskorú gyermekek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett 

tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a szülők vagy kísérőik felelnek. Kérjük, hogy a 

játszóterekre, animációs programokra kísérjék el gyermekeiket. A gyermekek iránti szülői 

felelősséget nem tudjuk átvállalni. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy gyermekeik önfeledt 

viselkedése ne menjen mások pihenésének rovására. 

3.6. A közösségi helyiségeket kiskorúak egyedül nem használhatják, kérjük a szülőket, hogy 

gyermekeiket mosdani, zuhanyozni, vagy illemhelyet használni kísérjék el! Felügyeljék a 

berendezések használatát valamint a tisztaságot!.Gyermekek nélkül érkező vendégeink 

megértését kérjük azért, hogy a gyermekeket nem lehet mértéktelenül féken tartani. 

 

4. A kempingben tartózkodóktól elvárjuk a következőket: 

4.1. A recepción minden személynek be kell jelentkeznie. 

4.2. A mosogatási, mosási feladatokat, a konyhai felszerelési tárgyak tisztítását, és a 

konyhaműveleteket kizárólag az erre kijelölt helyen végezzék. 

4.3. Tüzet rakni, grillberendezést használni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrendészeti 

szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével. Kérjük, hogy grill 

berendezéseiket csak másokat nem zavaró körülmények között, fokozott óvatossággal 

használják. 

4.4. A kemping épületeit és felszerelési tárgyait mindenkinek rendeltetésszerűen kell használni. 

Az épületek, helyiségek, berendezési és felszerelési tárgyak csak az ezekre kijelölt 

nyitvatartási időn belül használhatók, ilyen helyekre más időben belépni tilos. 

4.5. Sportjátékok csak az arra kiépített területen, a megszabott időtartam alatt folytathatók. 

4.6. Kérjük, ne folytassanak másokat zavaró tevékenységet. (Látvány, megjelenés, zaj.) 

4.7. Kérjük vendégeinket, hogy az észlelt hiányosságokat, hibákat az észleléskor jelentsék be. 

4.8. Bárminemű fertőző megbetegedést vagy annak gyanúját a kempingvezetőnek be kell 

jelenteni. 

4.9. A talált tárgyakat kérjük, adják le a recepción. 

4.10. Az elektromos áram használatával kapcsolatos részletes tudnivalók és a tűzvédelmi 

szabályzat a recepción olvasható, ezeket megismerni és betartani kötelező. 

5. A kempingben szigorúan tilos: 

5.1. A kempingezés szokásos rendjének, íratlan szabályainak megsértése. 

5.2. Az éjszakai és délutáni csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése. 

5.3. Tilos a kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amely mások testi épségét 

veszélyeztetheti, mások nyaralását vagy közízlését zavarhatja. Tilos olyan zászlók, jelvények 

vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek, vagy személyek megsértését 

eredményezhetik. 
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5.4. A kemping felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki 

beavatkozás. 

6. Strand 

6.1. a strandot a fürdőzők csak saját felelősségükre használhatják. A strand területén horgászni 

tilos. Az éjszakai fürdőzés szigorúan tilos, mivel biztonsága érdekében ilyenkor semmit nem 

tehetünk. További esetekre a recepción található fürdőhelyi rendtartás van érvényben. 

6.2. Állatok bevitele a kempingbe  

6.3. Az állatok csak a kijelölt kempingekbe vihetők be fizetési kötelezettségek mellett, a kemping 

vezetés engedélyével. Kutyák csak pórázon tarthatók a kempingben. Az állatoknak 

rendelkezniük kell a szükséges állatorvosi igazolásokkal, melyeket kérésre köteles a vendég 

bemutatni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy kedvence ne zavarja a többi vendég pihenését. Az 

állatért a bejelentő személy felel (egészségügyi állapot, károkozás). Állatok a közösségi 

helyiségbe, strandra és a vízbe nem vihetők be. Az állatok csak a piktogrammal megjelölt 

kutyafürdető helyen fürdethetők. 

7. Horgászat 

7.1. A kijelölt strandterületeken tilos a horgászat. A horgászat engedélyezett helyét a 

kempingvezető jelöli ki. A kijelölt helyről felvilágosítást a kemping recepcióján kérhet. 

