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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Kemping Szállásszerződés  

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Csallány G part 4. Adószám: 14607466-2-06 Cégjegyzékszám: 
Cg.06-09-013461 KSH száma 14607466-7311-572-06. bankszámla: 11735005-20572552-00000000 
telefon: 63/400-122 fax: 63/400-122 email: info@udulokozpont-szentes.hu, képviseli: Dr. Kerekes Valéria 
ügyvezető), mint szállásadó, a továbbiakban Szállásadó  
 
másrészről: A szálláshely szolgáltatást igénybe vevő természetes, vagy jogi személy között, mint vendég a 
(továbbiakban: Vendég) között, a Szállásadó területén történő szolgáltatás biztosítására létrejött 
szállásfoglalási szerződés részét képezik. 
 
1. A kemping szállásfoglalási szerződés létrejötte: 
1.1. A vendég által a Szállásadóhoz a kemping szálláshely szolgáltatás igénybevételi szándékáról szóló 
személyes megkeresés ajánlattételi felhívásnak minősül. 
1.2. A Szállásadó a vendég megkeresésére általános ajánlatot ad, melynek részét képezik az általános 
tájékoztató adatok és a jelen Általános Szerződési Feltételek is. (A szállásadó komplett ajánlata.) 
1.3. A vendég által a foglalás visszaigazolása  aláírásával illetve a szolgáltatási díjnak szállásadó részére 
történő megfizetésével a Szállásadó teljes körű ajánlatának teljes körű elfogadását jelenti, mellyel a felek 
között az ajánlatban és az ajánlat tartalmát képező általános tájékoztatóban és a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben foglalt tartalommal jön létre a felek között a kemping szálláshely szolgáltatási szerződés. 
 
2. A vendég tudomásul veszi, hogy a szállásfoglalása a foglalási nyilatkozata megadásával, illetve ráutaló 
magatartással a kempinghely elfoglalásával válik véglegessé a szállásadóra vonatkozóan. (A szállásadótól 
teljesítés, a teljes szállásdíj rendezése nélkül nem követelhető.) 
 
3. A szállásdíj a szállás igénybevételét követően (illetve annak utolsó napján) a helyszínen fizetendő. 
A befizetéseket a szállásadó Szentesi Sport- és Üdülőközpont OTP Bank Nyrt-él vezetett 11735005-
20572552 számú számlájára átutalással, illetve szépkártyás kiegyenlítéssel, illetőleg a Szállásadó 
pénztárába készpénz befizetéssel, vagy bankkártyás teljesítéssel történhet. 
A díjat a Vendég által elfoglalt kempinghely, illetve az azt használó személyek számának megfelelően kell 
fizetni, valamint a kempinghelyen kell tárolni minden a Vendég által használt járművet és eszközt. Egy 
kempinghely 40 m2, amennyiben a vendég további kempinghelyet is használ, arra (vagy azokra) a használat 
arányában kell a díjat fizetni. Amennyiben a Vendég az általa használt tárgyakkal másik kemping hely 
használatát megkezdi, úgy annak a kempinghelynek a díját is köteles kifizetni. (pl. a személygépjárművét 
másik kempinghelyre parkolja). A használat mértékének bizonyítására Szállásadó munkatársa által készített 
felvételt az irányadó melyet a vendég tudomásul vesz. 
 
4. Módosítási lehetőségek: 
Amennyiben a Vendég tartózkodását meg kívánja hosszabbítani, és a Szállásadó rendelkezik szabad 
kemping hely kapacitással a Vendég új foglalás visszaigazolása aláírásával, illetve nyilatkozattal a felek 
között az újabb időszakra a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt tartalommal jön létre a 
kemping szálláshely szolgáltatási szerződés. 
 
5. A Vendég tudomásul veszi, hogy a szállásadónak jogszabályi kötelezettségére tekintettel a szálláshelyet 
igénybe vevő minden személyről (gyermekeket is beleértve) személyazonosító igazolványról (vagy 
útlevélről, vagy gépjármű vezetői engedélyről) illetőleg lakcímkártyáról okmányscanner felvételt kell 
készítenie. 
 
