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Üdvözlünk Szécsiszigetben! 

 

Ebben a „füzetben” igyekeztünk neked minden fontos tudnivalót összegyűjteni, amire itt 

tartózkodásod során szükséged lehet. Ha valamit mégsem találnál meg benne, csak szólj, és segítünk. 

 

Ha bármi kérdésed lenne itt tartózkodásod ideje alatt, kérjük hívd ezt a számot: 

06 30 269 5381 (Vidóczi Katalin) 
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A ház és amit benne találsz 
 

A házról általában 

Az ablakok közül (tavasztól őszig) kérjük lehetőleg azokat nyissátok, amelyeken van szúnyogháló (a 

szobákban, a konyhában és a fürdőben mindenhol van, csak a nappaliban nincs a teljes ablakon). 

Minden szobában találsz szekrényeket, ahova nyugodtan tudsz pakolni. Találsz néhány pokrócot is 

hűvösebb napokra, vagy a kertbe. Ha jelezted, hogy milyen felosztásban szeretnétek használni a 

szobákat, akkor az ágyak is így vannak megvetve.  

Kérjük, hogy a házba legfeljebb az előszobáig gyere be cipőben, ott találsz cipősszekrényt, ahol le 

tudsz pakolni. 

A házban dohányozni nem szabad! 

Itt tartózkodásod alatt fogadhatsz vendégeket, de ha a foglalásban jelezett létszámnál többen 

szeretnétek éjszakára maradni, azt kérjük jelezd, ebben az esetben a vendégeid után is szállásdíjat (és 

idegenforgalmi adót) kell fizetni. 

 

Fűtés 

A házban többféle fűtési lehetőség is van. A bent található cserépkályhát tudjátok használni, ha 

szeretnétek, meg tudjuk mutatni, hogy mit kell tenni a begyújtáshoz és a fűtéshez. Elég hangulatos a 

dolog (persze nem egy kandalló), de néha rakni kell a tűzre.  

A központi fűtéshez a nappaliban található termosztáton tudod beállítani a kívánt hőmérsékletet. 

Kérjük, ha nem tartózkodsz a házban, csak az alap hőfokot állítsd be, mert a faluban vezetékes PB gáz 

szolgáltatás van, ami kifejezetten drága. A gázkazán gyorsan felfűti a házat, ha hűvös van, 10-15 perc 

elég neki. 

 

Konyha  

Igyekeztünk mindenféle edényt, étkészletet, poharakat biztosítani nektek, ezeket megtaláljátok a 

szekrényekben. A gáztűzhelyt tudjátok használni főzésre (jelenleg gyufával kell gyújtani, ezt is találsz), 

az elektromos sütőt sütésre, ha szeretnétek. A sütő ajtaja javítás alatt van, de ettől függetlenül 

használható. A faluban vezetékes PB gáz van, így előfordulhat, hogy nem olyan a fűtőértéke, mint 

amit megszoktál. 

A mosogatógéphez találsz mosogatószert a szekrényben, illetve a többi, konyhában található eszközt 

is nyugodtan használd (kávéfőző, teafőző, mikró stb.). 

A kapszulás kávéfőző használata: a bal oldalán találsz egy bekapcsológombot, itt kapcsold be. A 

hátulján lévő tartályban van víz (ha nincs benne elég, akkor töltsd fel), a tetejét felnyitva tudsz 

kapszulát tenni bele. Amikor a bekapcsoló gomb már világít, akkor a tetején lévő kis kart jobbra 

elhúzva tudsz forró vizet engedni a kapszulán keresztül (tehát így készít kávét). Amikor úgy érzed, 

hogy elég kávé van a csészében, a kart állítsd vissza a középső állásba. (Balra húzva hideg vizet enged 

át a kapszulán, ez tejpor kapszulákhoz használható.) 



Mosogatógép használata: ha bepakoltad az edényeket, akkor az ajtón lévő mosószer tartóba kell 

tenned egy kapszulát (csomagolás nélkül), majd az ajtót becsukva állítsd be, hogy melyik programot 

szeretnéd használni, és kapcsold be a gépet. 

Az edényeket úgy rendezd el, hogy egy „polcon” egymáson ne legyen semmi, tehát az alulról érkező 

vízsugár elérjen minden edényt. 

