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A Veszprémi Törvényszék elnökének 2022.EI.II.B.1. számú szabályzata a bírósági
vendégszoba használatáról
1. § A szabályzat a Veszprémi Törvényszék (8200 Veszprém, Vár u. 19.) épületében lévő
vendégszobák használatára terjed ki.
A Veszprémi Törvényszék nem folytat nyilvános szolgáltatási tevékenységet, feladata a
bírósági képzések és egyéb rendezvények megfelelő kiszolgálása, továbbá a bírósági
dolgozók számára a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása.

2. § Bírósági dolgozó a vendégszobák igénybevételét (a név, cím és telefonos elérhetőség
megadásával) előzetesen kell jelezni. A foglalást a birosag_veszprem@birosag.hu e-mail címre kell
megküldeni.
4. § A vendégszoba használatáért a vendég 5 000,- Ft /fő/éj térítési díjat köteles fizetni.
A térítési díj befizetése a számla kiállítását követően, készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”),
vagy banki átutalással a Veszprémi Törvényszék 10048005-01483192 számú elszámolási
számlájára kell teljesíteni.
5. § Amennyiben a vendégszoba igénybevétele igazságszolgáltatási érdekből történik, úgy azt a
szoba foglalásával egyidejűleg jelezni és igazolni kell. Ebben az esetben az igénylő mentesül a
díjfizetés alól.
6. § A vendégszoba térítési díját üdülési csekkel, illetve SZÉP kártyával fizetni nem lehet.
7. § A szobák használatával kapcsolatos tájékoztatót (1. számú melléklet) a vendégszobákban kell
elhelyezni.
8. § A vendégszoba nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkezett kárért a vendégszobát
foglaló személy a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
Veszprém, 2022. január 01.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit
a törvényszék elnöke
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1. számú melléklet

A vendégszoba használatával kapcsolatos tájékoztatás
A Veszprémi Törvényszék 2 db vendégszobával rendelkezik. 1 db kétágyas szoba és 1 db egy-egy
ágyas szoba van, a férőhelyek száma 4 fő. A szobákhoz fürdőszoba és főzőfülke tartozik.
A Veszprémi Törvényszék épületében 24 órás portaszolgálat biztosított, az épületbe való ki- és
bejárás a főbejáraton keresztül történik.
Munkanapokon az épületet 19.30 órakor zárják, míg vasárnap és ünnepnapokon az épület
folyamatosan zárva van. A kapunál lévő csengővel jelezhetik a bejöveteli szándékot.
A bírósági épület mozgásérzékelővel és riasztó rendszerrel van felszerelve, így a téves riasztás
elkerülése érdekében a szobából való távozás előtt a portaszolgálatot kell hívni az 9500-as, illetve
9501-es melléken (88/577-500) vagy a 70/5147513-as portaszolgálati mobilszámon.
Vendégszoba maximum 4 éjszakára foglalható.
A szálláshely az érkezés napján 1400 -tól foglalható el, az elutazás napján délelőtt 1000 -ig áll
rendelkezésre.
Turnusváltásra szombat, vasárnap és ünnepnapokon nincs lehetőség.
A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a vendégek.
Háziállatot tilos a vendégszobába bevinni.
Az vendégszobákban lévő berendezést átrendezni nem lehet.
Az átadott kulcsok elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát,
illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.
A szállásadó nem vállal felelősséget a szálláshely nem rendeltetésszerű használatból adódó
esetleges anyagi károkért vagy balesetekért.
A vendégek által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a vendégek anyagi
felelősséggel tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a szállásadónak.

-3Amennyiben a tartózkodás alatt a vendégszobával kapcsolatban bármilyen probléma felmerül,
kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos reklamációt nem áll módunkban
elfogadni!
A szálláshelyen hagyott értékekért a szállásadó nem vállal felelősséget.
A vendégeknek a ház házirendjét figyelembe kell venniük, az éjszakai órákra vonatkozó
csendrendet illetően is.
Szobafoglalás esetén a szállásadó megmutatja azokat a helyiségeket, amelyeket a vendégek
használhatnak, illetve tájékoztatást ad az általa biztosított szolgáltatásokról.
A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, az ágyneműt huzattal,
törölközőket, valamint a végső takarítást.
Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra!
Az épületben dohányozni tilos! A dohányzás az udvaron a kijelölt helyen. Bármilyen nemű nyílt
láng (pl.: gyertya) használata tilos!
A vendégszobák főzőfülkével rendelkeznek. Kérjük a tisztaságra ügyelni! A mikrohullámú
sütőbe fémet tartalmazó edényt ne tegyen be!

