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2. sorszámú melléklet 

Pető Hotel – Házirend 

 

 

I. Az Általános Információk a Pető Hotelben tartózkodó alábbi személyi körre vonatkoznak. 

 

1. PAF ügyfelek – A Főiskolára érkező vendégek, a Szolgáltatási igazgatóság szolgáltatásait 

igénybe vevő gyermekek és felnőttek, valamint kísérőik; szakmai programra érkező hallgatók 

és szakemberek 

2. PAF hallgató / PAF közalkalmazott – a PAF közalkalmazottak, PAF-fal hallgatói 

jogviszonyban lévő hallgatók 

3. PAF-on végzett konduktorok – aktuálisan nem a PAF-nál közalkalmazott, de a PAF-on 

diplomát szerzett természetes személyek 

4. PAF közalkalmazottak vendége – aktuálisan a PAF közalkalmazottak nevesített vendégei, 

maximum 4 fő egy időben. 

5. Hazai mamás csoportba érkező szülő – a hazai mamás csoportba felvételt nyert gyermekkel 

érkező szülő 

6. Bentlakó gyermek rokona – a PAF által fenntartott Gyakorló Intézetben bentlakó gyermeket 

meglátogató rokon 

7. Külső vendégek – minden olyan kül- és belföldi állampolgárságú természetes személy, aki 

nem része a felsorolt minősített kategóriáknak 

 

II. Az Apartman-hotel adatai  

 

Cím: 1118 Budapest, Villányi út 67. 

Tel.: 0613727340 

E-mail: petohotel@peto.hu 

  

mailto:info@peto.hu
http://www.peto.hu/
mailto:petohotel@peto.hu


 

PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA     

KANCELLÁRIA 
 

 

H- 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. • Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf. 683 • tel: (+36-1) 224–1500 

fax: (+36-1) 224–1531 • e-mail: info@peto.hu • honlap: www.peto.hu 

2 

 

Az Apartman-hotel 12 apartmannal rendelkezik.  Minden apartmanban zuhanyzós fürdőszoba található. 

Mozgáskorlátozott vendégeink részére felújított, akadálymentes fürdőszobával rendelkező apartmanok 

is rendelkezésre állnak. 

A stúdiókban és a kis apartmanokban főzőfülke, a nagy apartmanokban külön konyha található, mely 

hűtőgéppel, kétlapos villanyrezsóval, vízforralóval, étkészlettel, edénykészlettel, és evőeszközzel 

felszerelt. 

 

1 ágyas stúdió / Single studio 1 ágy 372,373,377 

2 ágyas stúdió / twin studio 2 ágy 206,207, 376 

2 ágyas kisap. Twin room külön hálószobával 2ágy  374,375 

2 ágyas stúdióap. külön hálószobával / Mini suite 
francia ágy+ 

kanapé 

211 

2 ágyas stúdióap. / Large double 2 ágy + kanapé 212 

3-4 ágyas nagyap./ Large triple, külön hálószoba 3 ágy+kanapé 356 

4 ágyas nagyap. Külön hálószobával / Large suite 4 ágy + kanapé 355 
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III. A szolgáltatások díjai 

 

Szolgáltatási terület Szolgáltatáscsoport 
Szolgáltatás 

megnevezése 

Díjazási 

egység 

Díjazási egység 

vonatkozása 

Minimálisan 

igénybe vehető 

egység 

Térítési díj 

EUR 
Térítési díj HUF Adható kedvezmény 

Kiegészítő 

szolgáltatás 
Apartman-hotel 1 ágyas apartman éjszaka apartman 1 27 € 8.500 Ft IGEN 

Kiegészítő 

szolgáltatás 
Apartman-hotel 2 ágyas apartman éjszaka apartman 1 53 € 16.500 Ft IGEN 

Kiegészítő 

szolgáltatás 
Apartman-hotel 3ágyas apartman. éjszaka apartman 1 74 € 23.500Ft IGEN 

Kiegészítő 

szolgáltatás 
Apartman-hotel 

4 ágyas nagyap. külön 

hálószobával apartman 
éjszaka apartman 1 89 € 28.000 Ft IGEN 

Kiegészítő 

szolgáltatás 
      Apartman-hotel Pótágy 

    éjszaka 

 

      apartman 1      15 €         4500 Ft              Nem  

         

Kiegészítő 

szolgáltatás 
Parkolás 

Személygépkocsi 

parkolása zárt udvarban 
nap személygépkocsi 1 2€ 660 Ft NEM 

 

Fenti árak az IFA-t nem tartalmazzák, melynek értéke 400 Ft/felnőtt/éj, a helyszínen fizetendő minden esetben. 

