
Szentkúti kunyhó-Ökoház 
Házirend és általános tájékoztató az épület használatához 

 

A házirend és tájékoztató a Szentkúti kunyhó-Ökoház, mint szálláshely és programhelyszín szolgáltatásainak 

igénybevevői részére nyújt segítséget az épület egyedi kialakítása miatt és kötelességük betartani és 

betartatni csoporttagjaikkal, melyről az épület átvételekor nyilatkozik az igénybevevő. 

 

Az épület közúton megközelíthető, Kurd-Lengyel települések közötti erdőben, lakott területektől távol (6 km) 

található, így közüzemi csatlakozásokra nincs lehetőség, a működéshez szükséges energia és nyersanyag a 

helyben termelődik meg, amit a vendégek felhasználhatnak. Az egyedi épület független és önálló mivolta 

miatt (sziget-üzemmód) a vendégek ökológiai lábnyoma nagyon kicsi, de emiatt a megszokott kényelmes 

használathoz képest eltérő módozatokkal is találkozhatunk. A skanzen jellegű épület kiválóan alkalmas 

nyugodt, csendes, természetközeli kikapcsolódásra, elmélyülésre, lelki felfrissülésre, miközben 

hagyományos, népi építészeti és használati megoldások segítik az ittlétet.  

 

A vendégek fogadása, elszámolása és az épület átadása kapcsán a gondnokot kell hívni: +36/30/485-1673 
 

Elektromos hálózat: 
Két különálló napelemes rendszer termeli az elektromos áramot, melyet akkumulátorokban tárolunk. 

Használat során az akkumulátorokból inverter segítségével tápláljuk a 220 V feszültséget a hálózatba. Egyik 

rendszer a világításért és a konnektorok használatáért felelős, a másik a vízellátás és fűtés/melegvíz 

keringéséért felelős. Egyik sem korlátlan, a tároló kapacitás mértékéig használható, ezért kérjük a takarékos 

használatot, éjszaka csak a világítást használják lehetőleg. 

 

Vízhálózat: 
Az épület mellett 70 méter mély fúrt kútból származik a vezetékes víz, mely fürdésre, főzésre kiválóan 

alkalmas. Napi szintű vízminőség-vizsgálatra nincs lehetőség, a közbeiktatott tartály miatt az érzékenyebbek 

részére nem ajánlott a fogyasztása, ezért vezetékes friss ivóvizet is elhelyezünk ballonokban a vendégek 

érkezésekor. A zuhanyzót célszerű napközben használni, amikor még újra termelődik a napelemes 

rendszerben az energia. A meleg víz ellátását napkollektorok biztosítják. 

 

Fűtés: 
Az épületet felfűtve adjuk át a vendégeknek. Az épület fűtését alaphelyzetben a vendégek végzik ittlétük 

alatt, de minden segítséget megadunk ehhez. Az épületben két cserépkályha található, mellettük bekészítve 

a száraz tűzifa. Ezen kívül egy fatüzelésű kazán segíti egyes helyiségek és napsütésben szegény időben a 

meleg víz ellátást. Amennyiben a vendég napközbeni fűtést is kér a szolgáltatótól, külön egyeztetést igényel 

a gondnokkal. 

 

Konyha: 
Hagyományos, paraszt jellegű konyha található az épületben. Búbos kemence, sparhelt (csikótűzhely) szolgál 

főzésre, sütésre. Meleg vizes mosogatótálca, konyhaszekrény, 12 fős étkészlet és edények találhatóak a 

konyhában. A kemence felfűtésében igény esetén segítünk. Mikro sütő, villanytűzhely, kávéfőző gép nincs a 

konyhában. Hűtőszekrény helyett régi borospince biztosítja nyáron az ételek hűvösben tartását (14 °C), vagy 

a kerekeskút (10 °C). 

 

Szennyvízkezelés: 
Az épületben két fürdő és két angol WC található. Nyáron kerti zuhanyzó is segíti a csoportok fürdését. Kérjük 

a víztakarékos használatot! Az épület mellett komposzt WC is található. A szennyvízkezelést egy 

környezetbarát nádgyökérzónás szennyvíztisztító biztosítja. 

 

Hulladékkezelés:  
Kérjük szelektíven gyűjteni a hulladékot! 



 

Egyéb szabályok: 

• Az épületben tilos a dohányzás, és a nyílt láng használata (pl. gyertya)! 

• Az épületbe csak szobatiszta kutyát lehet bevinni és csak a téglaburkolatú helyiségekbe (nappali, 

konyha, előszoba). Hajópadlós szobákba, ágyakba, kanapéba nem vihető be a kutya. 

• Viharos időben a fák alatt tartózkodni tilos. Sátor állítása, sátorhely kiválasztása saját felelősségre 

történik. 

• Üzemzavar minden hálózatnál előfordulhat, így az Ökoháznál is, melyet igyekszünk azonnal 

megoldani. 

• Rossz idő (borús, felhős, esős) esetén az áramhasználat és vízhasználat jelentősen lecsökkenhet. Ha 
se víz, se áram, de süt a nap, hívd ezt a számot: 30/ 542 8145! 

 

Kellemes időtöltést, jó kikapcsolódást kívánunk!!! 

 

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
Turisztikai és Természetismereti Központ, Lengyel-Annafürdő 

7184 Lengyel, Annafürdő 176., 

+36/30/9470-898 

annafurdo@gyulajzrt.hu 

www.gyulajzrt.hu/turizmus  
 

 

 

A házirendet megértettem, elfogadom: 

 

Kelt: …………………………………………… 

       …………………………………………….. 

        igénybevevő 

 

 