6. A Vendég tudomásul veszi, hogy a szálláshelyen tartózkodása során köteles mindvégig betartani a 
Szállásadó kifüggesztett - internetes honlapján is megtalálható-, házirendjét (illetve a különböző általa 
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igénybe vett szolgáltatások házirendjeit) Ezek az alábbi linken érhetők el:  https://www.udulokozpont-
szentes.hu/hazirend/ 
 
7. A Szálláshely szolgáltatás igénybe vétele: 
7.1. A Szállásadó a vendégnek átvételi elismervény fejében átadja a kapunyitó kártyát, és az összes vendég 
részére egyéni chip kartórát, illetőleg gépjármű behajtás esetén gépjármű behajtási és parkolási engedélyt. 
A Vendégek az átvett eszközökért megőrzési felelősséggel tartoznak. 
Az autóval közlekedő vendégek számára biztosított kapunyitó kártya használata során és a szálláshely 
szolgáltató udvarán a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel kell közlekednie, maximális sebesség 10 
km/ó. A Vendég úgy köteles parkolni, hogy azzal más Vendégeket, illetőleg a szállásadó tevékenységét 
nem zavarja. 
 
8. Vendég a szálláshelyet/kempinget a recepció nyitvatartási idejében foglalhatja el, távozni a recepció 
nyitvatartási idejében lehet. Elutazás előtt a recepción a köteles leadni a 7. pontban megjelölt elszámolási 
kötelezettséggel átvett eszközöket. 
 
9. Kártérítések 
9.1. A Vendég a szálláshelyen okozott kárt a Szállásadónak köteles megfizetni a helyszínen.  
9.2. Károkozásnak minősül, ha a Vendég a 7. pontban megjelölt elszámolási kötelezettséggel átvett 
eszközöket, a távozáskor nem adja vissza recepciónak, ezen eszközök átalány kártérítési mértéke 
darabonként 3.000,-Ft. 
9.3. Károkozásnak minősül különösen, ha a vendég a szálláshelyet nem rendeltetésszerűen használja, 
például, de nem kizárólag a Vendég, illetve az általa tartott, illetve a szálláshelyre általa behozott házi, vagy 
bármilyen állat a szállásadó vagyontárgyaiban kárt tesz. 
9.6. TILOS a strand és az üdülőházak berendezési tárgyait (napágyak, pihenőszékek, asztalok, székek, 
padok) a kemping területére vinni. Aki a Szállásadó berendezéseit megrongálja, vagy eltulajdonítja, vagy a 
Házirendekben (lásd ÁSZF 6. pont) szereplő tiltásba ütközően jár el, esetenként a cselekményével az 
okozott kár megtérítésén túl, 20.000,- Ft pótdíj, mint átalány kártérítés megfizetésére köteles. Aki az 
Üdülőközpont szolgáltatását annak díja megfizetése nélkül jogosulatlanul veszi igénybe esetenként 
(naponta és személyenként) 5000,- Ft pótdíj, mint átalány kártérítés megfizetésére köteles, a szolgáltatás 
ellenértékének megtérítése mellett. 
 
10. Vagyonvédelmi rendelkezések: 
A vendég által foglalás visszaigazolása a szolgáltatási díjnak szállásadó részére történő megfizetésével a 
szállásadó teljes körű ajánlatában foglaltak, teljes körű elfogadását jelenti (ÁSZF.1.3.) melynek részét 
képezi, hogy a vendég közvetlenül távozás előtt biztosítja a biztonsági szolgálat vagy az Üdülőközpont 
kijelölt munkatársa részére a lakóautó, a lakókocsi illetve a személygépjármű tartalmának megtekintését 
ellenőrzés céljából. Tudomása van arról, hogy az ellenőrzést végzőnek joga van minden olyan részt 
megtekinteni, ami önmagában alkalmas az Üdülőközpont által a közös használatra kitett, illetve szabadon 
álló tárgyi eszközök elszállítására. Szükség esetén köteles a nem áttekinthető részeket időlegesen a szemle 
(betekintés) idejére felfedni. Amennyiben a vendég az együttműködést megtagadja a szállásadó jogosult a 
járművet a rendőrhatóság megérkezéséig visszatartani. 
 
11. A szerződésre az általános tájékoztatóban és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk 
előírásait kell alkalmazni. 
 
12. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatait a Szállásadó az adatvédelmi szabályzata – mely a 
www.udulokozpont-szentes.hu honlapon megtekinthető- szerint, illetve a szálláshely biztosítással 
kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően kezeli, a foglalás megerősítésével hozzájárul az adatkezeléshez.  
 
15. A jelen szerződéses jogviszony adatkezelési tájékoztatója https://udulokozpont-
szentes.hu/adatszolgaltatas/adatkezelesi-szabalyzat-2020-2-sz-mell/.  
Szentes 2022. július 1.  
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