
Ludányhalászi Község Önkormányzata 

HORGÁSZBARÁT VENDÉGHÁZAK 

Házirend 

Célunk, hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges 

félreértéseket, ezért szeretnénk, ha megismerkedne házirendünkkel! 

A foglalásnál feltételezhető, hogy Ön ismeri, és elfogadja ezt a házirendet, valamint, hogy az 

betartásra kerül. 

A vendégházainkat egyéb szállás keretein belül működtetjük, 3 csillagos besorolásban. 

1. Érkezéskor a vendég köteles a szállásadónak átadni adatfelvétel miatt a személyes 

dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya), és a helyszínen 

fizetendő összeget. Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után 

foglalhatják el! 

2. A teljes részvételi díj alatt az előre lefoglalt napokat értjük, abban az esetben, ha úgy 

döntenek, az itt tartózkodást előbb szakítják meg, nem áll módunkban a pénzt 

visszafizetni. 

3. A szállást az érkezés napján 1400 és 2000  között lehet elfoglalni. Ha később érkezne, 

késéséről kérjük, telefonon tájékoztasson minket! Ha ezt elmulasztja, megeshet, hogy 

nem tudjuk fogadni. 

4. A távozás napján a vendég a szobát/vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 

1000 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor 

megbeszélt módon leadni. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget 

(2.000,-Ft) számolunk fel. 

5. A megadott érkezési/elutazási időpontban a tulajdonos képviselője igény esetén jelen 

van 

6. Hosszabb tartózkodás (egy hétnél további) esetén a vendégház/ak takarítása hetente 

egyszer ágynemű és törölköző cserével történik. 

7. A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. 
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8. A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 2200 óra után tilos a 

hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a 

szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb. A vendégházak területén 

időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások 

nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy 

minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. 

9. 14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy 

folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői 

felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. 

Vendégházaink szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa 

megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. 

10. Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják.  

Tűzoltó palackok a házak konyháiban találhatók. Tűz esetén a vendég köteles 

haladéktalanul hívni a 112-es vagy a (Kovács Imre polgármester: +3620/932-8620)-

as telefonszámot. 

11. A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony 

vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek 

és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek 

alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotrop 

anyag. 

12. A kölcsönzött vagy bérbe vett eszközöket/sporteszközöket a vendég/bérlő köteles 

rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért 

a vendég felel. Amennyiben a vendég sporteszközt bérel, úgy kijelenti, hogy a 

sporteszköz használatára képes, egészségi állapota abban nem gátolja, a használat 

szabályait ismeri az eszközöket kizárólag saját felelősségére és kockázatára 

használhatja. Az üzemeltető gondoskodik a rendeltetésszerű használat ellenére 

bekövetkezett hibák javításáról, illetve a bérleti tárgy cseréjéről. A vendég/bérlő köteles 

az eszközt/sporteszközt átvételkori, tiszta állapotban tartozékaival együtt visszaadni 

az üzemeltetővel előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a 

vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor az eszköz/sporteszköz 

használhatatlan állapotban van, a vendég/bérlő köteles az eszköz/sporteszköz teljes 

értékét megtéríteni az üzemeltetőnek. 
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13. Szobáinkban, apartmanjainkban dohányozni tilos, csak az udvaron megengedett. 

(Elektromos cigarettára és IQOS-ra is vonatkozik!) A csikkeket kérjük, az erre a célra 

fenntartott hamutartókba szíveskedjenek eldobni! 

14. Állatokat csak a tulajdonos engedélyével szabad a szálláshelyre behozni! 

15. A szobákban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

16. A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén,  az esetleges 

balesetért maga viseli a következményeket. 

17. Kérjük, hogy figyeljenek a rendre, óvják a ház berendezését, és azokat ne vigyék ki a 

szobából (pl: törölköző, kispárna, takaró)! 

18. A szobák elhagyásakor, kérjük, zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakot, és 

zárják be az ajtót! 

19. A szobákba tilos bevinni bármiféle gyúlékony anyagot, eszközt! 

20. Kérjük vendégeinket, hogy a szobákban ne étkezzenek! Étkezésre használják a 

teakonyhát, melyet kérjük, tartsanak tisztán! Mindenki köteles maga után elmosni a 

használt edényeket, evőeszközöket. 

21. A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.                     

A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy 

időben kapja meg. A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét 

az üzemeltető nem garantálja. A Wifi használata során vagy következtében a vendég 

készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért 

az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és 

kockázatára veszi igénybe. 

22. A vendégházak rendelkeznek kocsibeállóval. Kérjük, hogy lehetőség szerint ne az utcán 

parkoljanak. 

23. A talált tárgyakat az üzemeltető munkatársánál lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba 

veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket az üzemeltető 

megsemmisíti. A tárolható tárgyakat az üzemeltető 10 napig őrzi. Amennyiben a talált 

tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával 

és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át 

a tárgyat.  

24. Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházakban tapasztalt mindennemű meghibásodást 

az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni. 
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25. Fenntartjuk a jogot a vendégkörünk megválogatására. Ittas állapotú, agresszív 

hajlamú vendégeket nem fogadunk! 

26. A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, 

és ha megbontja a békét. 

27. A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a 

vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat. 

28. A szállás igénybevételével magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és 

elfogadta a házirendben foglaltakat.  

Egyéb rendelkezések: 

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és 

kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. 

természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések stb.). 

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni 

kell. A vendégházban (beleértve a hozzá tartozó udvart is) bármilyen okból előforduló 

balesetért minden vendég saját maga vállalja a felelősséget, a vendégházat minden 

vendég saját felelősségére használja. 

A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem 

tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja. Továbbá kizárható 

a vendégházból, aki az ott tartózkodás alatt bűncselekményt, szabálysértést követ el, 

szándékos rongálást hajt végre, saját  

A házirendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó 

jogszabályai az irányadók. 

Amennyiben elégedettek a szállás szolgáltatásaival, kérjük, írjanak véleményt online 

felületeinken. Bármilyen panaszt figyelembe veszünk, és megoldunk személyesen, 

munkaidőben 1000-től 2000-ig, illetve telefonos 24 órás ügyelet formájában. Ilyenkor kérjük, 

hívjanak az alábbi telefonszámon: +3620/368-6769 tulajdonos képviselője: Ádám-Nagy 

Andrea.  

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk! 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

www.ludanyhalaszi.hu 

NTAK regisztrációs szám: EG22038562 

http://www.ludanyhalaszi.hu/

