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KUNFEHÉRTÓ TÓFÜRDŐ 

HÁZIREND 

1. A Tófürdő területe a mindenkori strand területe, ill. az e területen 

található nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok területe, melyet a 

Tábor utca meghosszabbítása, ill. a Szegfű utca kezdetét képező szilárd 

burkolatú út, a vízmű területe, Horgász sor, a Sportvezetőképző- és 

Edzőtábor területe és a tómeder határol. 

2. A tófürdő használatával összefüggésben a fürdési szezon június  1-től 

augusztus 31-ig, az üdülési szezon április 1-től október 31-ig tart.  

3. A tófürdő területére belépni pénztári nyitva tartás alatt csak érvényes 

belépőjeggyel (tyvek karszalag) és szezonbérlettel (szilikon karszalag) 

lehet, a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. által meghatározott 3 belépési ponton 

(2db pénztár és 1 db belépési pont a Horgász sor mellett). A fürdő 

dolgozói a belépőjegy meglétét a strand területén ellenőrizhetik, és a 

belépőjeggyel nem rendelkezőket kiutasíthatják a strand területéről. 

4. Gyermek 10 éves korig csak szülő vagy kísérő felügyeletével tartózkodhat 

a fürdő területén. 

5. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a fürdő 

házirendjében foglalt előírásokat. A tófürdőben olyan magatartást kell 

tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak 

kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak. 

6. A fürdő dolgozói megőrzésre értéktárgyakat nem vehetnek át. A fürdő 

területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

Értékmegőrző a turisztikai irodában működik. 

7. A tóban elhelyezett bójákon felirattal figyelmeztetjük vendégeinket a 

vízmélységre, mélyvízbe csak úszni tudó vendégeink menjenek. 

8. A mentőőrök útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani. 
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9. A strandfürdő területén lévő sportpályákat, játékszereket, csúszdát és vízi 

játékokat mindenki saját felelősségére használhatja, az ebből eredő 

sérülésekért felelősséget nem vállalunk. A csúszdára és a vízi játékokra 

vonatkozó Használati útmutatót minden használatba vevő köteles 

betartani. 

10. A papírt, ételhulladékot, a szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe 

kérjük elhelyezni! 

11. A strandfürdő területén lévő WC-k, mosdók használata díjtalan. 

12. A rendkívüli eseményt – személyi sérülést, tűzesetet, balesetveszélyes 

tárgyat, eszközt – azonnal jelezni kell az ügyeletes mentőőrnek vagy a 

legközelebbi fürdői dolgozónak, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles 

haladéktalanul intézkedni. 

TILOS 

• a tóban szappant, más tisztálkodó szert használni 

• kerékpárral, illetve motorkerékpárral behajtani 

• a tó partjáról, valamint a mólóról vízbe ugrálni, egymást 

bedobálni 

• a tóba bármilyen szennyező anyagot, szemetet, hulladékot, 

ételt, italt bevinni, bedobálni 

• a strand bármely eszközét, tárgyát szándékosan rongálni 

• a tóparti sétányra üveget levinni 

• a tófürdő területén elhelyezett műtárgyakat, épületeket, 

építményeket rendeltetéstől eltérően használni, megrongálni;  

• a tófürdő területére a kijelölt kapukon kívül más helyen 

bemenni;  

• a tóban fürdési szezonon kívül fürödni;  

• a kijelölt helyeken kívül más területen árusítani;  

• a tófürdő területére gépjárművel - kivéve a külön engedélyezett 

eseteket - behajtani;  
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• az I. sz tóban a halak etetése, kivéve az etetőkosárban 

szemestakarmány őrlemény és horgászboltokban forgalmazott 

etetőanyagok használata;  

• a tavon motorosjárművet használni;  

• a tó területén kialakított gátakon járművel közlekedni (kivéve 

munkavégzés céljából), a gátakat megrongálni;  

• a tófürdő területére állatot bevinni, a tóban állatot fürdetni és 

itatni, 

• az I. számú tóban a betonos és homokos (plázs) szakaszokon 

horgászni kivéve az üzemeltető által engedélyezett időpontokat, 

továbbá az I. számú tóban június 1-től augusztus 31-ig 08,00 

órától 20,00 óráig horgászni 

• a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés nélkül az I. számú 

tóba halat telepíteni, lehalászni és egyéb, a horgászattal 

összefüggő munkálatokat végezni.  

13. Aki a fürdő tárgyait, eszközeit szándékosan megrongálja, vagy 

eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene 

szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható. 

14. A Tófürdő területe kamerával megfigyelt, a felvételeket szükség 

esetén a Rendőrség számára átadhatjuk. 

15. A fürdőzők a szolgáltatás módjával, minőségével, a fürdő 

üzemeltetésével kapcsolatban, valamint a kiszolgáló személyzet 

magatartását i l letően kifogást tehetnek, vagy elismerést 

nyilváníthatnak az I. pénztárban erre a célra elhelyezett Vásárlók 

Könyvében. 

16. Talált tárgyakat minden esetben a turisztikai irodában kell leadni, ahol 

azt nyilvántartásba veszik. Amennyiben a talált tárgy jogos 

tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával jelentkezik, az 

átvételt igazolni aláírásával kell. 

17. A tófürdő igénybevétele csak HÁZIREND betartásával történhet. 
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18. A tó vizének, valamint a tó közvetlen környéke állat- és 

növényvilágának védelme minden használó kötelessége. 

19. A tó egész területén és partszakaszán - a kijelölt helyeket kivéve - a 

szemetet eldobni, hulladékot lerakni. 

20. A tóban, annak partján járművet mosni. 

21. A tóból vizet kiemelni, vagy a vizet horgászás céljából romlott, vagy 

gyorsan romló csalianyaggal beetetni, valamint egyéb anyagokkal 

szennyezni. 

Kunfehértó, 2018. május 1.
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