
Házirend 

 

Lakás átadás- átvétel: (forró váltás esetén) 

- A lakások átadása érkezés napján 14 óra után 

- Átvétele kiköltözés napján 10 órakor történik. 

Dohányzás: 

- A lakásokban és a lépcsőházban a dohányzás TILOS! 

- Füstjelző üzemel a ház teljes belső területén, a téves riasztások elkerülése végett, a 

dohányzás tilalom maradéktalan betartását kérnénk. 

Állat kérdés (?): 

- Az apartmanok területén haszon, illetve hobbi állat nem tartózkodhat. 

Parkolás: 

- parkolás az udvarban kialakított parkolóban, valamint elégtelen hely esetén az 

üdülőház előtti terület ajánlott. 

Az épület zárása: 

- Eltávozáskor és éjszakára az apartmant és a vendégház főbejáratát kérjük kulcsra 

zárni. 

Bútorok, felszerelések: 

- Kérjük a bútorok, valamint a használati tárgyak, berendezések rendeltetésszerű 

használatát. 

- A konyhai tűzhely elektromos árammal üzemel, használat után annak kikapcsolásáról 

meggyőződni szíveskedjen. Égési és tűzvédelmi előírásokat kérjük maradéktalanul 

betartani. 

Takarítás: 

- Turnus váltásonként a szállásadó közvetlen megbízottjának feladata, rendkívüli 

esetben a vendég végzi. 

Meleg víz ellátás: 

- Az apartman központi meleg víz ellátása biztosított. 

Fűtés: 

- Az épületben központi fűtés üzemel, melynek üzemeltetése a gondnok feladata. 

Vízellátás: 

- A kerti csapnál és az épületen belül vezetékes vízellátás van. 



Szemét elhelyezés: 

- A szemetet kérjük a konyhában illetve a zuhanyzóban elhelyezett szemetes vödörben 

elhelyezni, és azt a szállásadó kukájába szíveskedjen üríteni. Szemetes zsák használata 

kötelező! 

Tűzrakás: 

- Tüzet rakni a kijelölt helyen lehet, a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. A 

tűz eloltás után, kérjük a tűzrakó hely vízzel való fellocsolását. 

Egyéb: 

- Egymás tiszteletben tartása érdekében 23:00 és 6:00 között mellőzzük a zavaró hang 

és fényforrások használatát. 

- Bárminemű kárért a kár okozója anyagi felelősséggel tartozik. 

Meghibásodás: 

- Kérjük, ha meghibásodik valami, vagy rendellenességet észlel, az esetleges 

komolyabb károk megelőzése érdekében szíveskedjék azt haladéktalanul a szállásadó 

megbízottjának jelezni.  

Köszönjük! 

 

Gondnok: 

Kóti László 

Bükkszék, Fürdő út 29., Egri út 71. 

Tel.: 06(30)581-29-70 

Tel/ fax.: 06(36)361-056 

 

Orvos: 

Dr. Szabó József 

Bükkszék, Dobó út 1. 

Tel.: 06(36)361-135 

Ügyelet: 

H- P 19,00- tól 6,00- ig, valamint hétvégén: Pétervására út. Tel.: 06(36)368-013 

 

 


