
A LUDOVIKA CAMPUS (ORCZY–PARK)  
HÁZIRENDJÉNEK KIVONATA

A LUDOVIKA CAMPUS TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS 
HASZNÁLATI RENDJE

A Ludovika Campus (a továbbiakban: campus) területe 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyilvánosság számá-
ra is nyitott területe, amelynek védelme, berendezései-
nek, játszótéri eszközeinek, illetve rendjének megóvása 
minden látogató érdeke és kötelessége.

A házirendben szereplő szabályok betartását a campus 
biztonsági szolgálata és a kerületi közterület-felügyelet 
munkatársai ellenőrzik, akik jelen házirend megszegő-
ivel szemben intézkedhetnek. A házirend súlyos meg-
szegése esetén a rendbontó a campus területéről kitilt-
ható.

A campus épületei és egyes kijelölt területei a közfor-
galom elől elzárt területnek minősülnek, az erre vonat-
kozó képi vagy írásos utasításokat a látogatóknak köte-
lességük betartani.

A campus területén tartózkodni kell minden, mások 
nyugalmát zavaró, megbotránkoztató vagy zajos maga-
tartástól és tevékenységtől.

Tüzet rakni, továbbá tűzveszélyes vagy gyúlékony anya-
got a campus területére behozni szigorúan tilos!

A campus területén dohányozni kizárólag a „DOHÁNY-
ZÁSRA KIJELÖLT HELY” táblával ellátott területen meg-
engedett.

Szeszes ital fogyasztása csak a park állandó vagy ide-
iglenesen kialakított vendéglátóegységeiben, valamint 
az NKE Campus Igazgatóság által engedélyezett ren-
dezvények alkalmával megengedett.

Háziállatot – a vakvezető, mozgássérült-segítő, terápi-
ás vagy a közrend védelmét segítő kutya kivételével –  
a campus területére behozni tilos!

Szélsőséges, rendkívüli, illetve téli időjárási körülmények 
esetén vagy azok következményeként a campus terüle-
te balesetveszélyes lehet. Ebben az esetben az állapot 
megszüntetéséig, illetve a balesetveszély elhárításáig 
a park csak saját felelősségre látogatható. A  rendkívü-
li eseményeket  –  baleseti, vihar- vagy természeti kárt, 
műszaki jellegű meghibásodásokat – az észlelő köteles 
az üzemeltetőnek vagy a biztonsági szolgálatnak jelezni.

A 18 év alatti személyekért  törvényes képviselőik, illet-
ve nagykorú kísérőik felelnek. 10 éves kor alatt a park 
kizárólag felnőtt felügyelete mellett látogatható.

A növényzetet károsítani, a park fáira felmászni, azokra 
ideiglenesen is bármilyen eszközt felhelyezni, telepíteni 
vagy kihelyezni veszélyes és tilos!

A campus egyes részeit karbantartási, javítási vagy ká-
relhárítási munkák, valamint rendezvény esetén a léte-
sítmény üzemeltetője megfelelő tájékoztatás mellett 
lezárhatja.

A campus területén kéregetni, üzletszerű házaló keres-
kedés, árubemutatás, értékesítés, piackutatói és kérde-
zőbiztosi tevékenység, illetve politikai kampánycélú ren-
dezvények tartása és aláírásgyűjtés nem engedélyezett.

Drón használata és  azzal történő képrögzítés kizáró-
lag az illetékes hatóság által kiállított engedély alapján, 
az NKE Campus Igazgatóság hozzájárulásával lehetséges.

A campus területéről és annak létesítményeiről készült 
felvételek, valamint fotók kereskedelmi vagy reklám-
célú felhasználása kizárólag kérelem alapján, az NKE 
Campus Igazgatóság engedélyével lehetséges.

A campus területén található játékeszközökben, külté-
ri bútorokban, berendezési, felszerelési tárgyakban, to-
vábbá a növényzetben tett szándékos vagy gondatlan 
magatartásból eredő károkozásért a károkozó vagy tör-
vényes képviselője helytállni köteles.

Szemetelni vagy a környezetet más módon terhelni, ká-
rosítani tilos!

Az NKE jogos érdek alapján kamerás térfigyelő rendszert 
alkalmaz az emberi élet, a testi épség, a személyi szabad-
ság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az épületüze-

meltetés, a kommunikáció szempontjából kritikus infra-
struktúra védelme, illetve a vagyonvédelem céljából.

Nyitvatartási időn kívül idegeneknek a  Ludovika Cam-
puson tartózkodni csak az üzemeltető engedélyével le-
hetséges.

