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HÁZIREND                                                

1. A szállás igénybevételének feltétele a személyi azonosság, valamint a térítési díj 

befizetésének igazolása. A bejelentkezés illetve a szolgáltatási szerződés megkötése 

egyben a házirend elfogadását is jelenti. 

 

2. A vendég a megérkezéskor ellenőrzi saját érdekében a szoba berendezésének állapotát és 

működését, az esetleges hibákat azonnal jelzi a központ vezetőjénél. Be nem jelentett 

hibákért felelősségre lesz vonva. 

 

3. A vendégek távozáskor kötelesek olyan állapotban hagyni az igénybevett szállást, ahogyan 

azt átvették az érkezés napján. 

 

4. Érkezés-távozás: A szobák az érkezés napján 14.00 órától foglalhatók el, kérjük kedves 

vendégeinket, a szobákat elutazás napján 10.00 óráig elhagyni szíveskedjenek. Kivéve az 

egyéb egyeztetett időpontban. A kulcsot távozáskor közvetlenül kérjük leadni! 
 

5. A szállás és az igénybevett szolgáltatások árát a vendég az érvényes árlista szerint köteles 

megtéríteni, érkezéskor az idegenforgalmi adóval együtt előre megegyezett ár szerint. Az 

idegenforgalmi adó mértéke 200 Ft/vendégéjszaka/személy. Az üzemeltető a számlát 

rendszerint a vendég érkezésekor állítja ki. 

 

6. Vendégeink a szobákat csak a teljes szállásdíj kifizetése után foglalhatják el. 

 

7. Látogatók fogadása meghatározott időpontban lehetséges, amennyiben a vendég előre 

egyeztet a központ vezetőjével. (A látogatási időpont 13.00- 17.00-ig) 

 

8. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell! 

 

9. Esetlegesen felmerülő, rendkívüli problémák esetén, tájékoztatni szükséges: 

 

- a központ vezetőjét: 0670/327-1475 

- rendőrséget: 107 

- mentőket:104 

- tűzoltóságot: 105 

 

10. A központ területén és az épületekben tilos a dohányzás! A dohányzási tilalom 

felnőttekre is vonatkozik. Dohányozni csak a központ területén kívül lehetséges! 

 

11.  A központ területén kábítószer használata és alkohol fogyasztása tilos! A tilalom a 

kísérő pedagógusokra és a házban dolgozókra is vonatkozik! 
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12. A központ területén levő berendezési tárgyakat, ágyneműt, paplant és párnát, asztalt, 

széket vagy bármely használati eszközt tilos megrongálni és kivinni a központból! 

Amennyiben ágynemű hiány lép fel, illetve rongálás történik, a szobában lakók kötelesek 

megtéríteni. 

 
13. A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének. 

 

14. A szobákban elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevétele 

ideje alatt a szobában lakók egyetemlegesen felelősek. 

 

15. A központ területén szemetelni tilos! A szemetet a kihelyezett szelektív kukákban a 

szemét típusának megfelelően kell elhelyezni. 

 

16. Kérjük, ne tegyen olyat, amivel az épület külső vagy belső állagát veszélyeztetheti, 

rongálja! 

 

17. A központ egész területére illetve az épületbe tilos bármilyen állatot bevinni! 

 

18. Az étkezőből tányért, poharat, ételt kivinni tilos!  

 

19. A konyha és annak kiszolgálóhelyiségei területére belépni szigorúan tilos! 

 

20. Nem felelünk a vendégek közti nézeteltérésekért vagy konfliktusokért, de a törvényes 

előírások értelmében megtesszük a szükséges intézkedéseket a rend fenntartására az 

elszállásolási intézmény területén belül. 

 

21. Fizikai bántalmazás azonnali büntetést, illetve kitiltást és hazaküldést von maga után! 

 

22. Ha a berendezési tárgy nincs a helyén, hiánynak számoljuk fel. A szobákat az 

eredetileg megtekintett állapotban, és elrendezésben kell visszaadni. 

 

23. A szobákban romlandó élelmiszert tárolni tilos. 

 

24. Éjjel, és amikor nem tartózkodnak a házban, az ajtók és az ablakok zárva tartása 

kötelező. 

 

25.  A táboroztatás ideje alatt, 18 éven aluliaknak a szállás területét engedély nélkül 

elhagyni szigorúan TILOS!!! 

