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Az érvényben lévő szolgáltatási árak a pénztárnál vannak kifüggesztve. A Vásárlók könyve a pénztárban 

került elhelyezésre. 

 

1.) Nyitva tartás 

 

Strandfürdő és Sportuszoda: reggel 6-21 óráig. 

Szezonális hátsó téri medencék (június 15-től augusztus 31-ig): 8-20 óráig 

Fedett gyermek élményfürdő (péntek-szombat-vasárnapi napokon): 8-20 óráig 

 

A szauna szeptember 15-től május 15-ig minden nap üzemel 14-20 óra között. Nyári időszakban, 

kedden és vasárnap 14-20 óráig. 

 

Alfa-Gym edzőterem nyitva tartása:  hétfőtől péntekig: 6-21 óráig 

      szombaton: 8-20 óráig 

      vasárnap: zárva 

 

Reggel 6-8 óra között kizárólag a szabad téri és fedett 50 méteres medencék vehetők igénybe 

megváltott reggeli  úszóbérlettel. 

 

A Sportuszoda és Strandfürdő nyitva tartásán indokolt esetben a fürdővezetés módosíthat. A 

létesítmény látogatását rendezvények esetén – részben vagy egészben - korlátozni lehet. A 

medencéket és a rekreációt zárás előtt fél órával el kell hagyni! 

 

2.) Kedvezményes belépők megvásárlásához fényképes igazolványt kérhetnek kollégáink, annak 

hiányában csak a kedvezmény nélküli áron nyújtunk szolgáltatást. 

 

3.) A létesítmények területén csak az adott szolgáltatásra jogosító, életkornak és napszaknak megfelelő 

érvényes belépővel és megfelelő színű belépő óra viselésével szabad tartózkodni nyitvatartási időn 

belül. Érvénytelen belépővel (vagy belépő nélkül) a létesítmény területén tartózkodók 5000 forintos 

pótjegy megvásárlására kötelezhetők. 

 

4.) A belépéskor kapott beléptető órát a vendég távozásáig köteles viselni. Azt a vendéget, aki az 

érvényes belépőjegyét vagy bérletét nem tudja felmutatni, és a pótjegy megvásárlását is megtagadja, a 

létesítmény és a rendészet bármelyik azonosító kártyával rendelkező dolgozója felszólíthatja a 

távozásra!  

 

5.) 10 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett látogathatják a létesítményt, az életkort 

fényképes igazolvány alapján a pénztáros ellenőrizheti.  

 

6.) Kísérőjegyet kizárólag sportegyesületi kísérőkártyával rendelkezők, a legalább 10 diákból álló csoport 

kísérője, valamint mozgásában korlátozott, illetve fogyatékos személy kísérője válthat.  Ezen 

jogosultságok hiányában csak életkornak és napszaknak megfelelő belépőjegy megváltásával lehet a 

létesítménybe belépni. 

 

7.) Az időkorláttal rendelkező napijegyek illetve bérletek idő túllépése esetén pótdíj megfizetése 

kötelező, melynek összege 10 Ft/perc. Pótdíj fizetése azon vendégek számára is kötelező, akik nyitva 

tartási időn belül (21 óráig) nem hagyják el a létesítményt. 



 

8.) A létesítmény szolgáltatásait igénybe vevő fürdővendégek egészségének és testi épségének védelme 

érdekében a fürdőt nem látogathatja: 

- a lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, 

- a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kórós 

elváltozással járó betegségben szenvedő, 

- az ittas, a kábítószer vagy bódító hatása alatt álló személy! / 37/1996 X. 18. NM. rendelet/ 

- akinek nyílt vagy bekötött seb van a testén 

- aki korlátozott cselekvőképességű, és felügyelet nélkül van 

- akit a létesítmény vezetése az létesítmény használatától eltiltott 

 

9.) A medencékben tartózkodók számát kollégáink korlátozhatják. 

 

10.) A mosdók, zuhanyzók, öltözők, kabinok és egyéb berendezések csak rendeltetés szerint 

használhatók! 

 

11.) Idegen hajszárító és egyéb elektromos eszköz csak saját felelősségre használható! 

 

12.) Medencék használata előtt a tisztasági zuhanyzás és a lábmosók használata kötelező! 

 

13.) A medencetérbe és az öltözők zuhanyterébe az utcán használt lábbelivel belépni tilos! 

 

14.) A medencéket 3 év alatti gyermek csak úszópelenkában használhatja.  

 

15.) A gyermekmedencékbe felnőtt nem ülhet bele! 

 

16.) A medencékben az úszósapka használata ajánlott. 

 

17.) A medencékben, valamint a medencékhez tartozó lábmosókban, zuhanyzókban szappant és 

sampont használni tilos! 

 

18.) Törékeny vagy sérülést okozó tárgyat a medencébe és annak közvetlen közelébe vinni tilos! 

 

19.) A medencékben ételt és italt fogyasztani tilos! 

 

20.) A mélyvizű úszómedencékben csak biztonságosan úszni tudók tartózkodhatnak. 

