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SZÉCHENYI FÜRDŐ

TÁJÉKOZTATÓ
Köszöntjük Önt a Széchenyi Fürdőben abból az alkalomból, hogy egészségét
fürdőkezeléseinkkel kívánja javítani. Kérjük, hogy a fürdőnkben történő könnyebb
eligazodás érdekében tájékoztatónkat szíveskedjék figyelmesen átolvasni!
Nyitvatartási idő
Társas Termál és Társas Gőz: minden nap 6-19 óráig
Pénztár: minden nap 6-18 óráig (túlfürdési díj visszafizetése 19 óráig lehetséges)
Kartonozó (Társas Termál): minden nap 6-18 óráig
Kartonozó (Társas Gőz): hétfőtől – péntekig 8-16 óráig
A szolgáltatások igénybevételének folyamata
A vendég első alkalommal a kartonozóban jelentkezik, ahol sorszámot húz. A
kartonozó munkatársai megnyitják a kartonját, és lefoglalják az időpontra szóló
kezeléseket. A lefoglalt kezelési időpontokat a vendég aláírásával hagyja jóvá. A
kezeléseket a vendég a pénztárban kifizeti. Lehetőség van a kezelések időpontjának
előfoglalására, ennek feltétele a kezelések pénztárban történő kifizetése.
A gyógy szolgáltatások igénybevételének rendje
A szolgáltatást a vény kiállításának napjától számított 30. napig bezárólag kell
megkezdeni (a kezelés megkezdése nem a felvétel időpontját jelenti, hanem a
fürdőszolgáltatás tényleges igénybevételét) és a megkezdéstől számított 56 napon
belül kell befejezni. A kartonozó a vendégnél lévő kezelőlapra ráírja az utolsó napot,
ameddig a szolgáltatást igénybe lehet venni. Lejárt vényen a lejárati időt átírni, illetve
le nem járt kartont hosszabbítani kizárólag a felíró orvos jogosult.
Az adminisztrációhoz szükséges iratok (első alkalommal)

2 pld. kezelőlap (babás lap)

1 pld. orvosi vény

TAJ kártya

Közgyógyellátás esetén közgyógyellátási igazolvány
Új beteg
A kúra megkezdésekor vendégünk aláírja a vényt és a kezelőlapot. A kartonozó
valamennyi kezelés foglalásánál mindkét kezelőlapon dátumbélyegzőt helyez el, a
fürdőnél maradó kezelőlapot a vendég aláírásával igazolja.
Orvosi gyógy masszázs kezeléshez térítésmentesen biztosítunk lepedőt, melynek
átvételét a vendég a kezelőlapon aláírásával igazolja. A lepedőt minden alkalommal
magával kell hoznia a kezelésre. Ha az átvett lepedő a kezelés igénybevételekor nem
áll rendelkezésre (elveszett, otthon maradt stb.), a kölcsönzőben térítés ellenében
pótolhatja.
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Fizetendő térítési díjak

Gyógyvizes gyógymedence fürdő
Gyógyvizes kádfürdő
Orvosi gyógymasszázs
Víz alatti vízsugármasszázs
(tangentor)
Súlyfürdő
Szénsavas kádfürdő
Iszappakolás
Víz alatti csoportos gyógytorna
Komplex fürdőgyógyászati ellátás
Kabinjegy

Általános térítési díj Közgyógyellátási díj
esetén
esetén
1.800 Ft
1.100 Ft
800 Ft
1.200 Ft
1.000 Ft
800 Ft
800 Ft
1.000 Ft
600 Ft
1.800 Ft
500 Ft

Fürdési idő
Csak medencefürdő esetén:
2 óra
Medencefürdő + egyéb gyógy szolgáltatás esetén: 3 óra
A benntartózkodási idő a kapun történő átlépéssel kezdődik. A proxy óra viselése a
fürdőben kötelező. A szolgáltatásokon kívül egyszeri alkalommal 2.000 Ft túlfürdési
letétet kell fizetni, készpénzben.
Túlfürdési díj
A vendégnek a fürdési időn belül ki kell lépni a beléptető kapun, ekkor az órán marad
a letéti díj. Amennyiben (akár 1 perccel) később lép ki a kapun, a túlfürdési díjat a
vendég elveszíti és azt a következő alkalommal újból be kell fizetni. Távozáskor a
proxy órát be kell dobni a beléptető kapu megfelelő nyílásába, amelyet a rendszer
visszaad. Kérjük, ne hagyja óráját a beléptető kapuban! Amennyiben a vendég az órát
elveszíti, 2.200 Ft pótlási díjat kell fizetnie. Amennyiben az elveszett óra előkerül, és
az óra pótlásról szóló blokkot a vendég a pénztárnál felmutatja, a pótdíjat
visszafizetjük.
Célszerű a túlfürdési díjat a kúra végéig az órán tartani, és csak az utolsó kezelés
befejezése után visszafizettetni a jegypénztárral.
Időpont-áthelyezés
A kezelések időpontjának módosítására legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtt
két órával van lehetőség. Ez történhet személyesen, telefonon vagy e-mail-ben is.
Hívja a Széchenyi Fürdő kartonozóját a 273-0001 telefonszámon, ahol a név és a
TAJ-szám bemondásával a lefoglalt időpontot áthelyeztetheti másik napra, időpontra.
Amennyiben a kezelő beteg lesz, az előfoglalt kezeléseket a fürdő áthelyezi egy másik
kezelőhöz, vagy a kezelés díját visszafizetjük a jegypénztárban.
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Számla kiállítása
Amennyiben a vendégnek ÁFA-s számla igénye van, kérjük, szíveskedjen előre
jelezni a pénztárnál, mivel számlaadási kötelezettségünk tárgynapra érvényes.
Komplex kúra esetén csak a kúra befejezésekor, az eredeti nyugta bemutatása
ellenében tudunk ÁFA-s számlát kiállítani.
Általános tájékoztató:
Amennyiben a vendég a kezelést nem veszi igénybe, azt a rendszer érzékeli, és mivel
a kezelőnél nem jelent meg, a fürdési idő 2 órára csökken.
Az orvosi gyógy masszázs nem teljes testmasszázs, csak az orvos által megjelölt
területet érinti. Kizárólag az orvos írásos javaslata alapján történhet, amelyet a recept
és a kezelőlap is tartalmaz. Időtartama 20 perc. Amennyiben a vendég elkésik, úgy a
kezelési idő annyival csökken. Kezelés előtt előfürdő igénybevétele kötelező!
A súlyfürdő és gyógytorna kezelések igénybe vétele a Nappali Kórház területén
történik, de számítógépes foglalás ezekhez is szükséges. A gyógytorna időtartamát és
időpontját a Nappali Kórház orvosa írja elő, ettől eltérni nem lehet!
A súlyfürdő, az iszappakolás, a szénsavas kád és a tangentor kezelések időtartama
15 perc, azonban az orvos ettől eltérő időtartamot is megállapíthat, amelyet a
kezelőlapon jelöl.
A kezelést a kezelőlap bemutatása nélkül megkezdeni szigorúan tilos!
A kezelőlapot az igénybe vett kezelések bepecsételése nélkül a felíró orvoshoz
visszavinni szigorúan tilos! Célszerű az utolsó kúra igénybevételekor az
előrefoglalt kezeléseket a kartonra rávezettetni!
A kezelések megvásárlásával a vendég a Fürdő Házirendjében foglaltakat
tudomásul veszi, és a BGYH Zrt. rendelkezéseivel, előírásaival egyetemben
elfogadja.
Jó egészséget kívánunk!
Széchenyi Fürdő
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