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Az 1 éven aluli gyermekkel való üdülés kizárólag a Szent László utcai üdülő alsó szint, 1. és 2.  
számú apartmanjában történhet, az elő  illetve utószezonban. Az 1 és 3 év közötti gyermekkel  
történő üdülés mindkét üdülő elő illetve utószezonjában lehetséges. 
 
FIGYELEM: Az üdülő épületébe riasztó és füstérzékelő berendezést szereltettünk fel. Kérjük fokozottan 
figyeljenek a kijelölt dohányzóhely használatára! Amennyiben a füstjelző berendezés dohányzás miatt 
bekapcsol, a riasztás költségeit az fizeti, aki miatt a rendszer működésbe lépett. A tűzveszély okozása miatt és 
az élet megóvása érdekében a beutalt és családja az üdülés folytatásából kizárandó. 

A TESZ mindkét üdülőjében kültéri kamerarendszer üzemel. 

FIGYELEM: A megszokott rendhez képest nem a régi gondnok, hanem üzemeltető látja el az üdülő 

fenntartását, ezért csak indokolt esetben hívják a következő telefonszámon: 

Horváth Csabáné Andrea: +36 20 513-3366, vagy Szabó Anikó +36 20 510-0396 

1./ A beutalt az apartmant a beutalás teljes idejére kizárólagos joggal, rendeltetésszerűen használhatja. Az 
emeleten lévő Szabadidő szoba közös helyiség, azt a beosztásnak megfelelően lehet használni. Az emeleti konyhát 
is minden beutalt használhatja. Viszont az emeleti étkezőt kizárólag a 3. apartmanban lakók vehetik igénybe. Az 
üdülőben lévő eszközöket /konyhai edények, rádió, TV stb./ rendeltetésszerűen használja és azokat az üdülés 
befejeztével hiánytalanul adja át - az apartman leltárjegyzéke alapján -, mivel teljes anyagi felelősséggel tartozik 
mind a rongálásért, mind a hiányért. 

 
2./ Az apartmant a befizetett tartózkodási idő első napján 10 órától lehet elfoglalni, a beutaló átadása ellenében és 
az utolsó éjszakát követő nap déli 12 óráig kell elhagyni az apartmant és az üdülő egész területét is. A beutalt 
megérkezésekor személyi igazolványával vagy más irattal igazolja magát és a mindenkor érvényes bejelentkezési 
kötelezettségének tegyen eleget, a helyi üdülési díjat a távozás napján 9 – 10 óra között az üzemeltető 
képviselőjénél fizesse be. 
A főszezonban a beutalás megkezdésének napján, vagy utána érkező vendég (bármely okból) este 8 óra után nem 
foglalhatja el a szállást, csak a következő nap 10 órától, hogy a többi vendéget és az üzemeltetőt ne zavarja. 

 
3./ Kérjük, hogy olyan személygépkocsival melyből csöpög, folyik a motorolaj, vagy szivárog az üzemanyag, ne 
álljanak be az udvari térkőre, mert ezzel maradandó károsodást okoznak a térkő felületén. Amennyiben bizonyítást 
nyer, hogy ennek ellenére megtörtént a beállás, abban az esetben a károkozás és a helyreállítás értékét a TESZ a 
beutalttal megtérítteti.  

 
4./ Kérjük, hogy értéktárgyaikat az üzemeltető kezelésében lévő széfben tárolják. Ellenkező esetben az eltűnt 
tárgyakért nem vállalunk felelősséget. 

 
5./  Dohányozni csak az udvaron, az épület mögött, a rönk asztalnál lehet, az üdülő más területén és az épület 
minden helyiségében szigorúan tilos. A szabályt megszegő vendég azonnal kizárható az üdülésből.      

 
6./ A beutalt a hangoskodást mellőzze, este 22.00 óra és reggel 8.00 óra között csendesen viselkedjen, a társas 
együttélés szabályait tartsa be, az épület hátsó részénél lévő grillező, étkező résznél is. 

