
Az INspirál Cirkuszközpont 
Szervezeti- Működési Szabályzata 

Hatályos: 2019. február 1-től 
 
 1.) Házirend 
 

Szabály neve Tartalma 

 
 
 óralátogatás, 
 gyakorlás 

A Cirkuszközpontban az órákon részt venni csak megvásárolt órajeggyel, adott 
órára szóló bérlettel, gyakorolni csak kifizetett napijeggyel vagy a Magyar Zsonglőr 
Egyesület nyilvántartott pártoló tagjaként az egyesület 1/2019 (I.07.) Elnökségi 
Határozatában rögzített feltételeknek történő megfelelés esetén lehet. 
 
Napijegy, órajegy, bérlet csak a helyszínen készpénzért vásárolható, egyes 
workshopkra (amelyeknek a leírásában ez szerepel) lehet előre utalással is fizetni. 
A bérleteket érkezéskor a recepción be kell mutatni. 
Első alkalommal mindenkinek (óralátogató, gyakorló, tanár egyaránt) ki kell töltenie 
“Felelősségvállalási nyilatkozat” című regisztrációs lapunkat is, melyben a 
résztvevő vállalja, és aláírásával igazolja, hogy jelen házirendet elolvasta, 
megértette, és szabályait be fogja tartani. 

 
 termek 
 állapotának 
 megóvása 

Utcai cipőben a termekbe, gyakorlótérbe bemenni tilos,  
A talajra bármilyen tárgyat (szék, asztal, létra, hangfal, állvány stb.) csak a 
termekben található alátét deszkákra szabad helyezni. Gólyaláb, egykerekű, 
cirkuszi állványok  és egyéb a puha talajt rongáló eszközök csak a nagy terem 
kemény felületű talaján használhatóak. 

  
 a Cirkusz- 
 központ 
 eszközeinek 
 használata 

Az erre kijelölt helyen (jelenleg a bal oldali salgó polc bal alsó rekesze) található 
zsonglőreszközöket a napijegyes látogatók, a Magyar Zsonglőr Egyesület 
nyilvántartott pártoló tagjai, --  valamint az órákon, workshopokon résztvevők a 
tanár utasításai szerint -- helyben használhatják.  
Az eszközöket rendeltetésüknek megfelelően kell használni, azok állapotára 
vigyázni kell, az esetleges hibát, sérülést jelenteni kell a recepción. Használat után 
az eszközöket vissza kell tenni a kijelölt helyükre. Az eszközök használatáért és az 
esetlegesen bennük okozott kárért mindenki saját maga vállalja a felelősséget. 

 kísérők, 
 családtagok 
 itt tartózkodása 

Családtagok, szülők, gyerekek a foglalkozások ideje alatt ingyenesen a 
vendégtérben tartózkodhatnak. A gyakorló térben külön engedéllyel és tanári vagy 
szülői felügyelettel lehetnek ingyenesen, ameddig a többi gyakorlót nem zavarják. 
Felszólításra kötelesek a gyakorlóteret elhagyni, és a vendégtérben helyet foglalni. 

 
 parkolási 
 szabályok 
 

A belső parkolóhelyek elsősorban az itt dolgozóknak vannak fenntartva, rövid időre 
azokat az épp itt tartózkodók is használhatják. Hosszútávú parkolással kérjük ne a 
terheld az Inspirál egyébként is szűkös parkoló kapacitását. Indokolt esetekben 
hosszabb időre gépkocsidat a zöld kapun kívül, a kerítés felőli oldalon, előzetes 
egyeztetéssel maximum 3 napig hagyhatod. (1. számú melléklet) 

 
 mosdók 
 használata 

Kérjük, ügyelj a tisztaságra! Zuhanyozni csak zárt fülkeajtó mellett szabad. 
Az esetlegesen kifolyt vizet rögtön töröld fel magad után! A mosdókba kihelyezett 
törölközők a kéztörlés célját szolgálják. Zuhanyozás utáni es egyéb törölközéshez 
mindenki a saját törölközőjét használja! 



 konyha 
 használata, 
 étkezés 

A konyhát, és az ott található eszközöket bárki szabadon használhatja. 
Étkezni kizárólag az előtérben szabad, ételt, italt a gyakorlótermekbe bevinni tilos, 
kivéve tiszta vizet, zárható palackban. Használat után rögtön mosogass el magad 
után! Mosatlant sehol se hagyj, rövid időre se! 

 szelektív 
 szemétgyűjtés 

A szemetet szelektíven gyűjtjük, te is tegyél így! 
A szelektív szemétgyűjtőkbe csak tiszta hulladékot tegyetek! 

