
 
 

Házirend 
 

Tisztelt Vendégünk! 
 

Szeretettel köszöntünk a Dél-Mezőföld TDME Piszkeri Vendégházában. 

Közösen sokat tehetünk azért, hogy mindenki számára kellemes legyen az itt töltött 

idő, s ebben kérjük együttműködésedet. 
 

A szobát érkezésed napján 13 órától foglalhatod el, a kulcsokat a regisztrációt 

követően munkatársunk adja át Neked, melynek visszavétele távozásod napján 10 

óráig történik a szálláshely szemléjével. Ha szeretnél aznap tovább maradni, jelezd, 

próbálunk rugalmasak lenni. A megegyezett időpont előtti elutazás esetén azonban 

szállásdíjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

A szobákat átvételkor tekintsd át, hogy távozásod napján az eredeti állapotban 

(leltár szerint) tudd visszaadni! A szobákban elhelyezett berendezési és felszerelési 

tárgyakért, rendeltetésnek megfelelő használatukért a szobában lakók felelnek, az 

esetlegesen okozott kárt kötelesek megtéríteni. A szálláshelyet csak az előre 

egyeztetett létszámban veheted igénybe, ezért kérünk, hogy a szálláson látogatókat ne 

fogadj, idegeneket pedig ne engedj be. 

Szállásod tisztaságáért ittléted ideje alatt Te vagy felelős, ezért kérjük, a szállást 

használat után olyan állapotban hagyd, amilyenben Te is szívesen találnád! 

A szálláshely berendezési tárgyai nem szabadtéri használatra valók. Ha 

szeretnél a szabadban széket, asztalt használni, az arra alkalmas darabokat a teraszon 

találod. 

Kérünk, hogy a szálláshely elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására 

fokozottan ügyelj és az elektromos berendezéseket, légkondicionálót ne hagyd 

bekapcsolt állapotban! 

Távozásod előtt munkatársunk jogosult a szálláshelyet ellenőrizni. 

Amennyiben a távozás előtt vagy után szennyezés, rongálás vagy tárgyak hiánya 

merülne fel, a szállásadó jogosult jegyzőkönyv felvételére, a kár, hiány értékének 

becslésére, melynek alapján a vendég köteles annak a helyszínen, vagy utólag történő 

megtérítésére, továbbá az esetleges jogkövetkezményekért való felelősségvállalásra. 

Kérünk, hogy tüzet csak megfelelő körültekintéssel, a tűzrakó helyen gyújts. 



 
Kérünk, az épületben ne dohányozz, és fokozottan ügyelj a tűzveszély 

elkerülésére. A teraszon történő dohányzás megengedett, a csikkeket kérjük, ne 

dobáld el és hamuzásra használd a hamutálat. 

Kérünk, ne szemetelj! A házban található szemetes, ha ez megtelik, a zsákokat 

leviheted a kazánház lépcsőjére, a szemét elszállításáról gondoskodunk.  

Kérünk, hogy a toalettbe a wc papíron kívül egyéb tárgyakat, egészségügyi 

termékeket ne dobj! 

Kérünk, ne nyúlj a szálláshely elektromos-, víz- és fűtésrendszeréhez, ha 

műszaki meghibásodást, vagy karbantartással kapcsolatos problémát tapasztalsz, 

azonnal jelezd a +3630/623-6773-as telefonszámon! 

A személyes tárgyakért (pl. mobiltelefon, laptop, stb.) anyagi felelősséget nem 

vállalunk, azok biztonságáról kérünk, magad gondoskodj! 

A szálláshelyen 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem 

dohányozhatnak! 

Bármikor használhatod a faszenes grillt, de kérünk, figyelj rá, azt ne hagyd 

felügyelet nélkül.  Csak nyitott, lehetőleg szélvédett helyen üzemeld be. 

Arra törekszünk, hogy amikor nálunk pihensz, szakadj ki az otthoni hétköznapi 

rutinodból, viszont tudjuk, hogy a kikapcsolódáshoz hozzátartozik a kedvenc 

sorozatod és filmed, amit a Netflix használatára alkalmas okostévénk biztosít Neked. 

A jakuzzi egész évben a rendelkezésedre áll, de kérünk, hogy a következő 

szabályokat a használata során mindig tartsd szem előtt: 
 

Jakuzzi használati rend: 

 Mi 35 fokot és megfelelő szűrési ciklusokat állítottunk be. Kérünk, hogy a 

programozást ne állítsd el, csak a víz alatti világítást és a pezsgőfürdő 

funkciót használd úgy, ahogy Neked kellemes. Meg fogjuk mutatni a 

működését, illetve a jakuzzi mellett megtalálod a használati útmutatót is. 

 A jakuzzit saját felelősségre lehet igénybe venni. A jakuzzi 0-14 éves kor 

között kizárólag folyamatos szülői felügyelettel használható! 

 A jakuzzit nem vehetik igénybe lázas-fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük 

van, továbbá ittas-, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt 

állók. 

 A jakuzzi környezete vizes, csúszós lehet, mely fokozott figyelmet igényel. 

 A jakuzziban étkezni, italt fogyasztani, illetve dohányozni TILOS! 



 
 A jakuzziba ugrálni balesetveszélyes és szigorúan TILOS! 

 A jakuzzit megfelelő öltözékben (fürdőruha, fürdőnadrág,) lehet igénybe 

venni. 

 A jakuzzi használata előtt a zuhanyzó használata kötelező! A testen lévő 

szennyeződések, napolaj, krémek, dezodor stb. jakuzziba bejuttatása tilos! 

 A jakuzziban saját illóolaj, valamint só, méz és egyéb anyag bevitele tilos! 

 Tilos a jakuzziban a borotválkozó, epiláló és egyéb test-és szépségápoláshoz 

kapcsolódó tárgy; kozmetikum használata. 

 Tilos a jakuzziba bevinni bármely baleset – és sérülésveszélyes eszközt. 

(például: borotva) 
 

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás üzemeltetőjét azonnal 

tájékoztasd. 

Vendégházunk szolgáltatásait minden vendégünk saját felelősségére veszi 

igénybe. Az itt tartózkodás ideje alatt az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, 

sérülésekért a felelősséget nem vállalunk, azokért kártérítési igénnyel fellépni nem 

lehet. 

Bár állatszeretők vagyunk, vendégházunkba háziállatot tilos bevinni! 
 

Vendégházunk elfoglalásával elfogadod a házirendben foglaltakat. Sem annak el nem 

olvasása, sem pedig a nyelvismeret hiánya nem mentesít az annak be nem tartásából 

eredő következmények alól. 
 

Köszönjük, hogy együttműködsz velünk annak érdekében, hogy számodra és a 

szálláshely többi vendége számára a kirándulás, üdülés a lehető legjobban teljen el. 
 

Ha kérdésed, kérésed van, nyugodtan keress minket! 

Jó pihenést és kellemes időtöltést kívánunk! 

 

Koncz – Völgyi Tímea 
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