8. Vagyonvédelem, felelősség 

8.1. A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon 

hagyott tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget.         A vendég köteles a kemping 

felszerelési és berendezési tárgyait rendeltetés-szerűen használni. Az ezekben okozott kárért 

a vendég kártérítési felelősséggel tartozik. Harmadik személy részére okozott kárért a 

kemping nem felel. Nem vállal a kemping felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, 

fakidőlés, lehulló ágak), a tűz, a fertőzések a betegségek, valamint a terrorista cselekmények 

okozta károkért. 

9. COVID-19 humánjárvány miatt speciális rendelkezések: 

9.1. A koronavírus fertőzés emberek közötti terjedésének elsődleges útja, hasonlóan az influenza 

és más légúti kórokozók terjedéséhez, a cseppfertőzés, a fertőzött ember köhögése vagy 

tüsszentése során a levegőbe kerülő, a vírust tartalmazó nyálcseppek, légúti váladék 

cseppek útján. Az eddigi ismeretek szerint az új koronavírussal történő fertőződés az esetek 

kb. 80%-ában enyhe, influenzaszerű tüneteket okoz, de 2-3%-ban halálos kimenetelű. A 

betegség legjellemzőbb tünetei: láz, hidegrázás, száraz köhögés, légszomj. Előfordulhat még 

torokfájás, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, és fáradékonyság.  Amennyiben ezeket a 

tüneteket tapasztalja magán, vagy Önnel együtt érkező társán, különösen 

9.2. Ha 38°C vagy afölötti láz, köhögés, légszomj valamelyike fennáll, hirtelen megbetegedési 

kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától, és 

9.3. A tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt megerősítetten vagy 

valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel, 



 

 

6/7 

 

      

NATURISTA MOBILSZAUNA PIKNIK 
SUBITARIA Kft. 1211 Budapest, Károli Gáspár utca 11/b. 2.em. 7. 

 

9.4. kérjük, haladéktalanul jelezze ezt a kemping vezetőjének a kemping telefonos 

elérhetőségén, vagy e-mail címén, de semmiképpen sem személyesen! 

9.5. A kemping személyzete a szükséges hatósági bejelentéseket köteles megtenni a vonatkozó 

jogszabályok szerint. A kemping vezetése vendégtől és/vagy a vendéggel együtt érkezőktől a 

kempingben tartózkodás jogát megvonhatja a többi vendég egészségének megőrzése 

érdekében. 

9.6. A biztonságos üzemeltetési körülmények megteremtése és fenntartása érdekében bizonyos 

szolgáltatások elérését valamint a kemping befogadóképességét a kemping vezetése 

korlátozhatja! 

9.7. Fontos, hogy Ön és a többi vendég biztonságos pihenésének érdekében figyeljen az alábbi 

teendők betartására: 

9.8. A személyi higiénére fokozottan kell figyelni. 

9.9. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás. 

9.10. Éljen az online előre foglalási és fizetési lehetőséggel és lehetőség szerint válassza a 

készpénzmentes fizetési módot. 

9.11. A helyszínen kövesse figyelemmel a kihelyezett tájékoztatókat és tartsa be az 

előírásokat. 

9.12. Tartsa be a megfelelő, legalább 1,5 méteres biztonsági távolságot. 

9.13. A recepciónál egy családból, összetartozó vendégek közül csak egyikük álljon be a 

sorba. 

9.14. Amennyiben szükségét látja, viseljen maszkot és kesztyűt a zárt terekben. (nem 

kötelező) 

9.15. Rendszeresen használja a kihelyezett kézfertőtlenítő szereket. 

9.16. A vizesblokkokban és más kiszolgáló helyiségekben (pl. közösségi konyha, 

tűzrakóhely, stb.) is tartsa be a megfelelő biztonsági távolságot. 

  

10. Egyéb rendelkezések: 

A vendég panaszaival a kempingvezetőhöz fordulhat. 

A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető megvonhatja a tartózkodási engedélyt és 

őket a kemping azonnali elhagyására szólíthatja fel. A kemping elhagyását megtagadó vendéggel 

szemben a Balatontourist hatósági intézkedést vehet igénybe. 

