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Bevezető

Tisztelt Vendégeink!

Tisztelettel  kérem  Önöket,  hogy  az  alábbiakban  foglaltakat,  illetve  az  általános
horgászetikát szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

A közös gondoskodással és odafigyeléssel a Kft biztosítja a kellemes időtöltés és pihenés
feltételeit.

Köszönettel: 

Kucsera Gábor bv. őrnagy 
Ügyvezető
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Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Kft.) tulajdonában álló
Kerekér Szíve Pihenőpark horgászati és szállás igénybevételi rendjét az alábbiak szerint 

szabályozom:

I.
A szabályzat hatálya

A kiadott szabályzat személyi hatálya vonatkozik a Kft. teljes személyi állományára, valamint
a Kft. által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személyekre.
A szabályzat területi  hatálya kiterjed a Kft. területére,  különös tekintettel  a Kerekér Szíve
Pihenőparkra (továbbiakban: Pihenőpark).

II.
Belépésre jogosultak köre

Az  a  személy  jogosult  belépni  a  Pihenőpark  területére,  aki  a  belügyi  szervek  személyi
állományának  tagja,  nyugállományú  tagja,  rendvédelmi  igazgatási  alkalmazottja,  a  Kft.
munkavállalója, nyugdíjasa és azok hozzátartozója. 

A fent felsoroltakon kívül a Kft. ügyvezetője adhat engedélyt a belépésre.

A  belépésre  feljogosító  dokumentumok:  szolgálati  igazolvány,  nyugdíjas  igazolvány.
Hozzátartozó  esetén:  bármely  fényképpel  ellátott  igazolvány  (személyi  igazolvány,  14  év
alatti  gyermek  esetén:  diákigazolvány,  vagy  személyazonosság  igazolására  alkalmas
okmány).

A Kft. polgári nyugdíjasai részére, előzetesen benyújtott, nyugdíjazása évének feltüntetésével,
igazolványképpel ellátott kérelmük (4. számú melléklet) alapján, a Kft. Munkaügyi Osztálya
állít ki belépésre jogosító igazolványt (5. számú melléklet).

A belépéshez szükséges dokumentumokat az érkezéskor (belépés előtt külön kérés nélkül) a
gondnoknak köteles a belépni szándékozó bemutatni a belépés indokoltságának ellenőrzése
céljából.
A  beléptetés  helye  a  gondnoki  faház.  A  beléptetést,  az  okmányok  és  a  felszerelés
ellenőrzésével együtt a mindenkori gondnok végzi.
A belépő vendég belépésével hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

III.
Szállás igénybevételi rend

1. Az igénybevétel

Leendő  vendégünk  az  Állampusztai  Kft  erre  a  célra  kialakított  honlapján  tájékozódhat  a
lehetőségekről,  valamint  a  feltételekről.  A  foglalási  igényt,  minden  esetben  a
szállásügyintézőnél kell írásban a szallas@kereker.hu e-mail címen véglegesíteni. 
A szállásügyintéző tájékoztatja a leendő vendéget minden szükséges tudnivalóról. 
Szállást elhagyni 1000 óráig kell, elfoglalni minden nap 1400 órától lehetséges.

A szállásdíjat,  az idegenforgalmi adót,  valamint  az egyéb igénybe vett  szolgáltatásokat  az
igénylő:
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- készpénzben,  bankkártyával  vagy  Szépkártyával  a  Kerekér  Szíve  Pihenőpark
gondnokánál legkésőbb a kijelentkezéskor köteles kiegyenlíteni.

Az  üdülésben  résztvevők  kötelesek  betartani  a  szabályzat  függelékében  szereplő,  az
üdülőépületben  is  kifüggesztett  Házirendet. Az  igénybevevők  az  üdülőépület
szobaleltárjában felsorolt  tárgyakat  kötelesek rendeltetésszerűen használni.  Amennyiben az
üdülés során bármivel kapcsolatban kifogás merül fel, azt az igénybevevőnek a helyszínen a
gondnok  felé  jeleznie  kell,  aki  jegyzőkönyvet  vesz  fel.  A  rendeltetésellenes  használatból
eredő károkért  a  jegyzőkönyv alapján  az üdülésben résztvevők teljes  anyagi  felelősséggel
tartoznak. 

