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KUMÁNIA NATÚR ÉS RELAX SZAUNAVILÁG 
HÁZIREND 

 
Általános tudnivalók 

 
1. A házirend a gyógyfürdő általános házirendjének része, betartása minden dolgozóra, fürdőző 
vendégre, sportolóra, a fürdő területén tartózkodókra egyaránt, felelősséggel kötelező. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy az alábbi szauna házirendet a szaunák és a gőzkabin igénybe vételekor 
kötelesek betartani! A házirendben foglaltak megszegése esetén a gyógyfürdő megtagadhatja a 
szolgáltatást, az esetlegesen előforduló károkozás esetén, pedig a kár megtérítése iránt igénnyel 
léphet fel. 
 
2. A Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben összesen 3 db finn szauna, 1 db kültéri finn szauna, 2 db 
infraszauna, 2 db merülőmedence Kneipp taposóval és 1 db gőzkabin található: 
 Finn szauna (Kumánia Gyógy- és Strandfürdő belterében, a Szaunavilágban); 
 Infraszauna (Kumánia Gyógy- és Strandfürdő belterében, a Szaunavilágban); 
 Kültéri finn szauna Kneipp taposóval, merülőmedencével (Kumánia Gyógy- és 

Standfürdőből nyíló kültérben); 
 Gőzkabin (Kumánia Gyógy- és Strandfürdő belterében, a Szaunavilágban);  
 Merülőmedence, Kneipp taposóval (Kumánia Gyógy- és Strandfürdő belterében, a 

Szaunavilágban). 
 
3. A Szaunavilág szauna-karszalag megváltásával vehető igénybe (kivéve az egyedi 
kedvezményes napokat és a tematikus szaunaprogramokat). A Szaunavilág 10.00 órától 20.00 
óráig tart nyitva. A szauna-karszalag csak a megváltás napjára érvényes, az esetleges ellenőrzés 
céljából a távozásig megőrzése kötelező, illetve a személyzet kérésére bemutatandó. 
Szaunaprogramot tartanak. 
 
4. A tematikusan megrendezett szaunaprogramokat a külön ezekre az alkalmakra szóló 
belépőjegy megváltásával lehet igénybe venni, mely érvényes mind a szaunavilág használatára, 
mind a szaunavilágban megrendezett szaunaprogramokra és a szaunaprogramokat követően a 
gyógyfürdő medencéinek használatára.  
 
5. A szaunavilágban az aromák és egyéb, a szaunázás élményét fokozó termékek kiválasztásában 
és használatában a szaunaőrök és szaunamesterek segítenek az azokat igénybe vevő 
vendégeknek. A finn szaunákban az aromák és illóolajok rendeltetésszerű használata 
megengedett. 
 
6. A szauna-karszalagot és a szaunaszeánszokra szóló belépőjegyeket a főpénztárnál lehet 
megváltani. A szaunavilágban a Szaunabár termékeket a pénztárban lehet igényelni és 
megvásárolni. A megvásárolt terméket a szaunafelelős személyzet a nyugta alapján adja át. 
 
7. A szaunaprogramokon, a fürdőruha mentes/szaunalepedős szaunázás során, a programok  
sajátos illemszabályait, szokásait is figyelembe véve, kiemelten és hangsúlyozottan tilos 
megbotránkoztató, szexuálisan kihívó viselkedés tanúsítása! Tilos mások fényképezése, 
filmezése, beleértve a mobil telefonnal történő fényképezést is! A szaunaprogramok alkalmával a 
szaunavilágban is tilos fényképek és videó felvételek készítésére alkalmas technikai eszközök 
tárolása és használata (fényképező, videokamera, mobiltelefon, iPod, tablet, laptop, stb.). 
 
8. Bármilyen rendkívüli eseményt (személyi sérülést, balesetveszélyes eszközt vagy tárgy 
jelenlétét) kérjük, haladéktalanul jelezzék a személyzetnek! 
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9. Felhívjuk figyelmüket, hogy vendégforgalmi okokból, műszaki meghibásodás, illetve 
üzemzavar esetén a gyógyfürdő a szaunákat és a gőzkabint, illetve azok egy részének működését 
szüneteltetheti. Ezért kártérítést a fürdő nem tud adni. 
 

Mit nem szabad szaunahasználat közben? 
 

