
TISZTELT VENDÉGEINK! 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, HOGY A JÁRVÁNYÜGYI 

HELYZETBEN A KIEGÉSZÍTETT 

HÁZIRENDÜNKBEN SZEREPLŐ ELŐÍRÁSOKAT 

SZÍVESKEDJENEK BETARTANI ÉS BETARTATNI! 

1. A fürdőt és a szolgáltatásokat – különösen az úszómedence mélyvízi részeit – mindenki csak 

a saját felelősségére veheti igénybe. A 6 éven aluli, továbbá az úszni nem tudó 14 éven aluli 

gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a medencéket.  

2. A fürdőt lázas, fertőző-, vagy bőrbetegségekben, görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, 

illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedők, 

továbbá ittas, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek nem 

vehetik igénybe. 

3. Ittas személy a fürdőben nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozói minden szolgáltatást 

kötelesek megtagadni. 

4. A fürdő berendezései, felszerelései, tárgyaira kérjük, vigyázzanak. Aki szándékosan vagy 

gondatlan magatartásával kárt okoz, azzal az intézmény a kárt megtéríteti. 

5. A fürdő területén hiányos fürdőruhában tartózkodni tilos. A medencékben való fürdőzés 

csak a tanuszoda vezetése által engedélyezett fürdőruhában lehetséges. A fürdőruha alatt 

alsónemű, illetve fehérnemű nem viselhető. 

6. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, valamint a fürdővendégek zavartalan 

pihenése érdekében. 

7. A termálmedence használata a töltő-ürítő rendszerű üzemeltetés miatt a fürdő nyitva 

tartásával nem egyezik meg, ezért a termálmedence a fürdő nyitása után, feltöltött 

állapotában használható. 

8. Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, vízhiány, 

takarítás, fertőtlenítés, rendkívüli események stb.). 

9. Az intézmény az úszómedence bizonyos részeit pályaelválasztó kötelek segítségével (pl. 

szervezett úszásoktatás céljából) a vendégforgalom elől lezárhatja, vagy annak használatát 



(pl. a vendégek részére folyamatos úszás céljára) kijelölheti. Ezekben az esetekben a kijelölt 

részek más célra nem vehetők igénybe. 

10. A fürdő pénztáránál váltott jegy, illetve bérlet csak arra a szolgáltatásra és időpontokra 

érvényes, amelyekre a jegyet-, illetve a bérletet váltották. 

11. Kedvezményes belépő-, illetve bérlet (tanuló-, illetve nyugdíjas jegy) csak a megfelelő 

érvényességű igazolvány felmutatásával adható ki és használható fel. 

12. A belépőjegyek csak a váltás napján és csak egyszeri belépésre jogosítanak. Ha a 

fürdővendég a fürdő területét elhagyja, csak új jegy (kilépőjegy) megváltása esetén léphet 

ismét be. 

13. A vendéget ért esetleges sérülésekhez, rosszulléthez elsősegélynyújtásra kiképzett 

dolgozónak kell rendelkezésére állni (uszodamester). 

14. A fürdőmedencék biztonsági felügyeletéért, a medencék, a medencék vizeinek, a medencetér 

tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a 

vízből mentettekhez az orvos kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt 

le és a mentett jól érzi magát) az uszodamester a felelős. 

15. A fürdőüzem területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az 

intézmény felelősséget nem vállal. 

16. A fürdővendégek, a fürdő üzemeltetői és a fürdő területén egyéb szolgáltatásokat végző 

személyek, (pl. elárusítok, vendéglátók, szállítók, ellenőrzést és alkalomszerű munkát végző 

külső szervek dolgozói) kötelesek az intézmény munka-, egészség-, és tűzvédelmi 

rendelkezéseit és a fürdő házirendjét betartani. Aki a házirendben foglaltak betartását nem 

vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól mindennemű szolgáltatás 

megtagadható. 

17. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a 

fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből 

el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez 

szükség esetén a biztonsági személyzet, illetve hatósági személy közreműködése is igénybe 

vehető. 

18. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó személyek (igazgató, vízgépész, 

uszodamester, illetve az intézmény más dolgozói) hivatalos személyeknek tekintendők, és 

mint ilyeneket a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illetik meg. 

19. Belépéskor, jegyváltáskor VISELJENEK MASZKOT! 

20. A pultoknál és a medencéknél tartsanak megfelelő, minimum 1,5 m-es védőtávolságot! 

21. A medencébe lépés előtt KÖTELEZŐ az alapos SZAPPANOS ELŐFŰRDŐ 



22. A medence használata után utófürdő javasolt. 

23. A mosdók használatát követően alapos kézmosás és kézfertőtlenítés mellett szappanos 

előzuhany ismételt alkalmazása szükséges! 

24. A medenceparton a napágyak egymás közötti távolsága min. 1,5 m legyen! 

25. A medencevízben az aktív klór koncentrációt 0,5 mg/l érték felett tartjuk, fokozottan 

végezzük a visszamosásokat és a pótvíz betáplálását. 

26. A létesítményt lázas- vagy hányásos- hasmenéses megbetegedésben, illetve légúti 

megbetegedési tüneteket mutatók nem látogathatják! 

27. A területen papucs használata mindenkinek kötelező! 

28. Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a fenti szabályok be nem tartása a megfelelő biztonság és 

megelőzés érdekében a szolgáltatások igénybevételének megvonását vonja maga után! 

 

TILOS 
 

 

 Az öltöző épület helyiségeiben, medencéiben dohányozni, szeszesitalt fogyasztani. 

 A közös medencékbe szennyezett testtel belépni, a medencéket előfürdő (zuhany), 

lábmosó használata nélkül igénybe venni. 

 A medencékbe nem szobatiszta gyermeket bevinni. 

 A medencékbe étkezni, illetve a vizet szennyezni. 

 A fürdő területén szemetelni. 

 Nem kifejezetten fürdőzésre alkalmas ruházatban a medencében tartózkodni. 

 A termálvizes medencébe ugrálni, úszkálni, labdázni, zajongani, fröcskölni, vagy 

bármilyen pihenést zavaró tevékenységet folytatni. 

 A medencékbe törékeny tárgyat vagy bármely – sérülés előidézésére alkalmas – 

dolgot bevinni. 

 A kijelölt helyeken – úszómedence rövid oldalain – kívül a medencék más 

pontjairól a vízbe ugrálni. 

 A különnemű öltözőkbe, zuhanyzókba más neműeknek bemenni. 

 A fürdő területére állatot bevinni. 

 Közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait 

megsérteni. 

 A fürdő területén érvényes belépőjegy (karszalag) nélkül tartózkodni. 

 

 

 

 

Kunszentmiklós, 2020. június 19. 

 Szabó Zoltán 

 intézményvezető 