 
 állatok 
 behozatala  

A csoportos órák ideje alatt állatot behozni tilos. 
A napközbeni gyakorló időben kizárólag az előre egyeztetett állatok jöhetnek be, 
a gazdáknak felügyeleti és takarítási kötelezettsége van. 
Kérjük mindenki jelezze, ha az állat jelenléte zavarja a gyakorlásban! 
Felszólításra kötelesek a gyakorlóteret elhagyni. 

 saját eszközök 
 behozatala 

Bármilyen nagyobb, veszélyesebb cirkuszi-, sport- vagy elektromos eszközt, 
állványt, bútort, stb. csak engedéllyel szabad behozni és használni. 

 
 
 eszközök 
 tárolása 

A gyakorláshoz használt eszközeidet gyakorlás után mindig haza kell vinni. 
A Cirkuszközpont területén csak a legalább szakmai bérlettel rendelkezők tárol- 
hatnak eszközöket, a kijelölt helyeken, egy utazóbőröndnyi vagy annak megfelelő 
térfogatban, névvel ellátva. Az itthagyott eszközökért nem vállalunk felelősséget, 
kérünk tartsd tiszteletben mások privát felszerelését! Az eszköz semmilyen 
esetben sem lóghat ki a polc síkjából, mert balesetveszélyes.A csoportos órákhoz 
szükséges eszközök tárolásáról külön kell egyeztetni. Kijelölt tárolóhelyeken kívül 
bármit a térben lehelyezni, és otthagyni tilos és balesetveszélyes! 

 
 dohányzás 

Az INspirál teljes területén, valamint a bejárat 5 méteres körzetében tilos a 
dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet, a hamutartót is tilos az 5 
méteres távolságon belül elhelyezni. 
Kérjük, legyél különös tekintettel az ide sportolni járó gyerekekre! 

 
 tüzezés 

A Cirkuszközpont teljes területén tilos a tüzes eszközök használata. 
Az épület előtt is csak különleges esetekben, külön engedéllyel, a recepción 
előzetesen egyeztetve lehet tüzes eszközöket használni. se! 

 
2.) Levegőakrobatikára, függesztésekre vonatkozó szabályok 
 

Szabály neve Tartalma 

 új függesztési 
 pontok 
 létesítése 

Új függesztési pontok (falfúrás, vasszerkezetek) csak az Inspirál vezetőségén 
keresztül, az épület tulajdonosának írásbeli engedélyével, statikai szakvélemény 
alapján létesíthetők. A kiépítés végzője írásban vállalja munkájáért a felelősséget. 

 magasban tör- 
 ténő szerelés 

A függesztési pontoknál szerelést csak képzett alpinista végezhet, előzetesen 
egyeztetve. 

 
 lenti szerelés 

A leengedhető függesztési pontokon lógó eszközök (tissue, karika, kötél, stb.) föl- 
vagy leszerelését, cseréjét, csak olyan személy végezheti, aki előzetesen az erre 
vonatkozó tudásáról számot adott. Semmiképp ne szerelj, ha nem értesz hozzá, 
kérj segítséget. A csigás rendszer használatáról külön leírás készült (melléklet). 

 
 használat 

Óra és gyakorlás közben egyaránt matrac használata kötelező! 
Önállóan csak az gyakorolhat, aki ehhez megfelelő tudással rendelkezik, illetve az 
a tanuló, akinek a tanára ezt engedélyezte. Tanácsoljuk, hogy ne gyakorolj 



egyedül, legyen segítséged, ha szükséged van rá! 

 saját légi 
 eszközök 

Saját levegőakrobatikus eszközöket csak engedéllyel szabad behozni, névvel 
ellátva tárolni, a kijelölt helyen, amennyiben arra jogosító bérlettel rendelkezel. 
Más eszközét a tulajdonos beleegyezése nélkül ne használd! 