A JÁTSZÓTEREK ÉS A SPORTPARK  
ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI RENDJE

A campuson található játszó- és sporteszközöket, illetve 
egyéb berendezési tárgyakat, kültéri bútorokat a látogatók 
kizárólag saját vagy törvényes képviselőjük felelősségé-
re, rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem 
előtt tartásával vehetik igénybe. Az egyes játék- és spor-
teszközök használatára vonatkozó rendelkezések az érin-
tett helyszíneken kifüggesztve olvashatók. A játszóterek 
és a sportpark területén bekövetkezett balesetekért, ká-
rokért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem vállal fele-
lősséget.

A CSÓNAKÁZÓTÓVAL KAPCSOLATOS  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

A tóban fürödni, abba tárgyakat dobálni, vagy a tóban 
nem engedélyezett egyéb tevékenységet folytatni ve-
szélyes és tilos!

A tóban élő növények és állatok élőhelyeinek bármilyen 
módon történő megzavarása és veszélyeztetése tilos!

A befagyott tó jegére lépni veszélyes és tilos!

Az evezős csónakok használata kizárólag az üzemeltető 
által jóváhagyott feltételekkel és szabályok betartásá-
val lehetséges.

A KALANDPARKRA VONATKOZÓ  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

A kalandpark területére belépni és az azon található esz-
közöket használni kizárólag a kalandparkot üzemeltető 
jóváhagyásával és engedélyével lehet, az üzemeltető által 
meghatározott feltételek szerint. A kalandpark területén 
bekövetkezett balesetekért és károkért a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem nem vállal felelősséget.

A LUDOVIKA HUSZÁR LOVARDÁRA VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

A Lovarda területére belépni és az azon található eszkö-
zöket használni kizárólag az üzemeltető jóváhagyásával 
és engedélyével lehet, az általa meghatározott feltéte-
lek szerint.

A Lovarda területén bekövetkezett balesetekért és ká-
rokért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem vállal fe-
lelősséget.

A GÉPJÁRMŰ- ÉS KERÉKPÁRFORGALOM  
ÁLTALÁNOS RENDJE

A campus területére gépjárművel, beleértve az elektro-
mos meghajtású járműveket (pl. e-roller, segway stb.), 
behajtani tilos. A behajtás célforgalom számára is csak 
az üzemeltető által kiállított behajtási engedéllyel le-
hetséges, a KRESZ szabályainak betartása mellett.

Gördeszkázni, illetve 10 éves kor felett görkorcsolyázni 
és  kerékpározni, továbbá mások testi épségét veszé-
lyeztető tevékenységet vagy játékot folytatni tilos!

A campus területére behozott tárgyakért, eszközökért 
sem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, sem az üzemel-
tető nem vállal felelősséget.

Tartalmas időtöltést kívánunk!

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

EXCERPT FROM THE LUDOVIKA CAMPUS 
(ORCZY PARK) HOUSE POLICIES

LUDOVIKA CAMPUS AREA: 
GENERAL TERMS OF USE

The Ludovika Campus (hereinafter: Campus) belongs to 
the National University of Public Service that is open 
to the public, hence it is the responsibility of each vis-
itor to protect the area and to preserve the state of its 
equipment and playground.

Compliance to the house policy is supervised by the 
Campus’ security service and the district’s public space 
management service who are authorised to take meas-
ures against the violators of the house policy. In case 
these regulations are seriously violated, the violator 
may be banned from the Campus.

The buildings and certain designated areas of the Cam-
pus are considered closed from public transport and 
visitors must follow the relevant pictorial and written 
instructions.

Campus visitors must refrain from any disturbing, of-
fensive behaviour or activity.

It is prohibited to light a fire, to possess or use flamma-
ble materials on the Campus!

Smoking is permitted in designated smoking areas only. 
Designated smoking areas are identified with specific 
signage (“DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY”). 

Drinking alcohol on Campus is permitted only in the 
park’s permanent or temporary catering units and dur-
ing events previously approved by the Campus Directo-
rate.

Visitors are not permitted to bring animals to the Cam-
pus, with the exception of assistance animals, such as 
guide, therapy and police dogs.

Should an extreme or winter weather condition occur, 
the Campus area may become dangerous and unsafe. 
In such case, until the dangerous situation ceases to 
exist, the Campus may be visited only at one’s own 
risk. Visitors must notify the operator or the security 
service if they see any exceptional events, such as ac-
cident, storm, natural damage or technical failure.

Legal representatives and accompanying adults are re-
sponsible for the actions of persons under the age of 18. 
Children under the age of 10 may only visit the park with 
an accompanying adult.

It is dangerous and forbidden to damage the plants, 
climb trees and install any tools or equipment on the 
vegetation.

Following proper communication, the operator may 
close down the Campus area due to maintenance, reno-
vation, damage control or because of securing an event.

It is strictly forbidden to perform mendicancy, door-to-
door sale, hold product presentations, conduct market 
research and host political campaign events!