 

26. A szobai és egyéb ajtók csak rendeltetésüknek megfelelően használhatóak, könnyen 

sérülnek és akaratlanul is nagy kár okozható.  
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27.  A falakra, bútorokra való firkálás, vésés, festés, rajzolás súlyos fegyelmezetlenség, 

károkozás, melyeket meg kell téríteni! 

 

28. A klímaberendezések csak csukott ablakok mellett üzemeltethetők! 

 

29. A vendég egyetért azzal, hogy ott tartózkodása idején a szobába, munkaköri 

kötelezettsége elvégzésére beléphessen a takarítónő, a karbantartó esetleg az üzemeltető 

más alkalmazottja.  

 

30. Nagy értékű vagyoni tárgyakért, elektronikai berendezésekért (pl. mobiltelefon stb.), 

ékszerekért anyagi felelősséget nem tudunk vállalni!  

 

 

31. A menekülési útvonal tervek minden szoba ajtaján, illetve a bejáratnál kifüggesztett 

táblán találhatóak, illetve a központba való érkezéskor a vezető tájékoztatást tart a 

tűzvédelmi szabályzatról és a menekülési útvonalak eléréséről. 

 

 

 

A központ területén tartózkodók kötelesek:  
 

32. Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy a gyermek egészséges és részt vehet a 

táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a 

Szülőnek csak alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban. 

 

33. A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, 

étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról. 

 

34. A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi 

vezetőnek, tanítónak, illetve felnőttnek. 24 órás orvosi ügyeletet biztosítunk a vendégeink 

számára. 

 

35. Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az 

oktatás sikerét. 

 

36. Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, 

felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba 

hozott értékeit. Mindenki felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, 

engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A központhelyszínben 

okozott károk értékének meghatározása az alábbi táblázatban találhatóak. 

 

37. Ügyelni a központ egész területének (folyosók, közös helyiségek, park) tisztaságára. 
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38. A nem vagyoni kártérítés/sérelemdíj megfizetése iránt indított perekben, a 

keresetlevélben elő kell adni a kereset ténybeli alapját: ez a jelenleg hatályos Ptk. szerint a 

nem vagyoni károkozás leírását jelenti, ami magában foglalja a személyiségi jogot sértő 

magatartást és az ezzel okozati összefüggésben keletkezett nem vagyoni hátrányt. Az új 

Ptk. alapján önmagában a személyiségi jogot sértő magatartás minősül kötelem 

keletkeztető ténynek, ezért kizárólag ennek rögzítése, körülírása szükséges. 

 

39. A központ területén tartózkodókra egyetemlegesen vonatkoznak a biztonsági előírások. 

Napirend: 

 A takarodó (22:00) és az ébresztő (8:30) közötti időszakban, a táborban a pihenés 

lehetősége mindenki számára biztosítandó, ezért nem lehet hangoskodni, másokat 

zavarni. A központ dolgozói jogosultak a vendégeket a szabály megtartására 

figyelmeztetni. 

 Zenés program 22.00 óráig tartható, előre egyeztetett idópontban. 

 Az étkezések kezdeti időpontjai: Reggeli:9:00-tól; Ebéd: 13.00-tól; Vacsora:19.00-

től. 

 Az étkező az alábbi időpontban takarítás miatt zárva tart: 10.00 - 11.00; 14.00 - 

15.00. 

Egészségügy: 

 Az orvos rendelési időn kívül is- indokolt esetben, veszély esetén - rendelkezésre 

áll.  

 A központban csak szabályosan kitöltött egészségügyi igazolással lehet 

tartózkodni. Mindennemű balesetet azonnal jelenteni kell a központ vezetőjének 

 Az ellátott balesetekről az orvosi rendelőben készítik el e jegyzőkönyvet. 

 A gyógyszerek beszerzésében a központ segít,  a receptek felírása csak az 

ügyeleten lehetséges. 

 Az ágyneműre kötelező a huzatot felhúzni. A huzathasználatot ellenőrizzük.  

Károk: 

 A központ létesítményeit és eszközeit köteles minden lakó rendeltetésszerűen 

használni. 

 Amennyiben bárki kárt okoz, azt köteles megtéríteni. A károkért az elkövető és a 

csoport vezetője tartozik anyagi felelősséggel. 

 A károkat a csoport vezetője vagy az egyéni vendég a távozásig köteles 

megtéríteni. 

 Kár az, ami az átvételi lapon nem szerepel hibaként. 
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 A házakban elhelyezett alaprajzon szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért a 

szállás igénybevétele ideje alatt a házban/szobában/ lakók közösen felelnek. A 

berendezési tárgyak sérülése, illetve eltűnése esetén köteles azt a kár okozója, 

illetve ha ez nem állapítható meg, akkor a szoba lakói megtéríteni. 