 
 3.) Jegy- és terembérleti szabályok 
 
 

jegy, bérlet 
típusa Tartalma 

 
 órajegy és 
 -bérlet 

Az adott tanórán, foglalkozáson való részvételre jogosít. Órajeggyel a 
felkészüléshez (átöltözés, fizetés, étkezés, stb.) szükséges időtartamban lehet a 
helyszínen tartózkodni, az óra előtti/utáni gyakorláshoz napijegyet vagy bérletet kell 
váltani. 

 
 tanárok itt 
 tartózkodása 

Az itt tanító tanárok az órájukhoz szükséges felkészülés (terem berendezése, 
befűtése, bemelegítés, óra utáni elpakolás, rendrakás, stb.) idejéig tartózkodhatnak 
a helyszínen. Az órájukon kívüli saját gyakorláshoz napijegyet, vagy bérletet kell 
váltaniuk. 

 
 
 
 napijegy 

A napijegy az adott napon, nyitvatartási időben jogosít a Cirkuszközpont 
használatára a szabad gyakorlásra fenntartott termekben. Napijegyet kell váltania 
mindenkinek, aki a próbában, gyakorlásban aktívan részt vesz (pl. rendező, vagy 
zenész is). Nem kell napijegyet váltania annak, aki csak látogató, körülnéz, 
beszélget, csomagot hoz, gyermekét kísérő szülő, fotós, hangtechnikus, stb. 
A napijegy nem jogosít az órákon való részvételre, magánóra tartására, de jogosít 
a klubokon való részvételre (pl. zsonglőrszerda, acrojam).  

MZSE pártoló 
tagjai 

A Magyar Zsonglőr Egyesület pártoló tagjai az intézmény használatára az 
egyesület 1/2019 (I.07.) számú Elnökségi Határozatának tartalmának megfelelően 
jogosultak 

  
 Hobby Bérlet 

Egy hónapig jogosít a napi jegyhez hasonló módon a Cirkuszközpont használatára, 
beleértve a klubokon való részvételt. A folyamatos bérletvásárlás a kedvezményes 
ár megfizetésére jogosít.  

 
 
 
 
 Szakmai bérlet 
 

A Hobbybérlet szolgáltatásain felül az alábbiakra jogosít: 
- magánórák tartása, amennyiben a  bérlet tulajdonosa az egyéb feltételeknek 
  (sportoktatói végzettség) megfelel 
- tárolóhely: egy utazóbőrönd vagy annak megfelelő méretben a kijelölt helyeken. 
  Amíg itt tárolsz, addig folyamatosan rendelkezned kell bérlettel. 
- kedvezményes terembérlési lehetőség hétköznap 10-16 között (nem 
kereskedelmi célra). 
- 3 hónap folyamatos bérlet váltást követően illetve önkéntes munkavégzés mellett 
havi 10 óra teremfoglalási lehetőséggel élhet (úgy hogy rajta kívül a teremben 
mindenki napijegyes vagy bérletes). 

 terembérlés Termet listaáron lehet bérelni. A bérelt teremben tartott foglalkozáson, próbán bent 
tartózkodóknak nem kell sem napijegyet sem bérletet váltani. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
4.) Zsonglőreszközök bérlése 
 

Szabály neve Tartalma 

 bérlő 
 személye 

Zsonglőreszközöket kizárólag a Magyar Zsonglőr Egyesület tagjai (érvényes, 
befizetett tagságival) bérelhetnek. Bérelni csak személyesen lehet. 

 bérelhető 
 eszközök 

A bérelhető eszközök listája (megnevezése, darabszáma) a salgó polcra kitett 
listán található. 
Más eszköz csak külön engedély, és egyedi megállapodás alapján bérelhető. 

