
ENERGIAFORRÁSOK KÖRNYEZETHATÉKONY 

FELHASZNÁLÁSA A HOTEL MAGYAR KIRÁLYBAN 

Környezetünk megóvása mindannyiunk érdeke. Ezért a Hotel Magyar Király vezetősége is a 

fenntarthatóság jegyében kívánja az energiaforrásokat felhasználni szállodánk 

üzemeltetéséhez úgy, hogy a továbbiakban is folyamatos nyitvatartással és teljes körű 

szolgáltatásokkal várja a vendégeket. 

Az épület fűtéséről és hűtéséről korszerű, energiahatékony hőszivattyúk gondoskodnak, 

melyekkel kényelmes 20˙C hőmérsékletet állítunk elő a szállodai szobákban, az étteremben, 

valamint a rendezvény termekben. A folyosókon a kevesebb energiafelhasználás miatt állandó 

18˙C hőmérsékletet biztosítunk. 

A komfortos hőmérséklet fenntartása érdekében a központi szellőztető rendszert használjuk, 

ezért a napi takarítás során munkatársaink az ablakokat nem nyitják ki a lakó szobákban. 

Szellőztetésről vendégeink maguk dönthetnek szobáikban. 

A szobák beépített szekrényeiben plusz plédet találnak vendégeink, valamint igény szerint 

extra fűtőpanelt igényelhetnek szobáikba a szálloda recepcióján. 

Egészségünk védelme érdekében vendégeink számára egész nap nyitva áll fitness termünk, 

ahol a testmozgás hőtermelő hatása miatt kellemes 18˙C hőmérsékletet biztosítunk. 

Egészségünk védelme érdekében finn és infra szauna is vendégeink rendelkezésére áll, 

melyeket vendégeink kérése alapján fűtünk fel a kívánt időpontra. A részletekért kérjük 

érdeklődjön recepciós kollégáinktól. 

EFFICIENT USE OF ENERGY RESOURCES  
IN HOTEL MAGYAR KIRÁLY 

All of us wants to protect our environment. Therefore, the management of Hotel Magyar Király 

wants to sustainably use energy sources for the operation of our hotel. Hotel Magyar Király will 

continue its operation and offer to the guests full range services. 

The building is heated and cooled by modern, energy-efficient heat pumps, with them we 

ensure a comfortable temperature of 20˙C in hotel rooms, restaurant and event halls. In the 

corridors we ensure a constant temperature of 18˙C due to less energy consumption. 

In order to hold a comfortable temperature, we use the central ventilation system, that means 

during the daily cleaning our employees do not open the windows in the hotel rooms. Our 

guests can decide when they want fresh air in their rooms. 

Extra blankets are in the built-in wardrobes of the rooms, and an extra heating panel could be 

requested at the hotel reception. 

In order to protect our health, our fitness room is open all day for our guests, where we provide 

a pleasant temperature of 18˙C for the training exercises. 

In order to protect our health, Finnish and infrared saunas are also available to our guests, 

which are heated based on our guests' requests. Please ask for details our reception 

colleagues. 