Az IFA mértéke kedvezményadással nem csökkenthető!

mailto:info@peto.hu
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IV. A szobaár tartalma 

 Áfa (18%) 

 Napi takarítás hétfőtől szombatig 

 Recepció szolgálat 

 Ingyenes WiFi hozzáférés 

 Televízió és telefonhasználat 

 Ingyenes mosókonyha használat 

 Heti egyszeri ágynemű csere 

 Heti kétszeri törülköző csere 

 Vasalási lehetőség biztosítása 

 Játszótér használat 

 Kerthasználat 

 Könyvtárhasználat 

 70%-ban akadálymentesített környezet 

 Bababarát szolgáltatások: kiságy, babakád, etetőszék, 

 bili, turmixgép biztosítása igény szerint 

 

V. Nyitva tartás 

A recepció munkanapokon 12:00 órától 19:00 óráig áll vendégeink rendelkezésére.  

Telefonos elérhetőségünk: 2000 (belső hívószám). 

 

VI. Pénztári nyitva tartás 

Munkanapokon 11:00 és 19:00 között. 

A pénztári nyitva tartáson kívüli időben csak abban az esetben lehet bejelentkezni, ha a szállás szolgáltatási díj 

már korábban megfizetésre került! 

 

VII. Hivatalos foglalási csatornák 

 E-mailben – petohotel@peto.hu 

 Telefonon – +3613727340, +3613727352 

 Személyesen – 1118 Budapest Villányi út 67. 

 Online foglalási rendszeren keresztül – agoda.com, booking.com, hrs.com, szallas.hu, travelminit. SRL  

 

A foglalási szándékot mindig e-mailben is jelezni kell (telefonon érkező megkeresésénél is). Az e-mailre 

visszaigazolást kell küldeni. Különösen indokolt esetben postai úton, vagy FAX-on történik a visszaigazolás. A 

foglalás kizárólag a visszaigazolásban szereplő adatokkal érvényes. A PAF jogosult a foglalás teljesítését előleg 

megfizetéséhez kötni. 
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VIII. Szolgáltatási igénybevétele foglalás nélkül 

A szolgáltatás igénybevételére előzetes foglalás és visszaigazolás nélkül csak abban az esetben van lehetőség, 

ha a szolgáltatás igénybevételének megkezdése munkanapokon 11:00 és 19:00 közötti időszakban történik. 

Ettől eltérő időszakban csak előzetesen foglalt, visszaigazolt és jelen szerződés 0 pontjában leírt módon, 

előzetesen megfizetett szálláshely szolgáltatás vehető igénybe. 

 

IX. Regisztráció 

A szolgáltatás igénybevétele előtt minden esetben ki kell töltenie az ügyfélnek, vagy törvényes képviselőjének 

a szolgáltatásban érintett minden személyre, személyenként egy-egy példányban a Bejelentő lapot (1. sz. 

melléklet), mely szigorú számadású nyomtatvány. Bejelentő lap kitöltése nélkül a szolgáltatást nem lehet 

igénybe venni. A Bejelentő lapon feltüntetett adatok valódiságáért a bejelentő lap kitöltője tartozik felelősséggel. 

 

X. A szolgáltatási díj megfizetésének menete 

1. A megérkezés és regisztrációs lap kitöltését követően, a lapon megjelölt tartózkodási időszakra eső szállodai 

szolgáltatási díjat a szolgáltatás igénybevételét megelőzően egy összegben rendezni kell a 7 éjszakát meg nem 

haladó tartózkodások esetében. 

