
 

 
 
 

Gyakran ismételt kérdések 
 

Mit jelent a kulcsosház? 
 
Turista szervezetek által fenntartott és működtetett olcsó szálláshely. A szálláshelyen 
személyzet nincs, a kulcsot általában az egyesületek, szakosztályok helyi (közelben 
lakó) megbízottjától lehet átvenni. Nem panziós kényelem, nem panziós árak! 
 
Hol található a kulcsosház? 
 
Kulcsosházunk a Kisszentmártonhoz tartozó Mailáthpusztán található a település 
központjában, a horgásztóhoz vezető út mellett. 
 
Hogyan közelíthető meg a szállás? 
 
A szállás a Harkány Sellye (Vajszló) közötti útról (5804-s számú), a sámodi elágazótól 
déli irányban érhető el.  
 
Mikor üzemel a kulcsosház?  
 
A kulcsosház csak szezonálisan üzemel! Fűtési szezonon kívül, minden év március 15. 
és október 23. között. 
 
Hogyan lehet foglalni? 
 
Foglalni az egyesület honlapján az kulcsosház ismertetőjében leírtak szerint lehet. A 
telefonos megbeszélés alapján történt foglalást is e-mailben meg kell erősíteni! 
 
Milyen fizetési lehetőségek vannak? 
 
Elsősorban a banki átutalás lehetőségét ajánljuk. Lehetőség van készpénzes fizetésre 
is előzetesen egyeztetett időpontban pécsi helyszínen.  
 
 
 
 



Mikor kell fizetni? 
 
A szállásdíjnak a szállás elfoglalása előtt 15 nappal be kell érkeznie az egyesület 
számlájára vagy azt készpénzben kell kifizetni ezen időpontig. Amennyiben a 
szállásfoglalás ezen időn belül történik a fizetés módja telefonos egyeztetés alapján 
történik. 
 
Mi történik a befizetett pénzzel lemondás esetén? 
 
A befizetett összeg foglalóként szolgál! Tíz napos lemondási időn belül a pénzt nem áll 
módunkban visszafizetni! Vissza utalásnál felmerülő költség a megrendelőt terheli.   
 
Mit jelent a minimálisan fizetendő? 
 
A kulcsosháznak van egy kalkulált alapköltsége, amit a létszámtól függetlenül ki kell 
fizetni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az éj/fő fizetendő összeg nem érné el a 
minimálisan fizetendő összeget! 
 
Mikor lehet elfoglalni a szállást? 
 
A szállást 12 órától lehet elfoglalni, azonban ha időben érkezik ilyen kérés 
megpróbáljuk elintézni a korábbi érkezési lehetőséget.  
 
Meddig kell elhagyni a szállást? 
 
A szállást 10 óráig kell elhagyni, de amennyiben lehetőség van rá (nincs utána 
csoport) térítés ellenében a kiköltözés napján 18 óráig is lehet maradni. 
 
Mi tartozik a szobák alapfelszereltsége közé? 
 
A szobákban 2 pléd és egy kispárna van elhelyezve egy főre. Ágyneműhuzatot vagy 
hálózsákot kötelezően hozni kell! 
 
Milyen főzési lehetőségek vannak? 
 
A házban gáztűzhely, a kertben bográcsozási és tárcsás sütési lehetőség. 
 
Milyen vásárlási és étkezési lehetőségek vannak a kulcsosház közelében? 
 
A háztól pár méterre vegyesbolt és italbolt működik. Nyitva tartása 8-12-ig és 15-19 
óráig. Nagyobb mennyiség és különleges igény esetén érdemes előzetesen 
egyeztetni!  
 
 
 



Hány fő befogadására képes a ház, lehet e sátrat felverni? 
 
A teljes befogadó képesség 19 fő, de a vizesblokk kapacitása és kényelmi szempontok 
miatt javaslatunk a max. 15 főt. 19 főnél az emeleti szobákban 9-5-2 fő, az előtérben 
1 fő, a földszinti közösségi helységben 2 fő fér el. Sátrazási lehetőség az udvar kis 
mérete miatt nincs! 
 
Velünk jöhetnek e házi kedvenceink? 
 
A kulcsosházba otthoni kedvenceink nem vihetők be! 
 
Van e internetelérés, tv, telefon a házban? 
 
Tv, internet és vezetékes telefon lehetőség a házban nincs. A mobiltelefonok 
lehetősége is korlátozott, legtöbbször a horvát szolgáltatók jönnek be.  
 
Van e parkolási lehetőség a ház közelében? 
 
A kulcsosháznak zárt parkolója nincs. A parkolás a vonatkozó jogszabályok alapján 
végezhető a ház mellett és a közúton. 
 
Milyen látnivalók vannak a közelben? 
 
Természeti látnivalók: „Bőköz” tanösvény (jelenleg egy szakasza nem járható!), 
Mailáthi-horgásztó, Dráva folyó a közelben. „Ős-Dráva” és a „Dráva élővilága” 
tanösvény, valamint az Ős-Dráva látogatóközpont közepes nehézségű gyalogtúrával 
vagy könnyű kerékpár túrával elérhetők. Itt a nyár folyamán kenu és kajak túrákra is 
van lehetőség a Dráván és a Fekete-vízen! Múzeumok: Vajszló, Sellye, Harkány, Siklós 
egy órás autózáson belül elérhetők. Az Ormánságra jellemző festett kazettás 
templomok a környéken: Kovácshida, Kórós, Adorjás, Drávaiványi. 
 
Van e fürdési lehetőség a közelben? 
 
Sellye strandfürdő (szezonális), Harkányi gyógyfürdő, Siklósi élményfürdő. A vad vízi 
fürdés a jogszabályok miatt nem megengedett, de a Dráva homokpadjain lehet 
napozni! 
 
Kerékpárral milyen látnivalók érhetők el? 
 
A már említett látnivalók mindegyike gáton, földúton és alacsony forgalmú közúton 
kényelmesen elérhető.   
 
Hozzak kerékpárt? 
 
Aki szereti, a megszokottat hozhatja. A horgásztónál bérlési lehetőség is van.  