 bérelhető 
 mennyiség 

Minden fajtából eszközönként max. 8 db vagy 8 szett bérelhető egyszerre. 

 bérlés 
 időtartama 

Az eszközök egy konkrét eseményre, (pl. bemutató, játszóház), az elviteltől 
számított maximum 48 órára bérelhetők. (Kivétel: táborok, fesztiválok.) 

 
 bérlés menete 
 

A bérlőnek a kifüggesztett táblázatot ki kell tölteni, megjelölve a dátumot, az elvitt 
eszközöket, azok darabszámát, az eseményt, és azt alá kell írnia. 
A kitöltést a recepciós ellenőrzi. 

 
 
 visszahozatal 
 

Visszahozatalkor a bérlő kitölti a táblázatot, a recepciós ellenőrzi a visszahozott 
eszközöket, azok darabszámát, hibátlan állapotát, és az átvételt az aláírásával 
igazolja. Az esetleges hiányt, hibát (késedelmet) jelenteni kell, az elveszett, sérült 
eszközöket pótolni kell, és/vagy az okozott kárt meg kell téríteni. 
A visszahozott eszközöket a kölcsönző köteles a helyükre rakni. 

 bérleti díj Az eszközök bérlése a zsonglőr egyesület tagjainak (jelenleg) díjmentes. (Az 
egyesületi tagsági díj tartalmazza.) 

 
 
 
5.) társulatokra, produkciókra, előadásokra vonatkozó szabályok 
 

Szabály neve Tartalma 

 zárt próbák 
 tartása  

Amennyiben egy társulat zárt próbát kíván tartani, minden esetben le kell foglalni a 
termet a foglalási szabályok szerint. Akkor is, ha egyébként üresek a termek. 

 
 Produkciók 
 készítése az 
 INspirálban 

Aki a próbatermet produkció készítésére használja (bérletes, termet foglal, stb.), az 
elkészült produkció minden anyagán (plakát, szórólap, internetes megjelenés, 
stáblista, stb.) köteles feltüntetni az INspirál logót, és azt a szöveget, hogy “a 
produkció létrejöttét az INspirál Cirkuszközpont támogatta.” 



Nem kötelező ez azoknak a terembérlőknek, akik listaáron bérlik ki a termet. 

 terembérlés, 
 teremfoglalás 

Társulati próbákra elsősorban a légtér és a kisterem bérelhető vagy foglalható. 
A légtér csak akkor bérelhető, vagy foglalható, amikor a zöld terem szabad. (Nincs 
sem bérbeadva, sem más rendezvényre lefoglalva.) 

 fotózás 
 előadásokon 

Ha a produkció hoz magával fotóst, kötelesek átadni legalább 5 db olyan fotót, amit 
az INspirál felhasználhat. Ha az INspirál biztosít fotóst: egyeztetni kell a fellépőkkel, 
hogy az elkészült képek közül pontosan mit használhatunk fel, és milyen célra. 

6) kulcs birtoklására vonatkozó szabályok 
 
 

Szabály neve Tartalma 

  
 
 kulcs 
 birtoklásának 
 alapszabálya 

Kulcsot akkor kaphat valaki, ha azt Veronika megengedte, a feltételek 
megbeszélésével, valamint erre vonatkozóan Pétertől oktatásban részesült 
(nyitás, zárás, beengedés, főkapcsoló, fűtési rendszer, tűzoltó készülék, stb.) 
A kulcs birtoklásának jelenlegi három kategóriája:  

1) kulccsal rendelkező: óratartás, tanfolyamtartás, vagy a munkája elvégzése 
céljából állandó kulccsal rendelkező. Ő csak ezekre a célokra használhatja 
a kulcsát.  

2) kulccsal átmeneti időre rendelkező: csak a meghatározott időtartamban és 
a meghatározott célra használhatja a kulcsot 

3) kulcsos: gyakorlásra, nyitvatartáson túli ott tartózkodásra használhatja a 
kulcsát és ezért cserében rendszeres önkéntes munkával segíti az Inspirál 
létezését.  

 kulcs 
 kezelése 

Kulcsot lemásolni tilos! Kulcsot másnak átadni/kölcsönadni tilos. 
Kulcs elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. 