 

Fürdőszoba 

Itt találsz a sarokban egy pelenkázót, ami egyben egy gyerekkád is, ha „lenyitod” a tetejét. Arra figyelj 

kérlek, hogy a kád csapjánál, a mosógépben és a WC-tartályban nem feltétlenül ivóvíz van, ami 

biztosan ivóvíz, az a csapnál és a konyhai csapnál van. 

A mosógépet nyugodtan használhatod, ha szükséges, találsz mosószert mellette. Ha vasalni is 

szeretnél, nyugodtan, ha vasalódeszka is kell, szólj, és adunk.   

Ha nincs nagyon hideg, kérjük, hogy az ablakokat inkább tartsd nyitva, hogy legyen szellőzés. Ha ez 

nem jó megoldás, akkor kérjük néha kapcsold be az elszívót (a kapcsoló a WC melletti falon 

található). 

 

Nappali 

A nappaliban, mint láthatod van egy ebédlőasztal, illetve egy kinyitható kanapé, ha nyolcnál többen 

vagytok a házban, akkor ketten ezen a kanapén tudnak aludni. A TV-ben sajnos egyelőre nincs adás (a 

felszíni sugárzást sajnos a falu ezen részén csak tetőantennával lehetne fog, de ha USB-n 

csatlakoztatható háttértáron hoztál filmet (pendrive pl.), vagy bármit, akkor azt le tudod játszani rajt. 

 

Gyerekek 

A házban a szekrények a falhoz vannak rögzítve, de azért kérjük nézz körül, hogy mi az, ami veszélyes 

lehet a gyermekedre, és ha szükséges tedd biztonságos helyre, vagy szólj, és elpakolunk mi. A 

szobanövények nem mérgezők. 

Ha jelezted, hogy szükséged van gyerekágyra (és esetleg azt is, hogy melyik szobában), akkor már be 

van neked készítve. Ha nem jelezted, akkor a gyerekszobában találod a kiságyat az emeletes ágy alatt 

összecsukva, nyugodtan használd. Ha esetleg szóltál, hogy kell, de nem jó helyen van, nyugodtan vidd 

át máshova, ahova szeretnéd. 

 

Állatok 

Kérjük, hogy ha hoztál magaddal kutyát vagy macskát, és kint esetleg sár van, vagy kosz, akkor töröld 

le a lábát, mielőtt bejöttök a házba. Természetesen az állatok által okozott plusz munkáért, vagy 

kárért ugyanúgy te felelsz, mintha te csináltad volna.  

Találsz a házban kutya és/vagy macska fekhelyet is, ha szeretnétek használni, nyugodtan. 

 



Kert 

A terasz még nem készült el, ezért egyelőre a kerti bútorokat sem tettük ki. Az udvar közepén lévő 

szivarfát nemrég ültettük, kérjük vigyázz rá, és szépen beszélgess vele, hogy jól érezze magát.  

Az udvarba beállhatsz kocsival, de kérjük legfeljebb kb. a bejárati ajtó vonaláig gyere be, így befér 

egymás elé három autó. 

Tudunk kölcsönadni bickliket, ha szeretnétek körülnézni a környéken, de mivel ezek már az idő miatt 

el vannak zárva, kérjük jelezd, ha használni szeretnéd őket. 

 

Fizetés, távozás 

Kérjük, hogy az utolsó napon délelőtt 10 óráig hagyd el a házat, hogy fel tudjuk készülni az utánad 

érkező vendégeink fogadására. Amennyiben a 10 óra nem felel meg, vagy szeretnéd esetleg a 

poggyászodat még itt tárolni a kiköltözés napján, akkor jelezd, és megbeszéljük, hogy mit tudunk 

tenni. 

A szállást fizetni távozáskor kell. (Kivéve, ha előre kifizetted utalással, illetve természetesen ilyenkor a 

kifizetett előleget levonjuk a végösszegből.) 

A távozáskor átnézzük közösen a házat, ha bármi kár keletkezett esetleg, kérjük jelezd. Az általad 

okozott károkért felelősséget kell vállalnod (természetesen az elhasználódásból keletkező hibák nem 

tartoznak ide). 

A kifizetett szállásdíjról emailben küldjük az elektronikus számlát. 

 

Adatkezelés 

Adataidat a szállás vendégkönyvében rögzítjük, valamint a foglalási rendszerban (szallas.hu, 

travelminit.hu vagy szigetihaz.hu) tároljuk. Ezen kívül számlakészítéskor használjuk fel (szamlazz.hu). 

