
NYÍREGYHÁZI EGYETEM 

BESSENYEI HOTEL HÁZIRENDJE 

 

1) A hotelbe érkező vendégnek eleget kell tennie érkezés napján bejelentkezési 

kötelezettségének. A szállodában való bejelentkezés egyben nyilatkozatot jelent arra, hogy 

a bejelentkező a házirendet megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelező 

érvényűnek tartja. 

 

2) A szoba az érkezés napján 14.00 órától foglalható el, távozás napján kérjük a szobát 

délelőtt 10.00 óráig szíveskedjen átadni. Amennyiben ettől eltérő igénye merül fel a 

szobában való tartózkodásra, kérjük, jelezze. 

 

3) Bejelentkezéskor a recepción átadásra kerül a vendég beléptető kártyája/szoba kulcsa. 

Amennyiben a beléptető kártyát/szobakulcsot a vendég elveszítette, annak értékét a 

vendég önköltségi áron köteles megtéríteni. 

 

4) Az igénybevett szállás szolgáltatás díját kérjük, érkezéskor a recepción kifizetni. Fizetési 

módok: készpénz (magyar forint), bankkártya, SZÉP kártya (OTP/MKB/K&H) 

 

5) A hotel épületeinek bejárata 06-18 óra között van nyitva, 18-06 óráig zárva tart, mely 

időszakban az ajtó a bejelentkezéskor átadott beléptető kártyával nyitható. 

 

6) A hotelben 16 órás recepciós szolgálat (06.00-22.00) és 8 órás biztonsági szolgálat (22.00-

06.00) működik. Kérés vagy probléma esetén, a recepción dolgozó munkatársunkhoz 

fordulhat bizalommal. 

 

7) Értékeik megőrzésére a recepción van lehetős. Kizárólag a recepción megőrzött 

értéktárgyaikért vállalunk felelősséget. 

 

8) A hotel tulajdonát képező berendezések és tárgyi eszközök gondatlan vagy szándékos 

károkozása esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik. A károkozásért kártérítési díjat 

számítunk fel, melyet a recepción a vendég köteles megfizetni. 

 

9) A hotel területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. 

 

10)  A gépkocsival érkező vendégek részére korlátozott számban zárt parkolóhely áll 

rendelkezésre. 

 

11) Valamennyi szobában és a recepción ingyenes internet áll vendégeik rendelkezésére. 

 

 

 



12) Kérjük magatartásával, viselkedésével a hotelben tartózkodó többi vendég nyugalmát, 

pihenését ne zavarja. 

 

13) A szállodai szolgáltatások megrendelése, igénybevétele egyben a részvételi feltétele 

elfogadását jelenti. 

Jelen Házirend visszamenőlegesen, 2022. április 1-jén lép hatályba. 
 
Nyíregyháza, 2022. április 19. 

 

 

 
 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
kancellár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSITY OF NYÍREGYHÁZA 

BESSENYEI HOTEL RULES AND REGULATIONS 

 

1) Guests arriving at the hotel must check in on the day of arrival. Checking in at the hotel 

constitutes a declaration that the guest has read and understood the hotel's rules and 

regulations and that he/she considers himself/herself bound by them.  

 

2) The room can be booked from 14.00 on the day of arrival, please hand over the room 

before 10.00 on the day of departure. If you require a different room, please let us know. 

 

3) Upon check-in, guests will be given their access card/room key at the reception. If the 

access card/room key is lost by the guest, the value of the card/room key shall be 

reimbursed by the guest at cost price. 

 

4) Please pay for the accommodation service at the reception upon arrival. Payment 

methods: cash (Hungarian Forint), credit card, SZÉP card (OTP/MKB/K&H) 

 

5) The entrance to the hotel is open from 06:00 to 18:00, and closed from 18:00 to 06:00, 

during which time the door can be opened with the access card provided at check-in. 

 

6) The hotel has a 16-hour reception service (06.00-22.00) and an 8-hour security service 

(22.00-06.00). For any request or problem, please contact the reception staff. 

 

7) You can store your valuables at the reception. We are only responsible for your valuables 

stored at the reception. 

 

8) The guest is liable for any negligent or intentional damage to equipment and tangible 

property belonging to the hotel. A compensation fee will be charged for the damage, 

which must be paid by the guest at the reception desk. 

 

9) Smoking is prohibited on the hotel premises. Smoking is allowed only in designated areas. 

 

10) A limited number of closed parking spaces are available for guests arriving by car. 

 

11) Free internet is available in all rooms and at reception. 

 

12) Please do not disturb the rest and relaxation of other guests staying in the hotel with your 

behaviour. 

 

13) The reserved and used of hotel services mean at the same time the acceptance of the 

participative conditions.  

 



 

These Rules and Regulations shall enter into force retroactively on 1 April 2022.  
 
Nyíregyháza, 19 April 2022 

 

 

 
 

Éva Halkóné dr. Rudolf 
Chancellor 

 

 