 Ha a berendezési tárgy nincs a helyén, hiánynak számoljuk fel. 

 A szobákat az eredetileg átvett állapotban és elrendezésben kell visszaadni. 

 A felmerülő problémákat az központ vezetőjének kell jelezni, hogy legkésőbb 

másnapra ki tudjuk javítani. 

Tűzvédelem: 

 A szobákban nyílt lángot használni és dohányozni nem lehet. 

 Tűz esetén Mindenkinek kötelező betartani a Tűzvédelmi szabályzatot!! 

 A központ területén levő közlekedési utakat szabadon kell hagyni. Az utakat és a 

kapukat eltorlaszolni tilos. 

 Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni Tilos, a tapasztalt hibát a 

központ dolgozóinak haladéktalanul be kell jelenteni. 

 A tűzvédelmi szabályzat betartásának folyamata: 1. Tűzriadó, 2. Menekülés,mentés 

3. Tűzoltás 

 Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni Tilos! 

 Tűz esetén minden dolgozó köteles a tűzoltást vezető utasításait betartani. 

 Minden tűzesetet az észlelést követően jelenteni kell telefonon, akár a saját 

mobilkészüléken is. 

 A bejelentés tartalmazza a tűzeset pontos helyét, idejét, ki és mi van veszélyben és 

a bejelentő nevét. 

 A házirend, a vízi- és balesetvédelmi szabályzat súlyos megsértése esetén az 

elkövetőt az ifjúsági központ vezetője hazaküldheti. Ez esetben a befizetett 

részvételi díjat a központ nem téríti vissza. 
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Extra díjak károkozás illetve a tárgyak 

eltűnése esetén 

Ágyak megrongálódása, tönkretétele 70 900 Ft 

Ajtók betörése, megkarcolása 100 000 Ft  

Étkező asztalterítő 2 700 Ft 

Csaptelepek 25 000 Ft 

Étkezőasztal székekkel 29 900 Ft 

Evőeszköz 2 200 Ft 

Extra takarítás 1 800 Ft 

Felmosó fej 1 800 Ft 

Felmosó nyél 2 100 Ft 

Felmosó vödör 2 100 Ft 

Öntapadós horog 3 200 Ft 

Sötétítő függöny 6 200 Ft 

Függöny 4 700 Ft 

Függönykarnis 6 500 Ft 

Fürdőszobai kispolc 4 000 Ft 

Fürdőszobakulcs 2 800 Ft 

Fürdőszobaszőnyeg 2 700 Ft 

Hűtő mini 45 000 Ft 

Izzó eltörése, eltűnése 3 900 Ft 

Kanapé/Kanapéágy 121 900 Ft 

Kép 2 100 Ft 

Kisasztal (dohányzó) 6 900 Ft 

Kulcselhagyás 2 800 Ft 

Lapostányér, Mélytányér, bögre         2 000 Ft 

Lepedő 3 400 Ft 

Mosdókagyló 10 000 Ft 

Paplan 6 700 Ft 

Paplanhuzat 5 400 Ft 

Parkettázás anyag+munkadíj Felmérés alapján 

Párna  3 700 Ft 

Párnahuzat 3 700 Ft 

Pohár 1 800 Ft 

Radiátor termosztát 7 900 Ft 
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Szappan-adagoló 2 450 Ft 

Szekrények megrongálása 18 900 Ft 

Szobafestés Felmérés alapján 

Szobai szemetes 3 300 Ft 

Nagy szemetes (folyosó) 5 300 Ft 

Törölköző 5 200 Ft 

Tükör 5 900 Ft 

üvegezés Felmérés alapján 

matracvédő  4 000 Ft 

matrac 90x200 21 200 Ft 

matrac 140x200 33 200 Ft 

WC 8 000 Ft 

WC tartály 9 000 Ft 

WC ülőke 5 000 Ft 

zuhanycső 3 100 Ft 

zuhanykabin 35 000 Ft 

zuhanyfüggöny 1700 Ft 

zuhanyfüggöny karika 700Ft 

Játékok:   

Marokkó 800 Ft 

Tollas szett 2 500 Ft 

Habtenisz 1 000 Ft 

Solo kártya 2 200 Ft 

Pelota 2 000 Ft 

Röplabda 5 000 Ft 

Műanyag színes labdák 3 000 Ft 

Focilabda 3 000 Ft 

Karikadobáló 1 800 Ft 

 

 

 


