
SZAUNAVILÁG  

ÉS SÓSZOBA HÁZIREND 

A Brigetio Gyógyfürdő házirendjének kiegészítő szabályzata, amely a szaunávilágot és 

sószobát igénybe vevő minden személyre egyaránt vonatkozik. 

 

1. Felhívjuk figyelmüket, hogy a belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával elfogadják a 

gyógyfürdő, valamint szaunavilág, sószoba házirendjét, és kötelezettséget vállalnak 

annak betartására.  

2. A szaunavilág területén, beleértve a szauna kertet is TILOS a DOHÁNYZÁS! 

3. A szauna szolgáltatást, gőzkabint csak egészséges emberek vehetik igénybe és csak 

saját felelősségükre használhatják. 

4. A szaunatérbe belépni csak érvényes belépővel szabad, a belépő megváltásakor 

átadott órát és karszalagot kötelező a kézre felcsatolva viselni. A bérlettel rendelkező 

vendégeinknek a belépés előtt a kapus szolgálatot betöltő személytől kell kérniük a 

karszalagot. 

5. A vendégek számára a szaunavilágban utcai ruhában és cipőben tartózkodni TILOS!  

6. A szaunavilágot 14 éven aluli gyermekek nem látogathatják! Fokozottan 

felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy kedden és vasárnap 

FÜRDŐRUHAMENTES a szaunavilág. 

7. A fürdőruhamentes napokon (kedd, vasárnap) a szaunavilágban a fürdőruha 

viselése TILOS. A pihenő térben, közlekedőben az intim testrészek 

eltakarása - szauna lepedővel vagy törölközővel – kötelező.  A csobbanó medence 

kizárólag meztelenül használható. 

8. A szauna szeánszok szintén kizárólag szauna lepedő használatával vehetők 

igénybe, a fürdőruha viselése tilos. 

9. Brigetio Gyógyfürdő szauna világában tilos bermuda nadrágban 

tartózkodni! A tilalom a zsebes és zseb nélküli, rövidebb és hosszabb 

változatra is vonatkozik.  

10. A szaunában és a gőzkabinban egészséges embereknek ajánlott leghosszabb 

egybefüggő tartózkodási idő 10-15 perc/ alkalom, naponta maximum 3 

alkalom. 

11. A szaunát és a gőzkabint nem vehetik igénybe inkontinenciában szenvedők, lázas és 

fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van, köröm- és bőrfertőzöttek, valamint ittas, 

kábítószer vagy egyéb bódító hatású szerek hatása alatt állók. 

12. Szauna padra való leüléskor a törölköző vagy szauna lepedő használata kötelező. A 

törölközőt/szauna lepedőt úgy kell elhelyezni, hogy a testfelület – a LÁB 

SE - ne érintkezzen a szauna paddal. 

13. A szaunákban papucs vagy más lábbeli használata tilos! A szaunák előterében 

papucstartó található. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szaunákban és a gőzkabinban a 

padlózat erősen nedves lehet, ezért fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt! 
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14. A gőzkabinban, illetve a szaunák melletti pihenőtérben, a közlekedőkben 

strand-, illetve fürdőpapucs használata kötelező. A Komthermál Kft. minden 

dolgozója és más hatósági ellenőrzést végző személyek, illetve a Komthermál Kft. 

alkalmazottja által egyéb célból a szaunavilágba látogató személyek számára papucs 

vagy cipővédő használata kötelező. 

15.  A csobbanó medence igénybe vétele ELŐTT higiéniai okok miatt a 

zuhany használata kötelező. A csobbanó medence a fürdőruhamentes 

napokon kizárólag meztelenül használható. 

16.  A szaunába, a gőzkabinba és azok környékére táskát, törékeny tárgyat vagy bármely 

baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni tilos!  

17. Tilos a Vendégek nyugalmát helytelen magatartással, hangoskodással, kihívó, 

megbotránkoztató, erkölcstelen viselkedéssel zavarni! Amennyiben ez mégis 

megtörténik, úgy a vétkes személy időszakosan vagy – visszaeső személy esetében - 

véglegesen kitiltható a fürdő területéről, illetve eltiltható szolgáltatásai 

igénybevételétől. 

18. A szaunában, a gőzkabinban és a pihenőtérben étkezni és szeszesitalt fogyasztani 

tilos! 

19. Kérjük, kerüljék a pihenőtérben a székfoglalást! 

20. A szaunákban, a gőzkabinban különböző testápoló készítmények (mézek, 

kenőcsök, krémek, stb.) használata tilos, kivételt képeznek a szauna szeánszok, 

ahol a szauna mester által biztosított készítményeket iránymutatásainak 

megfelelően lehet használni. 

21. A szaunákban a locsolást csak a személyzet végezheti, a vendégek nem 

locsolhatnak. 

22. A szauna világban fotó vagy egyéb felvétel készítése tilos. A Komthermál Kft. 

jogosult fotó, illetve videó felvétel készítésére, de ezt előre jeleznie kell az ott 

tartózkodóknak és hozzájárulásukat kell kérni. 

23. Balesetvédelmi okokból szemüveg és/vagy ékszerek viselése a szaunában tilos! 

24. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz 

vagy tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik intézkedésre jogosultak 

és kötelesek. 

 

Komárom, 2022. december 27. 
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1. A sószobát mindenki csak saját felelősségére használhatja.  

2. A sószobát nem vehetik igénybe lázas és fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van, 

köröm- és bőrfertőzöttek, valamint ittas, kábítószer vagy egyéb bódító hatású 

szerek hatása alatt állók. 

3. A sószobát 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kísérővel vehetik igénybe. 

4. A sószobába belépni csak érvényes fürdőbelépővel szabad.  

5.  A sószoba kizárólag száraz testtel, ruhában vehető igénybe! 

6. A sószobában papucs használata kötelező. A papuccsal nem rendelkező 

vendégeinknek és a kísérő személyeknek cipővédő használata kötelező, amely a 

pénztárban, illetve az úszómesterektől kérhető. A fenti szabály a Komthermál Kft. 

minden dolgozójára és más hatósági ellenőrzést végző személyekre is vonatkozik! 

7. A sószobába csak a használathoz szükséges kellékeket (pl.: törülköző a székre) lehet 

bevinni. Táskát vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni 

tilos! 

8. A sószobában étkezni és szeszesitalt fogyasztani tilos! 

9. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes 

eszköz, tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik intézkedésre 

jogosultak és kötelesek. 

 

Komárom, 2022. december 27. 
 
 

             