 

 kulcs 
 használata 
 

 - a kapott kulcs csak a megbeszélt célra használható 
 - másokat beengedni csak a napidíj megfizetésével szabad 
 - ha a kulcsos elmegy: vagy át kell adnia a feladatot másik kulcsosnak, 
   vagy be kell zárnia, úgy hogy biztosra vette, senki nem maradt ott. 
 - záráskor az összes termet ellenőrizni kell: rendrakás, villanyok leoltása, 
   ablak becsukása, fűtés alaphelyzetbe  állítása, stb. 

 bejárati ajtó 
 figyelése 

Amennyiben bármilyen okból nincs recepció, a kulcsos feladata a bejárati ajtó 
figyelése. Ha nincs senki a nagyteremben, az ajtót belülről be kell zárni, (és a 
kulcsot ki kell venni az ajtóból). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7.) Árak, elszámolási szabályok 
 
 

Szolgáltatás neve Szolgáltatás ára 

  órajegy, órabérlet   külön táblázat szerint 

  napijegy   1.300.- Ft 

  Hobby bérlet   első alkalommal, vagy kihagyás után:   8.000.- Ft 
  folytatólagosan:                                      6.500.- Ft 

  Szakmai bérlet   10.000.- Ft 

  teremfoglalás   Az arra jogosultaknak a fent meghatározott módon ingyenes. 
  Minden más esetben a terembérlés szabályai érvényesek. 

 
 
 
  terembérlés 
 

                Nagyterem:    8.000.- Ft / óra   kedvezményesen*:  5.000.- Ft / óra 
     Légtér, Zöld terem:   5.000.- Ft / óra                                    3.000.- Ft / óra 
                    Kisterem:   3.000.- Ft / óra                                    2.000.- Ft / óra 
 
*Kedvezményes terembérlet esetén, a kapcsolódó esemény/produkció stb. 
minden anyagán (plakát, szórólap, internetes megjelenés, stáblista, stb.) 
köteles feltüntetni az INspirál logót, és azt a szöveget, hogy “az esemény/ 
rendezvény/ produkció létrejöttét az INspirál Cirkuszközpont támogatta.” (A 
Magyar Zsonglőr Egyesület, mint működtető feltüntetéséről külön 
megállapodás születik minden esetben). 

  órák tartása, 
  WS-ok tartása, 
  ha nem terembérlés 

 - 90 percig           800.- Ft / fő      A foglalkozást tartó(k) után nem kell fizetni, 
 - 3,5 óráig         1.000.- Ft / fő      de minden résztvevő után (akkor is, ha 
 - 3,5 óra fölött   2.000.- Ft / fő      ingyen vesz részt) igen. 

  dupla WS-ok: 
  (egy nap, egy tanár, 
  több workshop) 

Ugyanazon tanár által a két (vagy több) ugyanazon a napon tartott WS 
terembérleti hozzájárulásából, indokolt esetben kedvezmény adható. A 
kedvezmény mértéke maximum a tanár által, a résztvevőnek adott 
kedvezmény fele.  

 
 
   raktár bérlés 
 

 

minimum 5.000.- Ft / hó / tárolórekesz a salgó polcon 
 

Tárolóhelyet a nagy salgó polcokon kizárólag egyéni megállapodás alapján 
lehet bérelni. 

 



A fenti árak a 2019. február 1-től hatályosak, és a 2019. február 1-i, vagy ezt követő kezdőidőpontú 
bérletekre vonatkoznak. 
 