2. A 7 éjszakát meghaladó tartózkodás esetén a szolgáltatás igénybevételének megkezdését megelőzően 7 

éjszaka szolgáltatási díja minden esetben előre fizetendő. A szolgáltatás igénybevétele kizárólag abban az 

esetben folytatható, amennyiben a regisztrációs lapon jelzett tartózkodási idő még nem járt le és a vendég a 

következő 7, vagy annál kevesebb vendégéjszakára vonatkozó díjat egy összegben előre a következő 

időszakra megtéríti.  

3. A szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a szolgáltatást megtagadja, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele 

előtt az ügyfél nem téríti meg a szolgáltatási díjat, vagy a regisztrációs lap nincs kitöltve. 

 

XI. Szolgáltatási díj fizetésének módjai 

 Előzetes foglalás és visszaigazolás esetén átutalással 

 Előzetes foglalás és visszaigazolás esetén, helyszínen készpénzben 

 Előzetes foglalás és visszaigazolás esetén, helyszínen bankkártyával 

 Előzetes foglalás és visszaigazolás esetén, helyszínen SZÉP Kártyával 

 Helyszínen készpénzben munkanapokon 1100 és 19:00 közötti időszakban 

 Helyszínen bankkártyával munkanapokon 11:00 és 19:00közötti időszakban 

 Helyszínen SZÉP Kártyával munkanapokon 11:00 és 19:00közötti időszakban 

 

Banki átutalás esetében a szolgáltatás igénybevételét megelőzően szükséges a teljes számlát kiegyenlíteni 

úgy, hogy az a PAF Magyar Államkincstárnál vezetett számláján jóváírásra kerüljön. 

 

számla szám: 10032000-00334686-

00000000  

Account number: 10032000-00334686-

00000000 

IBAN HU80 10032000-00334686-00000000 IBAN HU80 10032000-00334686-00000000 

SWIFT MANEHUHB  SWIFT MANEHUHB 

mailto:info@peto.hu
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Bank címe: 1054  Budapest Hold utca 4. Address of our bank: 1054  Budapest Hold 

utca 4. 

Bank neve: Magyar Államkincstár Name of our bank: Magyar Államkincstár 

Számla tulajdonos: Pető András Főiskola Name of the owner: Pető András Főiskola 

 

Amennyiben a vendég bejelentkezésekor a PAF számlán az előre fizetendő szállodai szolgáltatási díj még nem 

került jóváírásra, úgy a bejelentkezés a hátralékos szolgáltatási díj 30 %-át kitevő készpénzletét mellett 

lehetséges. A készpénzletét alkalmazásától az Apartman-hotel Recepciós eltekinthet. 

Lemondás esetében a teljes ár visszautalásra kerül.  

Az agoda.com -on történt foglalás esetén a fizetés a vendég megérkezése után történik a voucher-

en megküldött bankkártya adatok alapján bankterminál lehívással. 

 

XII. Fizetés helyszíne 

1. A fizetés helye a helyszínen, a Recepción kézi vagy gépi számlák ellenében bankkártyás és készpénzes, 

vagy SZÉP kártyás fizetési móddal lehetséges. 

2. A szolgáltatási díj előre történő kiegyenlítése lehetséges a PAF Kútvölgyi út 6. alatt működő központi 

pénztárában, központi ügyfélszolgálaton is kézi vagy gépi számlák ellenében bankkártyás és készpénzes 

fizetési móddal. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítése nem az Apartman telephelyén, a Recepción 

történik, akkor a szolgáltatási díj megfizetését igazoló és a PAF által kiállított bizonylat másolatát az Ügyfél 

köteles a szolgáltatás megkezdését megelőzően átadni az épület 2 emeletén a 303.szobában a Recepción 

Ennek hiányában a PAF megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását. 

 

XIII. Kedvezményadási szabályok 

 

Az Apartman-hotel szolgáltatások körében a 2. számú meghatározott kedvezmények adhatóak. A kedvezmény 

megnevezését a táblázat „Kedvezmény megnevezése” oszlopa tartalmazza. A kedvezmény mértékének, vagy 

kedvezményes ár alkalmazásának vonatkozását a táblázat „Kedvezmény vonatkozása” oszlopa tartalmazza, 

miszerint a százalékos érték, mely összegszerűen megfogalmazott díjat csökkent, vagy az összegben 

megfogalmazott kedvezményes érték, aminek a helyébe lép a kedvezmény érvényesítésekor. 