2. Szállásdíj

A díjakat jelen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.

Kedvezményes  szállásdíjra  kizárólag  a  belügyi  szervek  személyi  állományú  és
nyugállományú tagja jogosult. Hozzátartozóik egyéb vendégnek minősülnek, kedvezményes
díjra nem jogosultak.

Az üdülőhasználati díj két év alatti gyermek esetén díjmentes.

A szállás díj az ÁFA-t tartalmazza. A szállásdíj továbbá tartalmazza a közüzemi díjakat és
egyéb rezsi költségeket, valamint az ágyneműhuzat cserét. 

Idegenforgalmi adó mértéke 18 éves kortól 300 Ft/fő/éj.

Szállóvendég  vendéget  nem  fogadhat.  Amennyiben  szállóvendég  előre  be  nem  jelentett
vendéget fogad, a fizetendő pótdíj mértéke: 15.000 Ft/fő

3. Rendezvény szervezése:

Lehetőséget biztosítunk rendezvény szervezésre a szobafoglalások függvényében, erre a Kft.
ügyvezetője egyedi elbírálás alapján adhat engedélyt, a vendégek pihenésének, nyugalmának
maximális figyelembe vételével.

Minden egyes rendezvényt külön kezelünk, egyedi ár alapján, melyet minden esetben előre a
megrendelővel egyeztetünk. 

5. Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások: 

- wifi
- konyha használat
- kültéri fűtött medence
- napozóágy használat
- szolár zuhany használat
- játszótér
- bográcsozási lehetőség
- szalonnasütési lehetőség
- kiülő használat
- zárt parkoló
- stéghasználat
- csocsóasztal használat

4



- strandröplabdapálya használat
- darts használata
A nyitvatartási időn túli medence használat TILOS!
A horgásztóban fürdeni TILOS!
6. Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások:

- csónak használat 1500 Ft/óra
- vízirájder használat 1500 Ft/óra
- szauna, jakuzzi használat 2000 Ft/óra
- karaoke hifi használat 1000 Ft/alkalom
- elektromos gépjármű töltése 1500 Ft/alkalom

A szauna, jakuzzi használatra 8:00-18:00-ig van lehetőség a nyári időszakban.

Lehetőség van mosógép és szárítógép használatára a gondnokkal előre egyeztetett időben és
módon alkalmanként 500,- Ft ellenében. 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

IV. 
Szállás lemondás rendje

A szállás lemondását minden esetben írásban kell jelezni a szallas@kereker.hu e-mail címre.
Az érkezés előtti 30. napig a szállás fizetési kötelezettség nélkül lemondható.
Érkezés előtti 29. naptól a 15. napig a szállásdíj 30%-át kell kifizetni.
Érkezés előtti 14. naptól az érkezést megelőző napig történő lemondás esetén a szállásdíj
70%-át kell kifizetni.

V.
Horgászat rendje

1. Bejelentkezés  

A vendég telefonon keresztül veheti fel a kapcsolatot a gondnokkal. Tájékozódik, hogy mely
napokon szabad a horgászat.

2. Parkolás, belépés  

A Pihenőpark vendégeinek a járműveket a kijelölt  külső parkolóban kell hagyniuk, melyet
ingyenesen  biztosítunk.  A  járművekért  anyagi  felelősséget  nem  vállalunk.  A  Pihenőpark
területén rögzítésre alkalmas videokamerák vannak elhelyezve.

A horgásznak és kísérőjének a pihenőpark épületébe belépni tilos!

