
 

                    HÁZIREND 

 

1. Minden vendég a szálláshely elfoglalása előtt köteles eleget tenni a bejelentési 

kötelezettségének, melynek során személyigazolvánnyal, illetve lakcímkártyával vagy útlevéllel 

igazolnia kell magát. 

2. A szobát, illetve apartmant, az érkezés napján 14:00-tól lehet elfoglalni. 

3. A távozás napján a szobát 10.00-ig kell elhagyni, leadva a recepción a kulcsot. 

4. Több éjszakás itt tartózkodás esetén a számlát távozás előtti nap kell kiegyenlíteni a 

recepción. 

5. Kérjük a természeti és a tárgyi környezet megóvására ügyeljenek, a szándékosan vagy 

gondatlanságból okozott károkért a vendég felelősséggel tartozik és az okozott kárt a panzió számára 

megtéríteni köteles. 

6. A szobában tartott készpénzért és értéktárgyakért a panzió felelősséget nem vállal. 

7. A házirend és a tűzrendészeti szabályok betartása-betartatása, más vendégek nyugalmának, 

kényelmének, pihenésének tiszteletben tartása minden vendégünknek kötelező! 

8. Az elszállásolási megállapodást hatósági rendelkezésre, a házirend megsértése 

következményeként, illetve egyéb indokolt esetben a panzió azonnali hatállyal felbonthatja. 

9. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet! Dohányozni a szobákban, apartmanokban 

szigorúan tilos!  

10. A szobákba, apartmanokba gyúlékony, szennyes, bűzös vagy az egészségre ártalmas anyagot 

bevinni és ott tárolni szigorúan tilos! 

11.  22.00 – 06.00 óráig a csend betartása kötelező! 

12.  Reggelizni 08:00 -10:00 között van lehetőség. 

13.  A sportpályát 10:00 és 21:00 között vehetik igénybe, előzetes egyeztetés szükséges. 

14.  A szauna használatára 15:00 és 19:00 között van lehetőség, előzetes egyeztetés szükséges. 

15.  A biliárd használatára nyári időszakban 12 és 21 óra között van lehetőség.   

16.  Kerékpárt kölcsönözni 8:00 és 20:00 óra között lehet. 

17.  A recepció reggel 8 óra és este 21 óra között ügyeleti rendszerben tart nyitva. 

18.  A kültéri medence használatára reggel 10 és este 21 óra között van lehetőség (májustól 

szeptemberig) 

19.  A medencék használatának szabályait a kihelyezett táblákon olvashatják el, a szabályok 

betartása minden vendég számára kötelező!  

20.  Tilos a medence körüli napozóteraszon az üvegek és az üvegpoharak használata. 

21.  A műfüves sportpályára tilos ételt, italt bevinni! 



22.  A bográcsozó helyek és a grillteraszok használata során kérjük, ügyeljenek a tisztaságra és a 

panzió által nem forgalmazott italok üvegét fogyasztás után, helyezzék a szeméttárolóba! 

23.  A kültéri kemence használata a vendégek számára nem engedélyezett! 

24.  A játszótéri játékokat csak 14 év alatti gyermek használhatja. Kérjük a szülőket, figyeljenek 

oda a játékok rendeltetésszerű használatára. 

25.  WIFI hálózatok neve: Nadaspanzio¬_ ……. (több hálózati név is van) jelszó: panzio17 

26.  A Nádas Panzió és Pihenőparkban a vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása 

miatt, 22.00 és 08.00 óra között tilos hangoskodni, hangosan zenét hallgatni, tilos a zajjal,  

         lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás 

stb. 

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

vendégeket a szállásról azonnal elutasítja illetve a későbbiekben nem fogadja. 

         A Panzió területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely 

zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját;  

         zaklatásnak minősül vagy minősülhet, és alkalmas mások megfélemlítésére.Az üzemeltető 

munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget.  

         Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető 

egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját.  

         A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a Panzióból visszafizetési 

és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.  

         A Panzió kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz 

más Vendégnek.Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát.  

         A szobák berendezését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt a házból kivinni tilos! A 

házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.  

         A Vendégek vagyontárgyaiért a Panzió felelősséget nem vállal. 

31.      A Panzió fogad - nem szőnyegezett szobáiban - kutyákat, macskákat, egyéb állatokat előzetes         

         hozzájárulással, feltételekkel, térítés ellenében. Kutyák esetében 15 kg-ig 5000 Ft/éj, egyéb 

esetben egyeztetés alapján.   

         A háziállatoknak hatóságilag kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a Gazdának bizonyítani 

kell tudnia.  

         Kizárólag veszettség ellen beoltott, „kisállat egészségügyi kiskönyvvel” rendelkező háziállatnak 

szabad a Panzió területén tartózkodnia.  

         A szobákban az állatoknak csak a Gazdájuk által biztosított fekhelyen szabad tartózkodniuk, a 

szoba bármely takaróját, törölközőjét erre nem használhatják!  

         Egyedül a szobában nem hagyható sem kutya, sem macska.  

         Kérjük, legyenek tekintettel a Panzió többi Vendégeire. Vegyék figyelembe, hogy Panzióban 

állatokat nem kedvelő Vendégek is érkezhetnek,  



         ezért kérjük, tartsa kontroll alatt azokat és ne engedje, hogy bárki felé kérés nélkül közeledjen.  

         Agresszív viselkedés, a házban ugatás, zajkeltés Vendégpanasz esetén a Házirend megsértésére 

hivatkozva, üzemeltető jogosult a Vendéget a Panzióból  

         visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani. 

         A belső közösségi tereibe (étterem, wellness részleg, játszótér, stb.) közegészségügyi okokból 

kisállat nem vihető be. 

         Az ürüléket a kisállat gazdája köteles haladéktalanul eltakarítani, ellenkező esetben pótdíj kerül 

felszámolásra. 

         A háziállat által okozott kárért az állat tulajdonosa anyagi felelősséggel tartozik. 

         Az állattartó köteles gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki.  

         Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi 

kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.  

         Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kutyus a Panzió kertjét ne szennyezze. A kutyus 

által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. 

 

 

Minden kedves vendégünknek jó pihenést kívánunk! 

 

Tiszafüred, 2021.06.01          

   

 

SzakácsCsaba 

 üzletvezető 