 

21.) A medencék partjáról vízbe ugrani tilos, ugrálni, labdázni csak a többi vendég zavarása nélkül 

szabad. 

 

22.) A gyógyvizes medencékben 30 percnél hosszabb idejű tartózkodás nem ajánlott. 

 

23.) A szaunát, szoláriumot és az egyéb szolgáltatásokat a használati előírások betartása mellett is csak 

saját felelősségre, a szaunázási szabályzat alapján vehetik igénybe a vendégek! Kiskorúak csak felnőtt 

kíséretében szaunázhatnak! A szaunában a fürdőruha használat a kötelező! A rekreációhoz tartozó 

öltözőket, zuhanyzókat és WC-ket kizárólag a rekreáció vendégei használhatják! 

 

24.) A medencék körül található műanyag uszodarácsok törékenyek, azokra lépni balesetveszélyes. 

Kérjük vendégeinket ne lépjenek az uszodarácsra. 

 

25.) A szolgáltatások helyszínén kihelyezett figyelmeztetések, leírások betartása kötelező. 

 



26.) Edzéseket csak a megállapodásban szereplő időrend szerint lehet tartani. A Sportuszoda feladata a 

versenysport, edzések, mérkőzések kiszolgálása. Ezek időtartama alatt a lakosság részére nyújtott 

sávhasználat korlátozható. 

 

27.) Úszásoktatást csak a Hód-Fürdő Kft. engedélyével rendelkező úszásoktató végezhet! 

Úszásoktatáson csak érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek vehetnek részt! 

 

28.) A sportolók, diákok élet- és vagyonbiztonságáért az edzés és testnevelésóra alatt az edzők, kísérők 

is felelősek. 

 

29.) A sportbelépő csak az edzéseken és versenyeken való részvételre jogosít!  

 

30.) Kiskorúak látogatása esetén a kísérők felelősek a csoport tagjaiért! 

 

31.) Dohányzás az egész létesítmény területén tilos! 

 

32.) A létesítmény területére állatot behozni tilos. 

 

33.) Az uszoda és a strandfürdő területén csak fürdőruhás fürdés engedélyezett, a fürdőruha viselése 

gyerekek részére is kötelező! 

 

34.) A létesítmény teljes területén zárt láncú megfigyelő rendszer, valamint webkamerák működnek. A 

webkamerák felvételei az interneten megtekinthetők. A biztonsági kamera-felvételek megtekintését 

kizárólag jogszabályban előírt jogosultak tehetik meg. Vendégeink a Hód-Fürdő Kft. területére 

történő belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy a kamerák felvételein megjelenjenek.  

 

35.) A vendégek által őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük vendégeinket, 

értékeik eltűnése esetén haladéktalanul értesítsék a fedett uszoda bejáratánál lévő biztonsági 

szolgálatot!  

 

36.) A strandfürdő öltözőiben az adott napra vonatkozó letét ellenében öltözőszekrényt biztosítunk. 

Azok a szekrények, melyek kulcsát az adott nap végéig nem kapjuk vissza, felnyitásra kerülnek, a 

bennük talált értékekért felelősséget nem vállalunk! Egy napon túl visszahozott kulcs után a letétet 

nem adjuk vissza! 

 

37.) A sportuszoda öltözőszekrényei igény esetén a belépő órával nyithatók. Erre vonatkozó igényüket 

vendégeink a pénztárnál jelezhetik. 

 

38.) A mindennapos testnevelés keretében érkező diákok szekrénykulcsait a kísérő pedagógusnak 

adjuk át. 

 

39.) Értékmegőrzést a kijelölt helyen biztosítunk.  

 

40.) A talált tárgyakat 3 hónpig őrizzük.  

 

41.) A létesítmény üzemeltetését szolgáló eszközöket, berendezéseket kizárólag a fürdő személyzete 

kezelheti. 

 

42.) Hulladékot szétszórni, a medencék vizét bármilyen módon szándékosan szennyezni szigorúan 

tilos. Az ebből következett károkat a vendég köteles megfizetni! 

 

43.) A létesítmény berendezéseinek, eszközeinek rongálóit, a vendégkört viselkedésükkel zavarókat a 

személyzet illetve a rendészet dolgozói jogosultak és kötelesek figyelmeztetni, valamint a 

fürdővezetés – kártérítés kezdeményezése mellett – jogosult a szolgáltatásokból kizárni.  



 

44.) Az a vendég, aki házirend előírásait nem tartja be, illetve az uszodamester, a fürdővezetőség vagy 

a rendészeti dolgozó utasításának nem tesz eleget a szolgáltatások igénybevételéből kizárható. 

Szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.  

 

45.) A létesítmény szolgálatban lévő – azonosító kártyával rendelkező – személyzete, valamint a 

rendészet dolgozói felelősek a Házirend betartásáért és betartatásáért. 

 

46.) A Házirend betartása minden vendégünk, bérlőnk és minden a létesítmény területén tevékenységet 

folytató vállalkozás és annak munkavállalója számára kötelező! 

 

Hódmezővásárhely, 2018. 09. 17.         

Fürdővezetés 