Nyitva tartás:

Hétfő 07:00-19:00-ig
Kedd 07:00-19:00-ig
Szerda 07:00-19:00-ig
Csütörtök 07:00-19:00-ig
Péntek 07:00-19:00-ig
Szombat 07:00-19:00-ig
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Vasárnap 07:00-19:00-ig

A téli időszakban a nyitva tartás változhat!

A Pihenőpark üzemeltetője a Pihenőparkban zártkörű rendezvényeket szervezhet. A zártkörű
rendezvények  időpontjáról  a  szállás  ügyintézőnél,  a  hirdetőtáblán,  a  honlapon  és  a
gondnoknál naprakész információkhoz juthatnak. A zártkörű rendezvény ideje alatt a Kerekér
Szíve Pihenőpark nem fogad vendégeket horgászati és szállásfoglalási célból.

A  nyitvatartási  időn  túli  horgászat  TILOS! A  rendelkezés  megszegése  esetén  10.000
Ft/fő/alkalom bírság fizetendő!

3. Horgászat rendje:  

A horgásznak bejelentkezési, kijelentkezési és csomagbemutatási kötelezettsége van.  A
horgász  bejelentkezéskor  számozott  táblát  kap,  amelyet  horgászhelyén  jól  láthatóan
kihelyezni köteles, érte a horgászigazolványt le kell adni, amelyet kijelentkezéskor, a tábla
leadásakor visszakap.
Olyan  személy  jogosult  horgászni,  aki  rendelkezik  érvényes  Állami  horgász  engedéllyel,
valamint megvásárolta az adott napra érvényes napijegyet.
Horgászat  csak  a  Csaloga-tó  belső  partján  engedélyezett,  a  külső  parton a  horgászat,  a
haletetés és a közlekedés TILOS!
Nyári időszakban – június 1-től augusztus 31-ig – a bejárattól balra eső I. tónál lehetséges a
horgászat.  A  gondok  a  szálláshely  foglaltságának  figyelembe  vételével  engedélyezheti  a
jobbra eső II. tóban a horgászatot. 

Egy darab napi jegy megváltása egy főt jogosít horgászatra a nyitvatartási időben. 

Minden további felnőtt kísérő számára „kísérő jegy” váltása kötelező.

Kísérő személyeknek napijegy nem adható, a horgászat TILOS!

Minden szolgáltatásért a helyszínen kell fizetni a gondnoknál, aki a pénztárgépet kezeli.

A  horgász  jogosult  a  stégek  és  horgászhelyek  érkezési  sorrendben  történő,  díjmentes
használatára.

A horgásznál lehet 2- nél több horgászkészség is, azonban egyszerre csak 2 db készség lehet a
vízben. Őrizetlenül készséget nem hagyhat. Egy készségen maximum 2 db egyes horog lehet.
Kivétel  a  ragadozó  halra  szerelt  készség,  mely  szerelhető  3-as  horoggal  is.  14  év  alatti
személy 1 bottal, 1 horoggal, felnőtt kíséretében horgászhat.

A horgásznak rendelkeznie kell hossz mérésére alkalmas eszközzel.

Ragadozóhal  fogás  céljára  fogható  kárász,  keszeg.  Ezért  engedélyezett  az  1x1  m-es
csalihalfogó háló is.

A kifogott halakkal való bánásmód: a megtartani kívánt halat haltartó szákba kell helyezni.
Amit  a  horgász  nem  tarthat  meg,  vagy  nem  kíván  megtartani,  azt  a  legrövidebb  úton,
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mérlegelés, sebkezelés, esetleges fényképezés után kíméletesen vissza kell helyeznie a tóba.
Ragadozó  halat  szájbilincsre  is  helyezhet  a  horgász.  Szákba  vagy  szájbilincsre  helyezést
követően a fogást regisztrálni köteles a fogási naplóba, melyet napközben ellenőrizhetnek az
arra jogosultak. A bilincsre fűzött vagy szákba tett halat a horgász köteles megvásárolni.

Haletetés céljára minden horgász maximum egy 20 l-es vödörnyi etető anyagot használhat fel.

