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H Á Z I R E N D 
 

Tisztelt Vendégünk! 

Házirendünk célja, hogy a szükséges információk birtokában nyugodt, kellemes 
pihenést biztosítsunk és elkerüljük az esetleges félreértéseket. 

A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze: 

Szállás: 

- A szállás az érkezés napján 14 órától, az elutazás napján délelőtt 10 óráig áll a 
rendelkezésre. A lefoglalt szobá(ka)t az érkezés napján 20 óráig tartjuk fenn, 
ezután értékesítésre kerülnek. Kérjük, amennyiben később érkezik, ezt 
mindenképpen előre jelezni szíveskedjen! 
 

- A szálláshely elfoglalásának a vendég(ek) részére történt kulcsátadás minősül. 
A szobákat az előre meghatározott létszámban vehetik igénybe. A szálláson 
látogatókat fogadni csak és kizárólag a szállásadó engedélyével lehet, 
idegenek a területen nem tartózkodhatnak. A szállásadó jogosult – előzetes 
bejelentés nélkül is – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a fizetett létszámban 
tartózkodnak-e a vendégek. 
 

- A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, de nem 
tartalmazza az idegenforgalmi adót, amelyet a mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet határoz meg. A szállásdíj nem tartalmazza a 
légkondicionáló berendezés üzemeltetésének díját sem. Igénybevételét kérjük 
jelezze a szállásadónak, aki tájékoztatni fogja a feltételekről és költségekről. 

Parkolás: 

Kérjük, hogy autóval közvetlenül a ház mellett vagy a kert végében álljanak meg. 

Az épület zárása: 

Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát és a kaput kulcsra zárni! 
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Dohányzás, nyílt láng használata: 

Az épületben a dohányozás és a nyílt láng használata (gyertya, mécses, füstölő, stb) 
tilos. Dohányozni a kertben kijelölt helye(ke)n lehet. Kérjük, hogy a csikket, hamut a 
hamutartóba tegyék. 

Takarítás: 

A vendégek a szobákat mindig tisztán kapják meg, ottlétük alatt maguknak kell 
ügyelniük a tisztaságra. Ehhez minden eszközt biztosítunk (felmosó, seprű, partvis). 

Szemét elhelyezése: 

A háztartási hulladék gyűjtése a konyhákban található szemetesekben lehetséges. Ha 
ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, hogy ürítsék a ház mellett 
található nagy kukákba. A kék színű kukákba csak papír, fém, műanyag hulladékot 
tegyenek, a fekete színűbe pedig az általános háztartási szemetet. 

Fűtés: 

A szálláshely központi fűtéssel rendelkezik, a termosztát az időjárás függvényében 
állítja a hőmérsékletet. 

Étkezés: 

Étkezni a konyhában lehet, ahol minden szükséges felszerelést (tányér, pohár, 
evőeszköz, terítő, stb) megtalálnak. Kérjük, hogy a szobákba ne vigyenek be ételt! 

Berendezési tárgyak használata: 

Kérjük, hogy a berendezési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően használják. A 
dekorációs célt szolgáló tárgyakat (képeket, dísztárgyakat) ne vigyék el helyükről. A 
beltérben használt tárgyakat (asztal, szék, ágynemű, matrac, TV, stb) ne vigyék ki a 
szabadba! 

Távozás: 

A szállás végleges elhagyásakor a kulcsokat le kell adni a szállásadónak. A kulcsok 
elvesztése esetén a zárcsere költségét kénytelenek vagyunk felszámolni. 

Kert: 

A kert gondozott, kérjük ügyeljenek a tisztaságra, a növények, kerti bútorok, tárgyak 
épségére! 
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Egyebek, amit sajnos meg kell említenünk: 

A szállásról való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan, kultúrátlan 
magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt 
sértő viselkedés, a hangoskodás, a szemetelés. Anyagi vagy egyéb kárt okozó 
tevékenység esetén annak megtérítését a kárt okozóra terheljük. 

A szálláshelyre az ott tartózkodás alatt behozott, elhagyott, elveszett értékekért 
szállásadó nem tud felelősséget vállalni. 

Mint minden háztartásban, itt is előfordulhat, hogy valami elromlik, meghibásodik. 
ha ilyen rendellenességet észlel, a komolyabb károk megelőzésének érdekében 
kérjük, hogy haladéktalanul jelezze a szállásadónak akár személyesen, akár telefonon 
(+36 20 338 3000). 

 

 

 

Nyilatkozat: 

A kulcsokat átvettem, a fentieket elolvastam, azokat megértettem és elfogadom a 
velem érkező vendégekkel együtt. 

 

 

 Név: ___________________________________________ 

 

 Cím: ___________________________________________ 

 

 Dátum: _________________________________________ 

 

 Aláírás: ________________________________________ 