A megadott adatokat nem használjuk másra (nem fogunk neked hirdetéseket küldeni), nem adjuk ki 

senkinek, kivéve a hivatalos adatszolgáltatás miatt kötelező esetben (a jegyzőnek, évente az 

idegenforgalmi adó bevalláskor). 

  



Mit találsz a házban? 
Minden szobában: 

- ágynemű (fejenként egy garnitúra) 
o takaró: 5000 Ft, takaróhuzat: 3000 Ft, párna: 4000 Ft, párnahuzat: 1500 Ft, lepedő: 2500 Ft 

- pléd (ágyanként egy) 
o 500 Ft 

- fürdőlepedő (fejenként egy) 
o 900 Ft 

- kéztörlő (fejenként egy) 
o 400 Ft 

- ruhásszekrény (szobánként egy) 
o 25000 Ft 

- olvasólámpa (ágyanként egy) 
o 3000 Ft 

- vállfa a szekrényekben 
o 50Ft 

- szemétkosár 
o 500 Ft 

- függönyök 
o 3000 Ft 

A három ágyas szobában: 

- két éjjeli szekrény 
o 4000 Ft 

- három szőnyeg 
o 2500 Ft 

- fehér polc 
o 5000 Ft 

A dupla ágyas szobában: 

- fehér polc 
o 5000 Ft 

- padlószőnyeg 
o 5-50000 Ft 

A gyerekszobában: 

- gyerekágy 

o 25000 Ft 

- redőny 
o 1-15000 Ft 

A nappaliban: 

- kinyitható kanapé (ha használjátok, ágyneművel) 
o 20000 Ft 

- olvasólámpa 
o 3000 Ft 

- étkező asztal öt székkel 
o asztal: 15000 Ft, szék: 5000 Ft 

- dohányzóasztal 
o 5000 Ft 



- TV 
o 25000 Ft 

- USB telefontöltő 
o 500 Ft 

- USB/Bluetooth hangszóró 
o 3000 Ft 

- virágospolc 
o 3000 Ft 

- Wifi router 
o 5000 Ft 

- cserépkályha 
o 5-100000 Ft 

- külső adattároló (TV-re kötve) 
o 20000 Ft 

A konyhában: 

- mosogatógép 
o 45000 Ft 

- mosogatószer, mosogatógép tabletta 

- mosogató szivacs 

- elszívó 
o 10000 Ft 

- gáz főzőlap 
o 20000 Ft 

- elektromos sütő 
o 50000 Ft 

- hűtőszekrény 
o 30000 Ft 

- mikró sütő 
o 20000 Ft 

- edények 
o 100-5000 Ft 

- tányérok 
o 500-1500 Ft 

- evőeszközök 

- asztal (négy székkel) 
o asztal: 80000 Ft, székek: 20000 Ft 

- redőny 
o 1-10000 Ft 

- kávéfőző 
o 15000 Ft 

- teafőző 
o 5000 Ft 

- kávé, tea, cukor, só 

- alap fűszerek 

- konyharuha 

- falióra 
o 500 Ft 

 

A fürdőben: 



- tükör 
o 4000 Ft 

- mosdó 
o mosdó: 15000 Ft, csap: 4000 Ft 

- szekrény 
o 25000 Ft 

- szőnyegek 
o 2-8000 Ft 

- tartalék fogkefe 

- gyerekkád, pelenkázó 
o 12000 Ft 

- elszívó 
o 5000 Ft 

- szemetes 
o 1000 Ft 

- zuhanyfüggöny 
o 2000 Ft 

- mosógép 
o 45000 Ft 

- mosószer, öblítő 

- ruhaszárító (fregoli) 
o 5000 Ft 

Az előszobában: 

- előszobafal vállfával 
o 15000 Ft 

- cipősszekrény 
o 5000 Ft 

- szőnyeg 
o 2000 Ft 

- szúnyogriasztó 

- esernyőtartó 

 

Kérjük vedd figyelembe, hogy szándékos károkozás, vagy baleset esetén az okozott kárt meg kell 

térítened. A fenti listában láthatóak a berendezési tárgyak értékei. Természetesen a normál 

használatból eredő kár, vagy javítási és/vagy csere költség nem téged terhel! 


