
A mászófal működési szabályzata 

1. Alapvetések 

1.1 A működési szabályzat mindenekelőtt a balesetek elkerülését, valamint a rend és 

tisztaság fenntartását hivatott szolgálni. A mászófal látogatója köteles figyelmesen 

áttanulmányozni, illetve aláírásával igazolni, hogy tudomásul veszi és betartja a mászófal 

működési szabályzatát. 

A működési szabályzat megszegése esetén a mászófal személyzetének jogában áll kitiltani a 

mászófalról a szabályzatot megszegőt. Ismételt szabályszegés esetén a személyzet hosszú 

távra eltilthatja a szabályszegőt a mászófal látogatásától. 

A működési szabályzat kötelező érvényű a nem mászó látogatók számára is 

(biztosítóemberek, gyerekek, gyerekeket felügyelő felnőttek, stb.) 

1.2 A mászófal működtetője a Debreceni Campus Nonprofit közhasznú KFT. 

1.3 A nyilvános látogatási alkalmak során az üzemeltető felügyeletet biztosít a 

mászófalon. 

1.4 A mászófalon csak az mászhat, aki  bejelentkezett a személyzetnél, áttanulmányozta 

a működési szabályzatot, és aláírásával igazolta, hogy tudomásul veszi és betartja azt. Ez 

érvényes a gyerekeket kísérő felnőttekre is. 

2. Biztonság 

2.1 Fontos tudatosítani, hogy a mászófalakon előforduló balesetek mindenekelőtt a kötél, 

biztosítóeszköz és egyéb mászófelszerelés helytelen használatára és a figyelmetlenségre 

vezethetők vissza. A Működési szabályzatban foglalt információk nem helyettesítik az 

oktatást és a gyakorlatot. A biztonságos mászás elméletének és gyakorlatának elsajátítása 

minden látogató saját felelőssége és kötelessége! 

A mászófalon a következő szabályok vannak érvényben: 

2.2 A mászófalat mindenki a saját felelősségére veszi igénybe! 

Minden látogató tudatában van annak, hogy a mászófalon való mászás bizonyos veszélyekkel 

is együtt jár, amelyeket a működtető még ezen szabályzatban foglalt előírások maradéktalan 

betartása esetén sem képes teljes mértékig kiküszöbölni. A látogatók felelősek a biztonsági 

szabályok betartásáért! A mászófalon való mászás és biztosítás teljes koncentrációt igényel. 

2.3 A mászófalat  olyan személyek is igénybe vehetik, akik  nem valószínű, hogy kellő 

gyakorlattal rendelkeznek a biztonságos mászással és biztosítással kapcsolatos elvek és 

technikák tekintetében, illetve oktatásban  nem  részesültek, ezért kötelesek végrehajtani 

a falmesterek utasításait! 

Ha a személyzet úgy ítéli meg, hogy a látogató nem rendelkezik kellő jártassággal a 

mászófalon való biztonságos tevékenységhez, jogában áll felszólítani őt, hogy ne másszon. 



Ha a látogató elutasítja ezt a lehetőséget, a személyzetnek jogában áll eltiltani őt a mászástól 

addig az időpontig, amíg bizonyságot nem tesz a szükséges képességek meglétéről. 

 

2.4 Tilos a mászófalon bárminemű módosításokat eszközölni, pl. áthelyezni a fogásokat! 

2.5 A mászófalon csak mászás céljaira gyártott  és az üzemeltető által leellenőrzött 

felszerelést szabad használni (CE tanúsítvánnyal)! 

2.6 A mászó és a biztosítóember minden út mászása előtt kölcsönösen át kell ellenőrizze 

egymást: 

 A beülők hevederjei jól vannak-e befűzve és visszafűzve, illetve rögzítve? 

 A mászó jól rögzítette-e a beülőjéhez a kötelet? 

 A csomók jól meg vannak-e kötve és szorosra vannak-e húzva? 

 A záras karabinereken a nyelv rögzítve van-e a biztonsági zárral? 

2.7 A biztosítóembernek közvetlenül az út beszállásánál (0,5 m – max. 2 m) kell állnia! 

2.8 Egy biztosítási pontba csak egy kötelet szabad beakasztani! 

Ha egyazon biztosítási pontban több kötél fut, súrlódás keletkezik, amely károsíthatja a 

köteleket. Szélsőséges körülmények között ez balesetet okozhat. 

