
Széchenyi Nyaralóház, Balatonkenese 

Házirend 
 

A ház vendégei a szállás elfoglalásával automatikusan elfogadják a Házirendet. 

A Házirend a nyaralóban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik. 

1. Érkezéskor a foglaló vendég köteles átadni adatrögzítésre a személyigazoló dokumentumát (útlevél vagy személyi 

igazolvány) és a részvételi díj helyszínen fizetendő összegét (díjhátralék és idegenforgalmi adó). 

Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el. 

2. A vendégek kötelesek a ház, a berendezés és a kiegészítő felszerelések állapotára vigyázni. 

A szándékos vagy gondatlan károkozásból adódó károkat a tulajdonos megfizettetheti a károkozóval vagy annak 

törvényes képviselőjével. 

3. A vendégek kötelesek a környék nyugalmát, csendjét megőrizni, tartózkodni az indokolatlan hangoskodástól (kiabálás, 

nagy hangerejű zene, stb.). Ez fokozottan vonatkozik az este 22.00 óra és másnap reggel 8.00 óra közti időszakra. 

A 3. pontban foglaltak súlyos (vagy sorozatos) megsértése esetén a tulajdonosok azonnali kiköltözésre szólíthatják fel a 

vendégeket. A részvételi díj ez esetben nem jár vissza. 

4. A házban éjszaka (0.00 óra és 8.00 óra között) csak annyi vendég tartózkodhat, ahány főről az adott éjszakai 

foglalás szól. 

A 4. pontban foglaltak megsértése esetén a tulajdonos a be nem jelentett személyek után a szállásdíjat kifizettethetik, 

illetve súlyos (vagy sorozatosan előforduló) esetben az azonnali kiköltözésre szólíthatja fel a vendégeket. 

5. A vendégek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni a tolvajok távoltartására. 

Ennek érdekében, ha senki nem tartózkodik a házban, vagy minden vendég alszik, erősen ajánlott a bejárati ajtókat 

kulcsra zárni, ablakokat bezárni (vagy redőnyt leengedni), és a teraszról, valamint az udvarról a személyes dolgokat, 

értékeket a házba bevinni. 

A vendég köteles vigyázni a nyaraló ingóságaira. 

A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire is. Ezzel kapcsolatos felelősség a tulajdonost nem terheli. 

Az 5. pont be nem tartásából (hanyagságból adódó) károkért a vendégek a felelősek. 

6. A vendégek kötelesek a környezet tisztaságát megőrizni. Kérjük a vendégeket, hogy a háztartási hulladékot az e célra 

rendszeresített szeméttárolókba helyezze, és az elszállítás biztosításában az alábbiak szerint működjön közre: 

- Kérjük, szíveskedjenek a hulladékot szelektíven gyűjteni. PET palackok, fém dobozok együtt, külön zsákban, kiürített, 

összepréselt állapotban gyűjtendők. Üvegek üresen, külön zsákban gyűjtendők. A szelektív hulladék eltávolításáról a 

tulajdonos gondoskodik. 

- A vegyes háztartási hulladék a kukákban, behelyezett műanyagzsákokban gyűjtendő. Távozáskor kérjük a kukát a 

bejárat mellé levinni, hogy kitehető legyen. Ott tartózkodás esetén a kukát hétfő este szíveskedjenek az utcára kitenni, 

hogy kedden a szemetes kiüríthesse. 

7. A vendégek a kiköltözés napján kötelesek az előre megbeszélt időpontig elhagyni a házat. Megbeszélés hiányában a 

határidő 10h. Ha néhány órával előbb, vagy később kívánnak távozni, azt a tulajdonossal egyeztetni kell. 

8. A vendégek kötelesek minden, a házban vagy a házhoz tartozó udvarban történt rendkívüli eseményt (pl. komolyabb 

meghibásodások, károk, baleset, stb.) haladéktalanul jelezni a tulajdonos felé. 

9. A nyaraló teljesen önellátó. 

10. Dohányozni a házban tilos, csak az erre kijelölt helyen (teraszon illetve a szabadban) szabad! 

11. Szabadon mozgó állatokat a nyaralóingatlanra hozni tilos. 

12. Tűzgyújtási lehetőséget biztosítunk. Hozott bogrács, grillsütő használható. A tüzelőanyag biztosítása a vendég dolga. 

Tüzet rakni csak a kijelölt (megbeszélt) tűzrakó helyen szabad. Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek 

meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották. 

13. WIFI kód: XYFDPUNR 

Jó pihenést és kellemes időtöltést kíván a tulajdonos, Dóra Gábor (0630/695-8017) !   

 

 

A fentieket tudomásul veszem: 

…………………………………………. Bérbevevő  