A kifogott  halakat  kíméletesen  kell  kezelni.  A halak  kiemelésénél  merítő  szák használata
kötelező! Tilos a halak kopoltyújába nyúlni, és egyéb károsodást okozni! A megsérült halakat
meg kell tartani (pl. horgot mélyen nyelt halat).

A  megtartani  kívánt  halakat  tartószákban,  élve  kell  tárolni.  Tartószákból  halat  a  tóba
visszahelyezni tilos! A horgászat befejeztével a halakat a gondnoknak be kell mutatni, és
mérlegelés után, napi áron ki kell fizetni a szabályzat árjegyzéke alapján.

A megtartani nem kívánt, sérülésmentes halakat a kifogás után azonnal, óvatosan kell a tóba
visszahelyezni.

Ragadozó horgászat esetén csak a Pihenőparkban fogott csalihal használható, halegészségügyi
okokból más vízből származó csalihal használata tilos!

A horgásznak és a kísérőknek távozáskor a botzsákokat, vödröket, hűtőtáskát, nagyobb
táskákat külön kérés nélkül be kell mutatni a megbízott alkalmazottnak. A Gondnoknak
joga van a horgász felszerelési tárgyait és gépjárművét átvizsgálni! 

4. Vízparti viselkedés szabályai:   

- Ittas, bódult állapotban belépni, szemetelni, fürödni tilos!
- A kulturált szeszesital fogyasztás engedélyezett.
- Az elhagyott horgászhelyen semminemű idegen anyag nem maradhat.
- Az  ellenőrzésre  jogosult  személy  szemléje  során,  a  horgászhelyen  talált

szemetet úgy tekinti, mintha az a jelenleg horgászótól származna.
- Szemetet a kihelyezett gyűjtő edényekbe kell elhelyezni.
- Haletetésre szánt etetőanyag csak az a mennyiség és minőség lehet, melyet a

belépésnél bemutatott az érkező horgász.
- Szükség esetén a vízpartra kihelyezett mobil WC-t, illetve szállóvendég esetén

a főépületben kialakított WC-t kell használni.
- A  horgászat  befejeztével  szemetet  hagyó  horgász  5.000  Ft  pótdíjat  fizetni

köteles!
- A Pihenőpark  tárgyaiban és  növényzetében  szándékosan kárt  okozó vendég

köteles a keletkezett kárt megfizetni!
- A Pihenőpark területére háziállatot TILOS bevinni!  

A gondnoknak jogában áll fényképet készíteni az elkövetett szabálytalanságról.
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A napijegy megváltásával a horgász elfogadja ezt a Horgászati Szabályzatot!

Aki  a  Kerekér  Szíve  Pihenőpark  szabályozást  nem  tartja  be,  a  horgászpark  területéről
kitiltásra kerül!

5. Méretkorlátozások:  

- Ponty (Cyprinus carpio) min. 30 cm max 5 kg

- Leső harcsa (Silurus glanis) min. 100 cm

- Csuka (Esox lucius) min. 40 cm

- Süllő (Sander lucioperca) min. 40 cm

- Compó (Tinca tinca) min. 25 cm

I. Árszabások

6. Halárak:  
- Ponty (Cyprinus carpio) 5 kg alatt 1300 Ft/kg

- Szürke harcsa (Silurus glanis) 2600 Ft/kg

- Csuka (Esox lucius) 2300 Ft/kg

- Süllő (Sander lucioperca) 3100 Ft/kg

- Amur (Ctenopharyngodon idella) nem értékesíthető

- F. amur (Mylopharyngodon piceus) nem értékesíthető

- Keszeg fajok.(Scardinius erythrophthalmus) 800 Ft/kg

- E. kárász (Carassius gibelio) 450 Ft/kg

- Törpe harcsa (Ameiurus nebulosus) térítésmentes

Az 5 kg feletti ponty nem értékesíthető!