2.9 Tilos gyorsan ereszteni a mászót! 

A biztosítóember felelős a mászó testi épségéért, ahogy más jelenlevők testi épségéért is, 

akiket a mászó gyors vagy nem körültekintő leeresztésével veszélynek tehet ki. 

2.10 Ha egy út foglalt, mert valaki mássza (függetlenül attól, hogy előre vagy felső 

biztosítással) vagy valakit éppen eresztenek le, tilos ezt az utat mászni! 

E szabály megszegése esetén a lejjebb levő mászó sérülése fenyeget a felette mászó esése 

vagy ráeresztése következtében. 

2.11 Szigorúan tilos biztosítás nélkül mászni!!! 

A biztosítás nélküli mászás nemcsak magát a mászót, hanem az alatta tartózkodókat is 

veszélyezteti. Emellett veszélyes példát mutat. 

2.12 Lehetőség szerint érdemes az esészónán kívül tartózkodni! 

Az esészóna az áthajló és plafonszerű profilok függőleges vetületét, illetve a függőleges és 

enyhén áthajló profilok beszállásától mért 2 méteres körzetet jelenti. Ha valaki éppen nem 

mászik vagy nem biztosít, feleslegesen ne tartózkodjon az esészónában! 

 



2.13 Mászás, biztosítás vagy egyéb mászással kapcsolatos tevékenység során tilos a 

mobiltelefonok és fülhallgatók használata, a beszélgetés vagy egyéb módon való 

szórakozás! A biztosítóembernek teljes mértéken a mászóra kell összpontosítania. 

2.14 A látogatók mászás előtt mérlegeljék egészségi állapotukat! Nem tökéletes egészségi 

állapot esetén fokozott a sérülés veszélye. 

2.15 Mászás és biztosítás közben tilos ékszereket (gyűrűt, karkötőt, nyakláncot), karórát 

viselni! Tilos bármely olyan tárgy viselete, amely az esetleges beakadás miatt balesetveszélyt 

jelenhet! A hosszú hajat össze kell fogni! 

2.16 A mászófalon csak mászócipőben, tiszta sportcipőben vagy más, mászásra alkalmas 

cipőben megengedett a mászás! Tilos mezítláb mászni! 

2.17 Tilos különféle tárgyakat (pl. vizes flakont, hátizsákot, beülőt, mászócipőt) a 

mászófal alatti zónában hagyni! 

 

3. Felső kötéllel való mászás és biztosítás szabályai (top rope) 

3.1 Az oktatás után az abszolvens köteles betartani és megfelelően alkalmazni az 

elsajátított elveket és technikákat! Ha nem így tesz, a személyzetnek jogában áll eltiltani 

őt a mászófalon való tevékenységtől. 

3.2 Csak a személyzet által befűzött köteleken szabad mászni. 

E köteleken tilos a csomókat kioldani és a karabinereket eltávolítani! A kötelek esetleges 

sérülését be kell jelenteni a személyzetnek. 

4. Gyerekek és fiatalok 

4.1 A 18 éves kor alatti látogatók csak a törvényes képviselőjük írásos hozzájárulásával, 

illetve felnőtt felügyelete mellett mászhatnak és biztosíthatnak a mászófalon. Ha ez a 

felnőtt nem a fiatalkorú törvényes képviselője, be kell mutatnia a törvényes képviselő írásos 

hozzájárulását. 

A 14 és 18 éves kor közötti látogatók igénybe vehetik a mászófalat felnőtt felügyelete 

nélkül, de csakis a törvényes képviselőjük írásos hozzájárulásával.  

A 15 év alatti gyerekek csak a törvényes képviselőjük vagy olyan felnőtt kíséretében 

mászhatnak, akinek írásos meghatalmazása van a gyerek(ek) törvényes képviselőjétől, 

melynek értelmében a mászófalon  való tartózkodás teljes ideje alatt a felnőtt kísérő 

teljeskörű felelősséget vállal a gyerek(ek)ért. 

4.2 A gyerekeknek tilos futkosni, játszani a fal közelében! 

4.4 A nem mászó gyerekeknek tilos az esészónában tartózkodni! Az esészóna a függőleges 

és enyhén áthajló profilok 2 méteres körzete, és az áthajló és plafonszerű profilok függőleges 

vetülete. 



