
Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája 

 kollégiumi házirendje vendégek számára 

 

A kollégium címe:  4181, Nádudvar Fı út 139-141 

Telefonszáma:  06-54-480-438 

Fax száma:   06-54-527-041 

E-mail címe:   szakiskola@adyamk.hu 

Igazgató:   Dr. Takácsné Baranyai Etelka 

 

Vendégeink rendelkezésére áll: 

− TV szoba  

− Közös konyha melegítési-, fızési lehetıséggel 

− Vasaló (kérhetı a recepción) 

− Parkolási lehetıség: a kollégium mellett, térítésmentesen 

 

1. A kollégiumban kizárólag szabályszerő okmányokkal és kitöltött szobabejelentıvel 

rendelkezı vendégek lakhatnak. 

2. A szobák kijelölési joga a kollégium illetékes dolgozóját illeti meg. Másik szobába 

költözni csak elızetes egyeztetés alapján lehet. 

3. Vendégeink 8 és 22 óra között fogadhatnak látogatót, akinek magatartásáért a fogadó fél 

felelıs. A szobában a vendéget csak a szobatársak hozzájárulásával és zavarása nélkül 

lehet fogadni. A vendég távollétében látogatója csak a hallban tartózkodhat. 

4. Este 22 óra után a lakótársak nyugalma, pihenése érdekében tartózkodjanak a TV, rádió 

stb. hangos üzemeltetésérıl. 

5. A falakra, szekrények ajtajára és egyéb felületekre, képeket, plakátokat stb. szegelni, 

ragasztani, polcokat és egyéb tárgyakat felszerelni tilos! 

6. A berendezési tárgyak, valamint ajtók, falak stb. gondatlan rongálásából eredı károkat a 

károkozó köteles megtéríteni. Szobakulcs elvesztése, zárcsere esetén a felmerülı 

költségeket a szoba lakói viselik. 

7. A szobából az utolsónak távozó lakó köteles az ablakot becsukni, a villanyt leoltani és a 

szoba kulcsát a recepción leadni. A szoba kulcsát elvinni és lemásoltatni szigorúan tilos! 

8. A kollégium személyzetének és a szobák takarítását végzı szobaasszonyoknak a 

lakószobákba történı bejutását, az ajtózár kicserélésével, zárban hagyott kulccsal, vagy 

más módon akadályozni szigorúan tilos! 

9. A lakószobában hısugárzót, rezsót, grillsütıt és egyéb termikus készüléket tárolni, illetve 

üzemeltetni tilos! 

10. Mosni kizárólag erre a célra kialakított helyiségekben az üzemeltetı által biztosított 

berendezésekkel szabad. 

11. Kérjük, tartsák zárva szobáikat, szekrényeiket és vigyázzanak értékeikre! 

12. A lakószobákban és a közös helyiségekben észlelt mőszaki hibákat kérjük a portán jelezni, 

hogy a szakszerő javításról gondoskodni tudjunk.  

     13. A kollégium tőzrendészeti és balesetvédelmi elıírásait mindenki köteles betartani.  

 14. A dohányzásra kijelölt helyet a hátsó bejáraton át lehet megközelíteni, az épületben a 

dohányzás TILOS ! 

 

A házirendben foglaltak betartása minden vendég számára kötelezı! 