 

1. A kedvezmények két típusa 

Egy kedvezmény az Alanyi kedvezményi jogosultság, vagy a minimális küszöbértékhez kötött automatikus 

jogosultság valamelyike alapján érvényes. 

2. Alanyi kedvezményi jogosultság 

A 2. számú mellékletben található táblázatban rögzítettek alapján a jogosultság az ügyfél személyétől, vagy 

külön engedélytől függ. 

3. Minimális küszöbértékhez kötött automatikus jogosultság 

A 2. számú mellékletben található táblázatban rögzítettek alapján a jogosultság az igénybevett szolgáltatás 

mennyiségétől, azaz attól függ, hogy a „Kedvezmény vonatkozása” oszlopban megnevezett tétel mennyisége 

eléri-e a „Kedvezmény minimális küszöbérték” oszlopban meghatározott mennyiséget. Ebben a típusban nincs 

szükség döntésre a kedvezmény odaítélését illetően, a kedvezmény automatikusan jár. 

mailto:info@peto.hu
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4. A kedvezmény megítélésének módja 

A kedvezmények odaítéléséről az Apartman-hotel Recepciós vagy az őt helyettesítő személy dönt minden 

esetben a 2. számú mellékletben található táblázatban rögzítettek alapján a fent meghatározott két típustól 

függően. A táblázatban található ismérvek bizonyítottsága esetén, mely egyben a bizonylatolás módját is 

egyértelműsíti. 

 

XIV. Hátralékos szállásdíj esetén felmerülő költségek 

A szállásdíj késedelmes megfizetése esetén a hátralékos a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtással kapcsolatos alábbi költségeket köteles megfizetni: 

 Jogászi felszólítás költsége 5.000.- forint + ÁFA  

 A fizetési meghagyás díja a követelés összegének 3%-a, de legalább 5.000.- forint, 

 A végrehajtási eljárás költségei: minimum 5.000,- Ft eljárási illeték, és a végrehajtási költségelőleg és 

általány, ügyvédi munkadíj 

 

XV. Érkezés – utazás 

A szobák az érkezés napján 14:00 órától foglalhatóak el, az utazás napján 12:00 óráig állnak Vendégeink 

rendelkezésére. 

A szálloda foglaltságának függvényében tudja biztosítani a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. 

Ha a Vendég az érkezés napján a szobáját reggel 6:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszakára 

vonatkozó teljes szobaár felszámításra kerül.  

Késői elutazás díja 15:00 óráig 6.000,- Ft/ szoba, 18:00 óráig 9.000,- Ft/ szoba. A Recepciós indokolt esetben 

kivételt tehet. 

 

XVI. Eszközök 

Kérésre kiságyat, járókát, etetőszéket, babakádat és bilit is biztosítani tudunk. 

 

XVII. Internet 

A közösségi helyiségekben és a szobákban Wifi vagy kábeles internet áll rendelkezésre, díjmentesen. 

 

XVIII. Parkolás 

Szállodánk nyitott, kamerarendszerrel megfigyelt parkolójában a tartózkodás idejére 660 Ft (2 Euro) / nap áron 

biztosítjuk a parkolást.  

Szállodánk az árváltoztatás jogát fenntartja. 

 

XIX: Főiskolai konduktív programon részt vevő vendégeinket érintő különös szabályok 

Intézeti programon részt vevő vendégeink számára munkanapokon busz közlekedik a Villányi úti és a Kútvölgyi 

úti épület között. A busz reggel 8:00 órakor indul a Villányi úti főbejárat elől, és 16:00 órakor indul vissza 

Kútvölgyi úti épülettől. A busz használata a programban résztvevők és egy kísérőjük számára ingyenes. 

További kísérők csak akkor vehetik igénybe a buszt, ha a programban résztvevők és kísérőik elfoglalták 
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helyüket és maradt még szabad hely. Számukra a busz használata térítés ellenében lehetséges. Kérjük, időben, 

indulás előtt 10 perccel legyenek ott, mert a busz pontosan indul.  

