A Magyar Honvédség
Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ
Honvéd Kemping üzemeltetési rendjének 1. sz. melléklete

Honvéd Kemping – Házirend
Kérjük Kedves Vendégeinket, hogy a Kemping biztonsága és a többi vendég nyugalma
érdekében tartsák be az alábbi szabályokat!
1. A Kempingben csak azok a személyek tartózkodhatnak, illetve bérelhetnek területet, akik
a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és
betartják.
2. A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet értelmében a Honvéd Kempingben napi pihenést és
intézménylátogatást az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetének
parancsnoka egyedi elbírálás alapján engedélyezhet.
3. A kijelölt területi egység elfoglalására az érkezés napján 10.00. órától, illetve a foglaltság
függvényében van lehetőség.
4. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy a Házirendben foglalt rendelkezéseket
megsérti, őt a szolgáltatást nyújtó szervezet parancsnoka szóban figyelmezteti. A
Házirend súlyos, ill. a Honvéd Kempingben tartózkodás időtartama alatti ismételt
megsértése esetén a szolgáltatást nyújtó szervezet parancsnoka a szolgáltatás igénybe
vételét azonnali hatállyal megszakítja.
5. A házirendet súlyosan megsérti, aki:
a) a Kemping területén, a közös használatú helyiségekben botrányos magatartást tanúsít;
b) a Kempingben üdülő személyek pihenését jelentős mértékben zavarja;
c) a rendelkezésére bocsátott terület, a közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait
rongálja;
d) a Kempingben elhelyezett, a vendégek kényelmét, szórakozását szolgáló eszközöket –
strandeszközök, kerékpárok, csónakok, vízibiciklik – nem rendeltetésszerűen használja,
rongálja.
6. A lakókocsikat, sátrakat csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni!
7. Távozáskor a szolgáltatást igénybe vevő személy délelőtt 10.00 óráig köteles elhagyni az általa
használt területet tisztán és rendezetten. Amennyiben a távozás 10.00 óráig nem történik meg,
úgy a következő napi szállásdíj automatikusan felszámításra kerül.
8. A recepció pénztári szolgáltatása minden nap 07.30-18.30 óráig, a portaszolgálat pedig
folyamatos 24 órás váltásos munkarendben üzemel. Ha kérdése van, illetve segítségre van
szüksége, forduljon kollégáinkhoz!
9. A Kemping területére állatot bevinni TILOS!
10. Kérjük Kedves Vendégeinket, hogy a Kemping területén csak az arra kijelölt helyen
dohányozzanak! Kijelölt dohányzóhelyek a tűzrakó helynél és a strand bal oldalánál, a
horgászhelyeknél találhatóak.

11. Kemping területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen, bográcsozás vagy
szalonnasütés céljából lehet. A tűzrakóhely a konyhakonténer mellett található. A tüzet a
program befejeztével el kell oltani! Tábortűz rakása a fentiektől eltérő helyen TILOS!
12. Horgászni csak az a táblával kijelölt helyen lehetséges.
13. A Kemping szolgáltatásait igénybe vevő személyek tudomásul veszik, hogy a Kemping
területén, munkanapokon, 8 és 16 óra között parkfenntartási munkák végzésére kerülhet sor.
14. A kulturált szórakozás és a pihenés minden vendégnek joga és érdeke. Tartózkodjunk egymás
nyugalmának megzavarásától! Zajos éneklés, hangos zenehallgatás, rádiózás TILOS!
15. Kérjük Önöket, hogy a Kemping területét tartsák tisztán, óvják a növényeket! A
szalonnasütéshez nyársat ne a Kemping területén vágjanak! Kérjük a szemetelés mellőzését! A
szemetet a járdák mellett található szeméttárolókba helyezhetik.
16. A konyha–konténerben található eszközöket, berendezéseket mindenki saját felelősségre
használhatja! Használat után kérjük azokat tiszta állapotban eredeti helyükre visszavinni!
17. A hűtőszekrények csak romlandó élelmiszerek tárolására szolgálnak, korlátozott kapacitásuk
miatt azokban egyéb, hűtést nem igénylő élelmiszerek (szeszes italok, víz, stb.) tárolása tilos!
18. A mellékhelyiségek és zuhanyzók használata során gondoljanak az Önök után belépő vendégre
is!
19. Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelezze a gondnoknak, vagy a
recepciósnak, munkaidőn kívül a portaszolgálatnak, hogy a hibaelhárítást megkezdhessük. A
szándékos rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása helyszíni kártérítést, vagy
feljelentést von maga után!
20. Fertőző betegek, továbbá ittas és bódult személyek a Kemping területére nem léphetnek be!
21. A játszóteret csak 12 éven aluli gyermekek, kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják!
22. Fürödni csak a bójákkal kijelölt területen, saját felelősségre lehet. A gyermekek
biztonságáért szüleik, illetve kísérőik felelősek.
23. A csónakok, vízibiciklik, kerékpárok kölcsönzése, visszaadása, díjfizetése a személyzet által
meghatározottak szerint történik. Ittas, bódult állapotban lévő személy a kölcsönzői
szolgáltatást nem veheti igénybe!
24. II. fokú viharjelzés – a viharjelző percenként 90-szer felvillanó fényjelzése – esetén fürödni
TILOS, a vízből haladéktalanul ki kell jönni!
25. A hattyúk, vadkacsák, egyéb vízimadarak etetése egészségügyi okokból szigorúan TILOS!

Kérjük Kedves Vendégeinket a Házirend betartására annak érdekében, hogy
minden vendégünk jól érezze magát, és szívesen térjen vissza hozzánk!
Jó pihenést kívánunk!