 

6. Felszerelés 

6.1 Minden látogató felelős a saját maga általbehozott felszerelése állapotáért. 

A felszerelés (kötél, beülők, karabinerek, biztosítóeszközök, stb.) meg kell feleljenek a mai 

kor követelményeinek és szabványainak (CE, UIAA tanúsítvány, stb.) 

6.2 Ha a személyzet hiányosságokat állapít meg a látogató saját maga által hozott 

felszerelésében, joga van figyelmeztetni őt és felszólítani, hogy cserélje le a felszerelése 

nem megfelelő elemét megfelelőre. 

6.3 Ha a mászó a mászófalon hiányosságot állapít meg (kilazult fogás), köteles ezt 

jelenteni a személyzetnek. 

 

7. A személyzet jogai 

7.1 A látogatók kötelesek betartani a személyzet utasításait. 

7.2 A létesítmény látogatói kötelesek tartani magukat a fegyelmezett és felelősségteljes 

viselkedés általános normáihoz. Ha a látogató megsérti e normákat, a személyzetnek 

jogában áll kitiltani őt a mászófal területéről.  

8. A mászófal nyitvatartási ideje 

Péntek 15.00-19. 

Szombat 10.00-19.00 

Vasárnap 10.00-19.00 

8.1 A mászófal a látogatók számára az aktuálisan érvényes nyitvatartás szerint áll 

rendelkezésre. 

Előfordulhatnak alkalmak, amikor le kell zárni bizonyos utakat vagy az egész mászófalat (pl. 

rendezvények, időjárás vagy egyéb okok miatt). Az ilyen alkalmakat a működtető előre 

bejelenti. Oktatás, tanfolyam, gyerekekkel való foglalkozás miatt utak lezárhatók előzetes 

bejelentés nélkül is. 

9. Rend és tisztaság 

9.1 Tilos bakancsban, illetve zokniban vagy mezítláb mászni! 

A fal és a fogások állagának érdekében tilos bakancsban, zokniban vagy mezítláb mászni! 

Csak mászócipőben vagy tiszta sportcipőben, zárt cipőben megengedett a mászás. 



9.2 Gyógyszer, alkohol és drog hatása alatt álló személyeknek tilos a mászófal 

használata! 

9.3 A mászófal nyitvatartási idejében tilos a hangos, zajos viselkedés! Csak a mászással 

kapcsolatos utasítások hangos kommunikációja megengedett a mászó és a 

biztosítóember, illetve személyzet között. 

9.6 Az alapvető személyes higiéniai elvárások betartásának hiányában tilos a mászófal és 

a mászófelszerelés használata. 

 

10. Felelősség 

10.1 A mászófal látogatói vállalják a felelősséget a cselekedeteikért és a biztonságukért a 

mászás és biztosítás során. Ha a látogató még nem felnőtt korú, ezt a felelősséget a 

törvényes képviselője vállalja. 

10.2 A mászófal személyzete nem vállal felelősséget a látogatókat a mászófal működési 

szabályzatának megszegése miatt ért bárminemű károkért; a nem megfelelő módon való 

mászás miatt, a nem megfelelő mászófelszerelés, illetve annak nem megfelelő módon való 

használata miatt, valamint a figyelmetlenség, a mászók és más jelenlevők figyelmen 

kívül hagyása miatt keletkezett károkért. 

A mászófal személyzete nem vállal felelősséget a látogatók személyes tárgyaiért. 

Aki anyagi kárt vagy testi sérülést okoz, viselnie kell a felelősséget és a 

következményeket. Az üzemeltető ilyen esetekben semminemű felelősséget nem vállal. 

10.3 Baleset esetén a látogató vállalja, hogy együttműködik a balesetről szóló 

jegyzőkönyv megírásánál. Ellenkező esetben vállalja, hogy a működtető által 

megállapított körülményeknek megfelelően viseli a baleset következményeit. 

10.4 A mászófal látogatói kötelesek e működési szabályzatnak megfelelően cselekedni. A 

működési szabályzat megszegése esetén a személyzetnek jogában áll megtiltani a 

szabályszegő látogató számára a mászófalon való tevékenységet, illetve kiutasítani őt a 

mászófal területéről. 
 

 

 