 
 
 
 
 
 
8.) Elérhetőségek: 
 

INspirál Cirkuszközpont 
       Cím: 1117 Budapest, Sopron út 19/A 
    e-mail: inspiralcircus@gmail.com 
        Tel.: +36-20-440-3537 
 
 
 
9.) Nyitvatartási idő 
 

Az INspirál Cirkuszközpont hivatalos nyitvatartási ideje: 
 

Hétfő: 10:00 - 21:00 
Kedd: 10:00 - 21:00 
Szerda: 10:00 - 21:00 
Csütörtök: 10:00 - 21:00 
Péntek: 10:00 - 21:00 
Szombat: 10:00 - 17:00 
Vasárnap:       zárva 

 
Minden ettől eltérő időpontban a bent tartózkodás (gyakorlás, óra vagy workshop tartás,            
terembérlés, stb.) a kulcsosok és fenntartók szívessége alapján és felügyeletével lehetséges. 
 
 
 
10.) Üzemeltető: 
 

Az INspirál Cirkuszközpont üzemeltetője a 
 

Magyar Zsonglőr Egyesület 
székhely: 1113 Budapest, Karolina út 38/A, 

    nyilvántartási szám: 01-02-0009757 
adószám: 18245213-1-43 
     e-mail: info@zsonglor.hu 

    számlavezető bank: Magnet Közösségi Bank 
       bankszámlaszám: 16200010-00119809-00000000 



 
 
 
 
 
 
Budapest, 2019. január 21. 

1. számú melléklet 
Parkolási segédlet 



 
2. számú melléklet 

A cserélhető függesztések: csigás rendszer, lekötési pontok, 



valamint a kikötési pontok és kihúzók használata 
 
A rendszerben az alábbi eszközöket használjuk: 

    

 
          Nittfül                   Mailon                         Delta                    Csavaros            Bajonett- 
                                                                                                         karabiner               záras 
                                                                                                                                     karabiner 
Valamint természetesen a köteleket. 
 
A rendszer használatának szabályai: 
 

1) Csak sérülésmentes eszközöket szabad használni. Az eszközök hibátlan 
állapotáról minden szerelés alkalmával meg kell győződni! 

 
2) A kötelet mindig karabinerrel kell a lekötési pontoknál a falhoz rögzített 

nittfülekhez csatlakoztatni. 
 

3) Mindegyik lekötési ponthoz csak a hozzá legközelebbi csigához tartozó 
(függőlegesen haladó) kötelet szabad bekötni. 

 
4) A kötélre minden esetben a lekötési pontnál és az eszköz függesztésénél is 

“nyolcas csomót” kell kötni: 



      
 

Ha nem vagy biztos a csomó megkötésében, kérj segítséget! 
 

5) A nyolcas csomó szabad szárának legalább 15 cm-re ki kell lógni a csomóból! 
 

6) A fölösleges csomókat a kötél terhelt részéről el kell távolítani (ki kell kötni), mert a 
nem megfelelő irányban terhelt csomó balesetveszélyes, és a kötelet is károsítja. 

 
7) A csavaros karabínert, mailont és deltát olyan irányban kell elhelyezni, hogy a 

csavar lefelé haladva záródjon, és azt mindig teljesen be is kell csavarni! 
 

8) A függesztési pontokhoz tartozó kötelet terhelés nélkül fehúzni tilos! 
Felhúzás előtt mindig győződj meg arról, hogy a kötél másik végén 
(az ott található deltán, mailonon, karabineren, csigán) van valamilyen eszköz 
(tissue, karika), vagy homokzsák! 

 
9) A kötelek lekötési pont felőli végét rögzítés nélkül hagyni tilos, azokat minden 

esetben szabályszerűen rögzíteni kell a hozzájuk tartozó (legközelebbi) lekötési 
ponthoz. 

 
10) A kikötési pontokhoz kizárólag a fölötte levő csigától függőlegesen lefele haladó 

 vékony kihúzókötelet szabad kikötni. 
 

11) A kikötési pontokhoz bármilyen más eszközt, ferdén haladó kötelet, rögzíteni tilos, 
 azokra tissuet fölakasztani, vagy azokat bármilyen más módon terhelni tilos! 
 

12) A kihúzókötelet a tissue(k) alulról számított 1/3-ánál kell köréjük hurkolni, hogy 
 azokat teljesen föl lehessen húzni, és így a terem használatát ne akadályozzák. 

 
13) A kihúzóköteleket is tilos terhelés nélkül felhúzni. 

 
 