 
7./ Más személyek /hozzátartozók és egyéb ismerősök/ sem nappalra, sem éjszakára az üdülő területén nem 
tartózkodhatnak. Az üdülőbe kutyát, macskát és egyéb állatot bevinni tilos. 

 
Budapest, 2023. 

KELLEMES PIHENÉST KÍVÁN 
    A TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE  

 

Fordíts!  



 
 

 
 

 

 
 
 

Szabadidőszoba Szabályzat 
 
A vendégek a Szabályzat alapján használhatják a szabadidőszobát, melynek használatát és kulcsát az 
üzemeltetőnél igényelhetnek és teljes anyagi felelősséggel tartoznak a szabadidőszobában elhelyezett 
berendezési tárgyakban keletkezett károkért.  
A használat lehetősége az apartmanok között a következőképpen alakul:  

- 1-es apartman érkezés napján 10:00 órától a harmadik nap 09:00 óráig, 
- 2-es apartman a harmadik nap 09:00 órától az ötödik nap 09:00 óráig, 

- 3-as apartman az ötödik nap 09:00 órától a távozás napján 12:00 óráig. 

Kérjük igényüket, telefonon (Horváth Csabáné Andrea: +36 20 513-3366, vagy Szabó Anikó +36 20 510-
0396), vagy szóban az üzemeltetőnek szíveskedjenek jelezni.  
A szabadidőszoba reggel 10:00 órától este 23:00 óráig használható, ezen időpont előtt és után kötelező 
zárva tartani.  
 
A földszinten lakók nyugalma érdekében kérjük a normál viselkedési szabályok betartását.  
 
A 14 év alatti gyermek csak és kizárólag szülői felügyelettel látogathatja a szabadidőszobát. A szülők a 
gyermek által okozott károkért is teljes anyagi felelősséggel tartoznak.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a biliárdasztal szövete csak az asztallappal együtt cserélhető, mely sérülés 
esetén 170.000.-Ft, javítása nem lehetséges. 

A szabadidőszoba kulcsának átvétele az üzemeltetőnél történik. Az átadás során, együttesen megtekintik, 
hogy milyen állapotban vették át a szobát. A kulcs leadása kizárólag az üzemeltetőnek lehetséges (másik 
apartman üdülővendégének nem). A kulcs visszaadásakor, együtt megtekintik, hogy milyen állapotban veszi 
vissza az üzemeltető a szobát. Az apartmanok közötti kulcsátadást minden esetben az üzemeltető végzi. Az 
apartmanok üdülővendégei közösen is használhatják a szabadidőszobát, de ez esetben is az üzemeltetőtől 
a kulcsot átvevő apartman vendége a felelős a szobában keletkezett mindennemű kárért.  
A szoba alapvetően a társas szórakozást, a kulturált szabadidő eltöltését kívánja szolgálni, a többi 
üdülővendég zavarása nélkül, kérjük ennek betartását. 
Az üdülő helyiségeiben szigorúan tilos a dohányzás (tűz- és füstjelzőkkel van ellátva a ház).  
A szabadidőszobában a kulturált alkoholfogyasztást nem szabályozzuk, de kérjük fokozottan figyeljenek, 
hogy a biliárdasztalra és a szélére sem üveget, sem poharat, sem kávéscsészét ne helyezzenek, mert 
kiborulás esetén fokozottan veszélyes a szövetre. 
 
A TESZ tulajdonát képező SUP boardot a fenti használati lehetőséggel, minden üdülő vendég saját 
felelősségére veheti igénybe az apartmanok közötti napbeosztással. Tárolása kizárólag a 
szabadidőszobában lehetséges.  
Ellopásáért a partról, kertből az igénybevevő apartman vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik, az értéke: 
115.000,-Ft. 
 
Kérjük a fentiek betartását és a családtagjaikkal való betartatását. 
Kellemes pihenést kívánunk! 
 
 
Budapest, 2022. december 