7.  Napijegy árak:   
- Az Állampusztai  Kft.  és  az Állampusztai  Országos  Büntetés-végrehajtási

Intézet  teljes  személyi  állományának,  nyugdíjasainak  és  rendvédelmi
igazgatási alkalmazottjainak
1.000 Ft/fő

- A  fentieken  kívüli  egyéb  rendvédelmi  szervek  és  a  Magyar  Honvédség
állományába  tartozóknak,  illetve  külön  ügyvezetői  engedéllyel
rendelkezőknek, valamint a fentiek hozzátartozóinak
2.000 Ft/fő

- Gyermekeknek 14 éves korig (felnőtt felügyelet mellett)
1.000 Ft/fő

8. Kísérőjegy ára:   
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- egységesen 200 Ft/fő

9. Kézikocsi bérlet:
- 200 Ft/alkalom

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

VI.
Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2023. január 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a 2021. május 21-én
kiadott 30538/719-1/2021. számú szabályzat.

VII.
Mellékletek

1. számú: Kerekér Szíve Pihenőpark házirendje
2. számú: Szolgálati jegy
3. számú: Szolgálati jegy közeli hozzátartozó belépéséhez
4. számú: Belépésre jogosító igazolvány iránti kérelem 
5. számú: Belépésre jogosító igazolvány minta a Kft polgári nyugdíjasai részére
6. számú: A Kerekér Szíve Pihenőpark 2023. évi díjai
7. számú: Ellenőrzési nyomvonal

Elérhetőségeink:

Állampusztai Kft. 6327 Állampuszta, 1. (Harta 0148/25 hrsz.)

Szállás ügyintéző: telefonszám: 06-30/160-9105
e-mail: szallas  @  kereker.hu  

Gondnok: telefonszám: 06-30/160-9108
e-mail:kerekerhorgasz@gmail.com

GPS koordináták: 46.721770
19.113796

Minden  kedves  horgászni,  pihenni  vágyó  vendégünknek  kellemes  időtöltést  kívánok  az
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft vezetése nevében.

Kelt: Állampuszta, 2022.
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Kucsera Gábor bv. őrnagy 
Ügyvezető
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1. számú melléklet
Állampusztai Kft

Állampuszta

Kerekér Szíve Pihenőpark Házirendje

Tisztelt Vendégeink!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy üdülőnk szolgáltatását igénybe veszik. 

Kellemes  üdülésük,  nyugodt  pihenésük  érdekében  kérjük  Önöket,  hogy  házirendünket
szíveskedjenek elolvasni és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
Az üdülő önellátó, főzési és melegítési lehetőséggel rendelkezik. A főzés lehetősége az épület
konyhájában biztosított. 

Érkezés: 

A vendégek szobáikat az érkezés napján 14:00 órától foglalhatják el. Érkezéskor a szállásadó
megmutatja azokat a helyiségeket, amelyeket a vendégek használhatnak, illetve tájékoztatást
ad  azok  használatáról.  A  lakrész  elfoglalását  követően  a  vendég  a  kifüggesztett  „leltár”
alapján az arra rendszeresített  nyomtatványon átveszi  a berendezési  tárgyakat,  eszközöket,
mely  átvételét  aláírásával  igazolja  és  leadja  a  gondnoknak.  Kérjük,  azonnal  jelezze,  ha  a
nyilvántartott és a tényleges mennyiség között eltérést tapasztal.

Regisztrációs lap kitöltése: 

Az  üzemeltető  csak  olyan  vendégnek  adhat  szállást,  aki  felmutat  egy  érvényes,  a
személyazonosságát  igazoló  dokumentumot,  amely  alapján  a  regisztrációs  lap  kitöltése
megtörténik.  A  regisztrációt  érkezéskor  kötelező  megtenni.  A  kulcsokat  (bejárati  kapuk,
szoba, garázs, riasztó) a regisztrációs lap kitöltését követően kapják meg, amelyeket az üdülés
ideje  alatt  meg  kell  őrizni.  Saját  tulajdonáért,  a  leltárban  szereplő  felszerelési  tárgyakért,
valamint az okozott kárért a vendég felel.  A kulcsok elvesztése, sérülése esetén a vendéget
teljes anyagi felelősség terheli, a kártérítés értéke: 2.000 Ft.

