
Magdaléna Apartman Házirend 
Kérjük figyelmesen olvassa el! 

 
Kedves Vendégeink! Mi azon fáradozunk, hogy ÖNÖK pihenésük ideje alatt jól érezhessék 
magukat náluk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy semmilyen körülmény ne zavarja 
nyugalmukat. Ha ezen törekvésünk ellenére bármi zavaró tényezőt észlelnek, amivel 
nincsenek megelégedve, kérjük, haladéktalanul forduljanak a tulajdonoshoz (Szabó Zsolt). 
 
A szálláshely és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartása 
érdekében kérjük, tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonukban 
sem tennének. Mi nagyon vigyázunk mindenre, hogy a kedves vendégeinknek a lehető 
legszebb és legjobb, tartósan rendeltetésszerű használatra képes állapotban tudjuk 
biztosítani.  
 
Bejelentkezés / Kijelentkezés: 
A szálláshely az érkezés napján 13.00 órától az elutazás napján délelőtt 09.00 óráig áll 
rendelkezésre. 
A lefoglalt időpont idő előtti elutazása esetén szállásdíjat nem térítünk vissza. 
A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a Vendégek melyet a 
szállásadó előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhet. A szálláshelyre való megérkezéskor a 
Szolgáltató köteles kitölteni a vendégkönyvet a hivatalos okiratok (szem.ig, lakcímkártya, 
diákigazolvány stb.) alapján.  
 
Fizetés: 
A szálláshelyre érkezéskor történik a korábban egyeztetett fizetési módon. 
 
Szálláshelyen való tartózkodás: 
A szálláshelyen maximum 6 személy tartózkodhat. A Vendégeink látogatót csak és kizárólag 
a tulajdonos tudtával, beleegyezésével fogadhatnak. 
A Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, az ingatlanon 22.00 – 08.00 óra 
között tilos hangoskodni, hangosan zenélni vagy zenét hallgatni, más módon zajt csapni. 
 
Dohányzás: 
Az apartmanház teljes épületében a dohányzás és a nyílt láng használata szigorúan 
TILOS! Csak az épületen kívül (teraszok, udvar) lehetséges a dohányzás! 
Tisztelettel megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az 
udvaron, és az apartmanház teljes területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat, 
hamutartókba vagy a szemétgyűjtő zsákba helyezzék. 
Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik a szállásadóval szemben a 
vendég miatt, úgy annak költségét a jogsértő köteles megtéríteni. Ez az intézkedés feljelentést 
és egyéb eljárást vonhat maga után. 
 
Szobák, berendezési tárgyak használata: 
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és 
felszerelését, ágyneműt, törölközőket, belső bútorokat stb. a házból kivinni tilos! 
A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehet. 
Távozáskor a szobákat átnézzük és az esetleges károk okozása esetén, az ebből fakadó 
költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük. 
Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy a falfelületre ne kenjék fel a rovarokat. Használjanak 
rovarírtószereket, amit a házigazda biztosít a szálláshelyen!  
A szobákba gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot, közlekedési eszközöket (kerékpár, motor 
stb.) tilos bevinni, tárolni. A szobából való távozáskor kérjük, győződjön meg, hogy, a villanyok 
lekapcsolva vannak, illetve a vízcsapok, konyhai berendezések, televízió el vannak zárva. 
Bármilyen meghibásodást észlel, kérjük azonnal, haladéktalanul jelezze a tulajdonosnak, 
utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 



Az átadott szobakulcsok elvesztése esetén a Vendég haladéktalanul köteles szólni a 
tulajdonosnak, illetve az ezzel járó költségeket megtéríteni (ajtó kinyitás, zárcsere stb.) 
 
Tűzrakás-bográcsozás, flekkenezés: Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet, a 
házigazda értesítése és tudomása után, rendkívüli óvatossággal. A tűzrakó állapotára, 
eszközökre köteles a vendég vigyázni.  
 
Szolgáltatások:  
A Vendégek részére a parkoló ingyenes. A wifi használat ingyenes melynek jelszava a házban 
megtalálható (routeren). A házban megtalálható minden eszköz ingyenesen használható. A 
klíma használatért sem számítunk fel külön díjat (hűtési vagy fütési célok miatt), de elvárjuk 
annak szakszerű és ésszerű használatát. Azonban a külön kiépített fűtési rendszert csak a 
házigazda engedélyével és az általa történő beüzemeltetéssel szabad csak használni. 
Engedély nélküli fűtés költségét a vendégnek külön kell megtéríteni napi 5000.- Ft járulékos 
költségben. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést 
fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért illetve balesetek miatt (pl. 
természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések stb., illetve a 
házban vagy azon kívül, a teraszokon, udvarban elszenvedett sérülések miatt).  
 
A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó 
vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja (ebben az esetben a 
szálláshely árából vissza nem térítünk szállásdíjat).  
 
A szálláshelyet lefoglaló, a szálláshelyen tartózkodó vendégek a szálláshelyfoglalással 
egyben elfogadják a rájuk vonatkozó házirendet és vállalják az abban foglaltak maradéktalan 
betartását.  
 
Bármilyen kérdése, kérése van, készséggel válaszol és megoldja a házigazda. 
 
Jó pihenést, kellemes és tartalmas időtöltést kívánunk! 
 
 
Szabó Zsolt 
tulajdonos, házigazda 
Magdaléna Apartman Hajdúszoboszló 
 
Hajdúszoboszló, 2022. január 1.  