 

XX. Egyéb szabályok 

1. Dohányozni kizárólag az épületen kívül a kijelölt helyeken lehetséges. Amennyiben a vendég a kijelölt 

helyeken kívül, engedély nélkül dohányzik, pótdíj megfizetésére kötelezhető, melynek mértéke 50.000 Ft. A 

dohányzást az 1999. évi XLII. törvény „a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól” szóló törvény szabályozza. 

2. Az apartmanban hagyott értékekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, vegyék igénybe a szállodavezetőnél 

található széfet. 

3. Az erkélyeken csak kerti bútorok és ruhaszárító állványok lehetnek. Tilos kivinni a kárpitos és egyéb 

bútorokat, elektromos berendezéseket. 

4. A szálláshelyen 22.00 óra után szíveskedjenek a televíziót lehalkítani, és a hangoskodást kerülni a többi 

vendég nyugalmának biztosítása érdekében. 

5. Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és baleset-védelmi szabályokat 

betartani. 

6. Gyúlékony, vagy szennyező anyagokat az apartmanokban tárolni, oda bevinni tilos! 

7. Kérjük, hogy a szobák felszerelési tárgyait ne vigyék ki a házból. 

8. Biztonsági okokból a szobákban elhelyezett elektromos készülékeken kívül egyéb elektromos eszközt 

működtetni tilos. 

9. Kérjük a szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek. 

10. Tűzgyújtás a kijelölt helyen, az épület ügyeletes gondnokának előzetes engedélye után lehetséges.  

11. A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak! 

12. A Főiskola orvosi ügyeletet nem biztosít, az épületben csak egészségügyi ügyelet működik: hétfőtől 

csütörtökig, 8-20-ig, pénteken 8-18-ig, vasárnap 14-20-ig. Csak elsősegélyt és tanácsot tudnak nyújtani. 

Komolyabb probléma esetén a recepció tud orvost hívni, ill. címekkel, telefonszámokkal szolgálni. 

13. Egy naptári éven belül minimum két alkalommal, alkalmanként minimum 14 naptári napot nálunk lakó 

vendégeink számára - korlátozott mértékben és legfeljebb 6 hónap időtartamig - lehetőséget biztosítunk 

csomagjaik tárolására. A csomagot kérjük, maximum 2 db 400 mm * 400 mm * 400 mm nagyságú 

kartondobozban elhelyezni a tulajdonos nevének és elérhetőségeinek megadásával. Az elhelyezés dátuma 

feltüntetésre kerül a dobozon. A hat hónapos maximális tárolási idő lejártát követően egy írásos felszólítást küld 

a Főiskola.  Amennyiben a vendég nem jelentkezik személyesen a dobozért 60 nap várakozási időt követően 

a doboz selejtezésre kerül. Bővebb információért fordulj a recepcióhoz. Az apartmanban hagyott holmik 

megőrzését nem vállaljuk. 

14. Az itt tartózkodás után az apartmanban és a folyosón hagyott babakocsikért, tolókocsikért nem vállaljuk a 

felelősséget, mivel ezek tárolását nem tudjuk megoldani. 

 

 

 

Budapest, 2017. május 3. 

 

 

…………………………………………………….. 

Mihályi Máté 

kancellár 

Pető András Főiskola 
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1. sz. melléklet 

 

Bejelentő lap 

Szálláshely adati 

Apartman száma 
 

Apartman típusa 

1 ágyas 

stúdió 
2 ágyas stúdió 2 ágyas kis apartman 

2 ágyas stúdió 

apartman, külön 

hálószobával 

2 ágyas nagy 

apartman 

3-4 ágyas nagy 

apartman 

4 ágyas nagy apartman 

Külön hálószobával 
4 ágyas nagy apartman 

Vendég adatai 

Név  

Ország  

Cím  

Születési dátum  

Okmány száma / rendszám   

Telefon / e-mail   

Érkezés dátuma  
Tervezett vendégéjszakák 

Tervezett távozás dátuma   

Fizetési mód Előzetes banki átutalás Készpénz Bankkártya SZÉP Kártya 

Aláírás 

 

Szolgáltatás adatai 

A szolgáltatás díja minden esetben előre fizetendő. A 7 éjszakát meghaladó tartózkodás esetén a 7 éjszaka 

díja fizetendő előre, majd a fennmaradó időszakra vonatkozó díj az időszak első napjáig kiegyenlítésre kell, 

hogy kerüljön. 

