
 

A FÜRDŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

-HÁZIREND- 

 

A fürdő használatának általános szabályait a HÁZIRENDBEN szabályozták. A házirendet, továbbá a víz mélységét és 

hőfokát tartalmazó táblákat jól látható helyen kifüggesztették. 

A házirend a következőket tartalmazza: 

 A fürdő igénybevétele csak a házirend betartásával történhet. Aki a házirendet nem tartja be, attól a fürdő vezetője 

a szolgáltatást megtagadhatja. 

 A fürdő területére csak engedéllyel lehet belépni. A karszalagot meg kell őrizni, azt jól látható helyen kell viselni, az 

ellenőrzés alkalmával köteles azt felmutatni. 

 A fürdőmedencébe, szaunába szennyezett testtel belépni tilos. 

 Csak az üzemi vízszintig feltöltött és folyamatos túlfolyással működő medencét szabad használni. 

 Töltés, illetve ürítés alatt álló medencében tilos tartózkodni. 

 A fürdőmedencék mellett a teljes üzemidő alatt különös tekintettel a nagy medencére, úszómesternek kell lennie. 

 A közfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt 

nem látogathatja: 

 Lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, 

 Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó 

betegségben szenvedő, 

 Az ittas, 

 A kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy. 

 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a 

fürdőmedencét. 

 A medence használata előtt a zuhanyzó, illetve a lábmosó használata kötelező. 

 Mélyvizet csak úszni tudó veheti igénybe. 

 A medencében, szaunában szappant és más kozmetikai terméket használni tilos. 

 A medencében, szaunában ételt, italt fogyasztani tilos. 

 A medencében, szaunában bármely szennyező anyagot bevinni tilos. 

 A fürdő területén csak a kijelölt helyen szabad dohányozni. 

 A fürdő területén ételhulladékot, papírt, szemetet csak a hulladékgyűjtő edényekbe szabad dobni. 

 Állatot a fürdő területére bevinni tilos. 

 A fürdő területén hagyott értéktárgyakért felelősséget az üzemeltető nem vállal. 

 A vendégek öltözködésére az öltözőkben van lehetőség. 

 A fürdőruha használata gyermekek részére is kötelező. 

 A fürdővendéget ért testi sérülés esetén az elsősegélynyújtót és a fürdő vezetőjét azonnal értesíteni kell. 

 A vendégek a szolgáltatás módja, minősége vagy a dolgozók magatartása ellen, valamint a fürdő üzemeltetetését 

illetően kifogást tehetnek a fürdő vezetőjénél. 

 Aki a fürdő berendezési tárgyait szándékosan rongálja vagy eltulajdonítja, a kár megtérítésére kötelezhető, ellene 

szabálysértési eljárás indítható. 

 A medencét és a szaunát csak a közerkölcsöt nem sértő fürdőruhában lehet igénybe venni, fürdőruha használata 

minden vendég részére kötelező. 

 A fürdő területén tüzet rakni, sátrat állítani, gépjárművet bevinni csak a fürdő vezetőjének engedélyével lehetséges, a 

matrac használatának engedélyéről az éppen ügyeletes úszómester dönt (a medencék telítettsége alapján), a másik 

fürdőzőket zavarni tilos. 

 