Fizetés: 

A fizetésre legkésőbb a kijelentkezéskor kerül sor. 
Fizetési módok: készpénz, bankkártya, szépkártya, előre utalás. 
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Szolgáltatást igénybevevők száma: 

A szálláshelyet csak a számlán szereplő létszámban vehetik igénybe Vendégeink. Látogatók,
idegenek  fogadása  a  lakrészben  csak  a  gondnoknál  történt  előzetes  bejelentés  és  díjazás
megfizetése  mellett  lehetséges.  E  rendelkezés  megsértése  esetén  a  szállásadó  jogosult
azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kiutasítani. 

19:00 - 07:00 óráig: 

Kérjük,  hogy  a  közös  helyiségekben  21.00  óra  után,  a  szobáknál  20:00  óra  után  ne
hangoskodjanak, ne zavarják a többi vendég pihenését. 

Felszerelések használata: 

Minden szobához fürdőszoba (zuhanyzó, WC), valamint ételek, italok elkészítéséhez  közös
konyha tartozik. A  lakrész  konyhafelszerelésének  tisztán  tartása  az  üdülő  vendég
feladata. Távozáskor  az  eszközöket  az  „átvett”  állapotban  kell  visszaadni.  Kérjük  a
szobákban,  közös  helyiségeiben  található  eszközöket,  felszereléseket  rendeltetésszerűen
használni,  a  tűz-  és  baleset-védelmi  előírásokat  betartani.  Kérjük,  hogy  a  szobák,  közös
helyiségek felszerelési tárgyait ne vigyék ki az épület területéről. A távozáskor hiányzó, vagy
megrongált tárgyakat a vendég köteles megtéríteni.

Tűzgyújtás: 

Az üdülőben található szalonnasütő és bográcsozó hely használata  ingyenes,  azt  a vendég
saját felelősségére veheti igénybe a megfelelő rendszabályok betartásával. A szalonna sütőt és
bográcsozó helyet, és annak környékét használat után kötelező tisztán hagyni.

o az üdülő területén tüzet rakni csak az arra kijelölt helyen szabad.
o szeles, viharos időben tüzet gyújtani TILOS!

Haltisztítás:

Haltisztítás céljára udvari haltisztító hely szolgál. A lakrészben halat tisztítani tilos!

WIFI: 

Az  apartman  minden  szobájában  elérhető  WIFI  kapcsolatot  Vendégeink  díjmentesen
használhatják. 

Nyilvános WIFI neve: Kereker

Tisztaság: 

Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és
egyéb rezsi költségeket, az ágynemű huzat és törülköző cserét.
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Elektromos berendezések használata: 

Az egész objektumban és mindenekelőtt a szobában a saját villanyfogyasztók használata
tilos. Ez  az  előírás  nem  vonatkozik  a  személyes  higiénét  szolgáló  villanyfogyasztók
használatára  /borotva,  masszázsgép,  hajszárító/  illetve  számítástechnikai  eszközökre,
telefonra. Ellenkező esetben a vendég köteles megtéríteni a kárt, amit ez által okoz.

Amikor elhagyja a szobát: 

Kérjük minden esetben zárja el a vízcsapokat és zárja be az ablakokat. Ne hagyjon elektromos
berendezést bekapcsolva a szobában. 

Értékek: 

Felhívjuk  kedves  Vendégeink  figyelmét,  hogy  az  apartman  területén  hagyott  személyes
tárgyakért  (pl.  ékszer,  telefon,  laptop,  személyes  iratok,  bankkártya  stb.)  nem  vállalunk
felelősséget. Amennyiben elhagyja a szállást, kötelező bezárni az ajtót és az ablakokat.

Dohányzás: 

Az épületben dohányozni tilos. Kijelölt dohányzóhely: a bejárattól 5 méteres távolságra. 