Using a drone to capture images requires a written per-
mission from the competent Authority as well as a con-
sent of the Campus Directorate.

Using the footage and photos of the Campus and its 
facilities for commercial or advertising purposes is only 
possible upon request, and with the permission of the 
Campus Directorate.

The visitor or the legal representative of the visitor is 
liable for any damage caused by deliberate or negligent 
behaviour in the playground equipment, outdoor furni-
ture, and vegetation.

It is forbidden to litter or harm the nature in any other 
way in the Campus area!

The National University of Public Service based on legiti-
mate reasons uses camera surveillance system for safe-
guarding human life, physical integrity, personal liberty, 
for the safety of hazardous materials, the management of  

facilities, the protection of critical communications infra-
structure and of property.

Outside of opening hours, visitors are only allowed to 
visit the park with the permission of the operator.

PLAYGROUNDS AND SPORT TRACKS: 
GENERAL TERMS OF USE

The playground, sport equipment as well as other tools 
and outdoor furniture located in the Campus can only 
be used at one’s own risk for the intended purpose, with 
special attention to conserving the condition of these 
equipment. The user manual of certain equipment can 
be found on the relevant sites. The National University 
of Public Service is not responsible for any accidents or 
damage occurring on the playgrounds and sport tracks.

GENERAL TERMS OF USE 
OF THE BOATING LAKE

It is dangerous and prohibited to swim in the lake, throw 
foreign objects or carry out any other unauthorised ac-
tivity in the lake! 

It is also prohibited to disturb and endanger the flora 
and fauna of the lake!

It is dangerous and forbidden to walk on the frozen lake!

Visitors can only use rowing boats on the lake under the 
conditions and rules approved by the operator.

GENERAL TERMS OF USE 
OF THE ADVENTURE PARK

Visitors can only enter the adventure park and use the 
tools after the permission of the operator of the park, and 
under the approved conditions and rules. The National 
University of Public Service is not responsible for any ac-
cidents or damage occurring in the adventure park.

GENERAL TERMS OF USE OF  
THE LUDOVIKA HUSSARS RIDING HALL  

Visitors can only enter Ludovika Hussars Riding Hall 
and use the tools after the permission of the operator 
of the Riding Hall, and under the approved conditions 
and rules. 

The National University of Public Service is not respon-
sible for any accidents or damage occurring in the Lu-
dovika Hussars Riding Hall.

GENERAL TERMS OF USE 
OF CARS AND BICYCLES

It is forbidden to enter the Campus area by any vehicle, 
including electric vehicles, such as e-scooters, segways 
etc.! In case of destination traffic, a vehicle can only en-
ter the Campus with a permit issued by the Operator, in 
compliance with the traffic code.  

It is forbidden to skateboard, as well as to roller-skate 
and cycle over the age of 10 and to compromise the 
safety of others!

Neither the National University of Public Service, nor 
the Operator is responsible for any object or equipment 
brought to the Campus.

We wish you a pleasant stay! 

University of Public Service 

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  
SZERETETTEL KÖSZÖNTI A LUDOVIKA CAMPUS LÁTOGATÓIT!

THE UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE WELCOMES THE VISITORS 
OF THE LUDOVIKA CAMPUS!
A Ludovika Campus általános nyitvatartási ideje: 06:00–22:00

Opening hours of the Ludovika Campus: 06:00–22:00

SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMOK / EMERGENCY NUMBERS:
MENTŐK / AMBULANCE: 104 TŰZOLTÓSÁG / FIRE BRIGADE: 105  RENDŐRSÉG / POLICE: 107   
SEGÉLYHÍVÓ / GENERAL EMERGENCY NUMBER: 112

Defibrillátor / Automated external defibrillator (AED): 
Ludovika Főépület, Ludovika tér 2. , Oktatási Központ, Üllői út 82. , Ludovika Aréna, Diószegi Sámuel u. 23. / 
Ludovika Main Building, Ludovika 2. Sqr.; Educational Centre, 82 Üllői St.; Ludovika Arena, 23. Diószegi Sámuel St.
    
A részletes adatvédelmi tájékoztató az uni-nke.hu/adatvedelem oldalon bármikor elérhető.
Detailed data protection information can be found at: uni-nke.hu/adatvedelem
Észrevételeiket, javaslataikat az alábbi e-mail-címen várjuk: campus.igazgatosag@uni-nke.hu
You can send your observations, comments and suggestions to the following e-mail address: campus.igazgatosag@uni-nke.hu
Üzemeltető / Operator:  NKE Campus XXI. Nonprofit Kft.
         Web: campus21.uni-nke.hu

 E-mail: campus21@uni-nke.hu
 Biztonsági szolgálat / Security service: Tel.: +36 30 261-70-83