Vendég státusza 

PAF ügyfél 
PAF hallgató / PAF 

közalkalmazott 

PAF-on végzett 

konduktor 

PAF közalkalmazottak 

vendége 

Hazai mamás csoportba 

érkező szülő 

Bentlakó gyermek 

rokona 
Külső vendég  
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Application form 

Property Details 

Apartment nr. 
 

Apartment type 
Single studio Twin studio Twin room Mini suite 

Large double Large triple, large quad Large suite Double suite 

Guest Information 

Name  

Nationality  

Address  

Day of birth  

Passport number / license plate number   

Phone / e-mail   

Arrival  
Planned nights 

Planned departure   

Payment Confirmed bank transfer Cash Card  

Signature 

 

Service Information 

The service fee paid in advance. For stays of more than 7 nights the fee paid in advance for 7 nights, fee for 

the remaining period to be paid on the first day of the period. 

Guest status 

PAF 

customer 
   

  Guest  
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezmény megnevezése 

Kedvezm
ény 
vonatkoz
ása 

Alanyi kedvezményi jogosultság 
leírása 

Kedvezmé
ny 
minimális 
küszöbért
ék 

Kedvezmé
ny 
minimális 
mérték 

Kedvezmény 
maximális 
mérték 

Intézetbe konduktív ellátásra érkező 
gyermek/felnőtt és kísérője 

Díjazási 
egység 

Intézetbe konduktív ellátásra érkező 
gyermek/felnőtt és kísérője részére  10% 10% 

Mozgáskorlátozottak részére 
Díjazási 
egység 

Mozgáskorlátozottak részére 
 10% 10% 

40 éjszakánál hosszabb tartózkodás 
Díjazási 
egység 

 
40 10% 10% 

60 éjszakánál hosszabb tartózkodás 
Díjazási 
egység 

 
60 15% 15% 

80 éjszakánál hosszabb tartózkodás 
Díjazási 
egység 

 
80 20% 20% 

100 éjszakánál hosszabb 
tartózkodás 

Díjazási 
egység 

 
100 25% 25% 

120 éjszakánál hosszabb 
tartózkodás 

Díjazási 
egység 

 
120 30% 30% 

2 ágyas szoba használata 1 fő 
részére 

Díjazási 
egység 

 
 30% 30% 

PAF hallgatói / PAF közalkalmazotti  
Díjazási 
egység 

 
 50% 50% 

PAF végzett konduktori 
Díjazási 
egység 

A PAF-on diplomát szerzett bármely 
személy  30% 30% 

Hazai Petős nevelt szülői 
kedvezménye 

Díjazási 
egység 

Baba-mama csop.ba érkező szülő és 
gyermeke, Iskolatagozaton bentlakó 
gyermekét látogató szülő        3 500 Ft         3 500 Ft  

PAF közalkalmazottak vendégeinek 
szóló kedvezmény 

Díjazási 
egység 

A kedvezményt csak a foglalkoztatásában álló 
kollégák kérhetik, és csak az aktuálisan szabad 
kapacitás terhére. maximum egy hétre – hat éjszaka 
– vehető igénybe a szállásszolgáltatás, ennél 
hosszabb tartózkodás külön elbírálást igényel; 
foglalás az érkezés előtt 1 héttel, vagy rövidebb időn 
belül lehetséges; 
a nyári tábor idején foglalás csak a kollégiumban 
lehetséges; 
kiemelt ünnepi időszakban foglalás nem lehetséges;        3 500 Ft         3 500 Ft  

Kancellári kedvezmény 

Díjazási 
egység 

Kancellári írásos, azonosítóval ellátott 
engedély alapján  0% 100% 
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