Kisállatok: 

A pihenőpark területére állatot behozni tilos.

Parkolás:

Minden lakrészhez egy parkolót áll módunkban biztosítani. Parkolás az udvarban lehetséges.

Betartandó szabályok:

Minden vendég köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. 

Balesetvédelem:

Az elsősegélynyújtó felszerelés a gondnoki szobában található. Az esetlegesen elszenvedett 
balesetekről, sérülésekről a gondnokot azonnal tájékoztatni kell. 

Károk: 

A szállás területén a vendég által okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője
köteles megtéríteni.  Kérjük, hogy megérkezésekor a saját érdekükben ellenőrizzék a szoba
berendezésének  állapotát  és  működését,  és  az  esetleges  hibákat  azonnal  jelentsék  a
gondnoknak.

Távozás: 

Kérjük kedves vendégeinket, a szobákat az elutazás napján 10 óráig szíveskedjenek elhagyni, 
és a kulcsokat a gondnoknak átadni.
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Köszönjük,  hogy  együttműködik  velünk!  Bármilyen  kérdés  esetén  szívesen  állunk
rendelkezésére.

Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést és jó szórakozást kívánunk!

Elérhetőségeink:                                                                          Telefonszámaink:

Cím: Állampusztai Kft, 6327 Állampuszta 1. 06 78/407-860

Szállás ügyintéző telefonszáma: 06 30/160-9105

Gondnok telefonszáma: 06 30/160-9108

----------------------------------------

                                    Kucsera Gábor bv. őrnagy 
        Ügyvezető
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2. számú melléklet
Állampusztai KFT.
   Állampuszta

S z o l g á l a t i   j e g y

Igénylő neve: ……………………………………………………..

beosztása: ………………………………………………..

lakcíme: ………………………………………………….

Szolgáltató neve:         Állampusztai KFT.
 címe:             6327. Állampuszta
 adószáma:      11033884-2-51.

Az igényelt szolgáltatás: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

A szolgáltatás teljesítésének időpontja: ………………………………………………………..

A szolgáltatás,  valamint  késedelmes  fizetés  esetén  a  késedelmi  kamat  (napi  0,055  %),  a
szolgáltatási szabályzatban rögzített térítési díjak szerint kerül kiszámlázásra.

Dátum:  ……………………………….

……………………………….
kérelmező

Nettó térítési díj: ………………………..

Javaslom: ………………………………..

Engedélyezem: …………………………..

3. számú melléklet
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Állampusztai KFT.
     Állampuszta

Szolgálati jegy

Igénylő neve: 

             beosztása: 

             lakcíme: 

Szolgáltató neve:           Állampusztai KFT.

                   címe:           6327  Állampuszta

                   adószáma:   11033884-2-51

Az  igényelt  szolgáltatás:  Tisztelt  Ügyvezető  Úr!  Kérem,  engedélyezni  szíveskedjen
……………………………………  (közeli  hozzátartozó  pl.  házastárs/gyermek  stb.)  a
horgászatot a Pihenőpark területén.

Név: 

Született: 

Lakcím: 

Szig.sz.: 

A szolgáltatás teljesítésének időpontja: 2023…………………..

A szolgáltatás, valamint késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat (napi 0,055%), a 
szolgáltatási szabályzatban rögzített díjak szerint kerül kiszámlázásra.

Dátum: 2023. ……………

………………………………………
                                                                                               kérelmező 

Nettó térítési díj: A hatályos szabályzat alapján.

Javaslom:…………………………………

Engedélyezem:……………………….......

Belépés kizárólag az igénylő jelenlétében engedélyezett!
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4. számú melléklet
Állampusztai KFT.
   Állampuszta

K É R E L E M

Belépésre jogosító igazolvány tárgyában

Alulírott ……………………………………..(név) 

szül.:………………….(hely)………………...(idő) an.: ………………………….. kérem, 

hogy a Kerekér Szíve Pihenőparkba történő belépéshez igazolványt kiállítását engedélyezni 

szíveskedjen.