10. Tilos viselkedés, illetve ezen magatartás tanúsítói a gyógyfürdőből kizárhatóak: 
 a szaunákba és a gőzkabinba törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.), vagy bármely más 

balesetet, sérülést előidézhető dolgot bevinni; 
 a szaunázók nyugalmát bármi módon zavarni; 
 a szaunákban és a gőzkabinban étkezni és szeszesitalt fogyasztani; 
 alkoholos vagy bódult állapotban a szaunát és a gőzkabint igénybe venni; 
 a szaunákban (az 5. pont figyelembe vétele mellett) bármilyen folyadékot, vegyi anyagot, 

akár szauna olajat a szaunázónak magára locsolni, a szaunában szétlocsolni, illetve a szauna 
kályhára önteni; 

 ékszerek és szemüveg viselése az égési sérülések elkerülése érdekében tiltott; 
 aki megbotránkoztató magatartásával garázdaság bűncselekményét vagy szeméremsértést 

vétségét követ el, vagy követett el, vagy különböző okból mások terhére lehet, vagy volt 
korábban. Ezen alpontba tartozó cselekmény rendőrségi eljárást von maga után. 

 
11. Felhívjuk figyelmüket, hogy hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen 
magatartással ne zavarják a szaunázókat! 
 
 

Kik használhatják a szaunákat? 
 

12. A szaunákat és a gőzkabint mindenki csak saját felelősségre használhatja! 
 
13. A szaunák és a gőzkabin használata ellenjavallt szív- keringési- és légzési elégtelenség, 
daganatos megbetegedés, inkontinencia, akut gyulladásos megbetegedés, akut vesebetegség, 
tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, pajzsmirigy fokozott 
működése, epilepszia, szívritmuszavar, lázas betegség, kezeletlen magas vérnyomás, kimerültség 
esetén. 
 
14. A szaunát nem vehetik igénybe lázas- fertőző betegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas 
illetve kábító, bódító, tudatmódosító szer hatása alatt állók. 
 
15. A 14 éven aluli gyermekek számára a szaunák és a gőzkabin használata nem ajánlott! A 16 év 
alatti gyermekek szülő, illetve felnőtt kísérete és állandó felügyelete mellett és felelősségére 
vehetik igénybe a szaunákat és a gőzkabint. 
 
 

Hogyan használhatják a szaunákat? 
 
16. Szauna za s megkezde se elo tt langyos vagy meleg ví zben to rte no  zuhanyza s ko telezo .  
 
17. A szaunákban és a gőzkabinban az egészséges embereknek ajánlott leghosszabb egybefüggő 
tartózkodási idő 8-15 perc. 

 
18. A szaunákban és a gőzkabinban papucs, vagy más lábbeli használata tilos! Felhívjuk 
figyelmüket, hogy a szaunákban és a gőzkabinban, valamint a szaunavilág belterületén a 
padlózat erősen nedves lehet, ezért fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt! 
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19. A szaunákban és a gőzkabinban fürdőruha vagy szaunalepedő használata kötelező, kivéve 
azon szaunaprogramokat, ahol naturista szaunázást folytatnak. A szauna padra való leüléskor a 
törölköző, vagy a szauna lepedő használata kötelező! A törölközőt, szauna lepedőt úgy kell 
elhelyezni, hogy a test- és talpfelület ne érintkezzen a paddal! 
 
20. A finn szaunák kivételével a vendégek egyetlen szaunában sem önthetnek bármilyen 
folyadékot, vegyi anyagot, vagy akár szauna olajat a kályhára, illetve tilos akár szauna olajat is a 
szaunázónak magára locsolnia. A finn szaunáknál a vendégek kizárólag a szaunameseter, 
szaunaőr, szaunakezelő kollega tájékoztatása mellett és arra adott engedélyével, valamit a többi 
szaunázó vendég engedélyét megkérve használhatnak szaunázás élményét fokozó folyadékokat, 
szaunaolajakat, illóolajakat. 
 
21. A szaunákba és a gőzkabinba törékeny tárgyat (üvegek, poharak, műanyag tárgyak, flakonok 
stb.), vagy bármely más balesetet, sérülést előidézhető dolog bevitele tilos. 
 
22. Meru lo medence haszna lata elo tt a zuhanyza s ko telezo . 
 
23. Amennyiben a szaunában szaunaprogram zajlik, kérjük, ne nyisson be. 
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