11. A NATURISTA ETIKETT, A NATURISTA VISELKEDÉSI SZABÁLYAI 
A naturista közösség nem tesz különbséget nemek, kor, származás között, tagjai számára minden 

testalkat vagy bőrszín egyformán elfogadott. A naturista közösség a meztelenséget természetes 

állapotnak tekinti és a meztelenül folytatott napi közösségi tevékenységet nem hozzák 

összefüggésbe szexualitással. A naturista közösség különbséget tesz naturizmus és nudizmus 

között, viselkedési szabályait is ennek megfelelően alakítja ki. A naturista közösség család-barát 

irányultságú és elsősorban kisgyerekes családok, párok csatlakozását bátorítja. 

 

11.1. A naturisták – kortól függetlenül – tegeződnek. 
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11.2. A naturisták találkozáskor minden esetben köszönnek egymásnak, függetlenül attól, 

hogy ismerik-e egymást. 

11.3. A naturisták meztelenek, amennyiben az időjárás megengedi, napozáskor, fürdéskor 

vagy egyéb tevékenység végzése során semmiféle ruhát – különösen fürdőruhát – nem 

viselnek. Egyesületünk ebben a tekintetben zéró toleranciát alkalmaz. 

11.4. A meztelenség a vízi vagy szárazföldi sporttevékenység során is kötelező, beleértve a 

strandröplabdát. 

11.5. Zenés estéken, rendezvényeken diszkókon, a meztelenség megengedett, amennyiben 

nem jár együtt kihívó szexuális viselkedéssel. 

11.6. Egyesületünk család-barát szervezet, közösségünkben a nyilvános erotikus vagy 

szexuális megnyilvánulás tilos, az ilyen esetekben egyesületünk ugyancsak zéró toleranciát 

alkalmaz. 

11.7. Egyesületünk nem tolerálja a túlzott alkoholfogyasztást. Amennyiben nem tudod 

kontrollálni magad, inkább vonulj vissza a közösségi helyekről. 

11.8. Narkotikumok, kábító vagy bódító szerek alkalmazása tilos 

11.9. Strandon, napozó helyeken tartsunk megfelelő távolságot szomszédainktól és tartsuk 

be a „nézni szabad, bámulni nem” elvet. 

11.10. A fotózás, filmezés csak akkor megengedett, ha ahhoz minden érdekelt hozzájárult. A 

félreértések elkerülése érdekében kamerádat, telefonodat tartsd zárt helyen. 

11.11. Mindig legyen nálad saját törölköző, csak arra ülj le, higiéniai, esztétikai okokból. 

11.12. Vedd figyelembe, hogy ide a naturisták pihenés céljából jönnek, ezért kerüld a 

zajongást, hangos rádiózást, egymás pihenésének zavarását. 

11.13. A trágár, csúnya beszéd vagy agresszív viselkedés nem naturistához méltó, ezért 

egyesületünk nem tolerálja. 

11.14. Ne szemeteljünk, ha látunk szemetet, vegyük fel, ügyeljünk a tisztaságra. 

11.15. A naturista kemping nem ismerkedő hely. Bár a naturisták közvetlen emberek, ha 

elutasítást tapasztalsz, fogadd el. 

11.16. A kisebb, ízléses testékszerek viselése megengedett, de a méretében és 

elhelyezésében kirívó testékszereket egyesületünk nem tolerálja, azok szexuális 

vonatkozásai miatt. 

11.17. Légy tekintettel arra, hogy kempingünk elsősorban családok számára kínálja 

szolgáltatásait, viselkedésed példa a gyermekek számára. 

12. Kölcsönös tolerancia 

12.1. Az egymás iránti tolerancia nem naturizmus függő. Akár ruhában vagy a nélkül, 

mindig hallgassuk meg egymást. Ahány ember annyi gondolat. A vélemény kinyilvánítása 

emberi jog. Kölcsönösen és kulturáltan hallgassuk meg egymás véleményét. A fölényes és 

lenéző beszólás és viselkedés a véleményezőt minősíti. Az intoleráns és összeférhetetlen 

tagoknak nincs helyük a közösségünkben. 

 