Nyugdíjba vonulásom időpontja (év, hónap): …………………………………..

Személyi igazolvány száma: ……………………………..

……………………….., 20…év……..hó…..nap

…………………………………

aláírást

Az igazolvány kiadását engedélyezem:

……………………….20…év……..hó….nap

………………………………….

                            Kucsera Gábor bv. őrnagy 
                           Ügyvezető

A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges 1 db igazolványképet.
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5. számú melléklet

Az  Állampusztai  Kft  polgári  nyugdíjasai  számára  –  kérelemre  –  kiállítandó, belépésre
jogosító igazolvány minta:

NÉV

Sorszám: 202…/….

Szig. száma: ………..
Az igazolvány tulajdonosa az
Állampusztai Kft 
nyugdíjasa.

Személyi igazolvánnyal  
visszavonásig érvényes.

Állampuszta, ………….

                     ügyvezető

18



19

             6. számú melléklet

Szoba típus
Szoba
szám

Férőhely
(szoba)

Fő
Vendég

Bruttó ár
fő/éj

Ft

Szoba/éj
szállóvendégek

számától
függetlenül

Gyerek árak/éj*
  (2-18 év)

Ft

* Fsz. (1-4)
Emelet
(7-9)

4

Belügyi szervek személyi
állománya, továbbá

nyugállományú tagok részére
4500 3500 -

Egyéb vendégek 5500 3500 -

Superior
(6)

6

Belügyi szervek személyi
állománya, továbbá

nyugállományú tagok részére
4500 3500 -

Egyéb vendégek 5500 3500 -

VIP
Apartman

(5)
6

Belügyi szervek személyi
állománya, továbbá

nyugállományú tagok részére
4500 3500

-

Egyéb vendégek 5500 3500 -

Férőhely: 40 fő

* 2 éves kor alatt ingyenes
**közösségi terem használat családi rendezvényre, egyedi megbeszélés alapján, a szobafoglalások 
függvényében lehetséges
IFA (18 éves kortól) 300,- Ft/fő/éj
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Állampusztai Kft 7. számú melléklet

Főfolyamat megnevezése:  Kerekér Szíve Pihenőpark horgászati és szállás igénybevételi rendjéről szóló szabályzat

sor-
szám

Munkafolyamat 
megnevezése

Jogszabályok, normák Kiinduló dokumentum Végrehajtó
Keletkező 

dokumentum
Ellenőrzést végző Kontroll leírása Határidő Jóváhagyó Ellenőrzési pontok/kockázati tényezők

1. Jogosultság ellenőrzése
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

szolgálati igazolvány, 
nyugdíjas igazolvány, 
hozzátartozó esetén: 
személyi igazolvány, 
diákigazolvány, vagy a 
Kft. Ügyvezetője által 
adott engedély, a Kft. 
polgári nyugdíjasai 
esetén a Kft. 
Munkaügyi Osztálya 
kiállított belépésre 
jogosító igazolvány

Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

1. Bejelentkezés
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok

Kitöltött horgászjegy, 
kísérőjegy, 
gyermekjegy 

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

2. Horgászat
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

3.
Kifogott halakkal való 
bánásmód

Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

4. Kijelentkezés
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

1. Foglalás
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

2. Bejelentkezés
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok

Vendégkönyvbe 
történő bejegyzés

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

3. A szállás igénybevétele
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

4. Kijelentkezés
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

5. Rendezvények
Horgászati és szállás 
igénybevételi rendjéről 
szóló szabályzat

nem értelmezhető
Szálláshely vezető    
távolléte esetén: 

Gondnok
nem értelmezhető

ügyvezető-
helyettes

egyedi ellenőrzés, 
szúrópróbaszerűen

eseti

II. Horgászat rendje

I. Belépésre jogosultak köre

Ellenőrzési nyomvonal

III. Szállás igénybevétel rendje
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