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A Házirend szabályai kötelezőek mindazon személyre, akik a volt Piarista Rendházban
tartózkodnak, továbbá, jogviszonyban, megbízási díjban, szerződésben álló minden
személyre, hallgatóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.
Azon szabályok kivételével, amelyek kizárólag jogviszony keretében értelmezhetőek, a
Házirend vonatkozik a volt Piarista Rendházban területén tartózkodó illetve a szervezett
programokon részt vevő minden személyre.
A Házirend területi hatálya kiterjed a volt Piarista Rendházban működésébe bevont minden
területre.
A Házirend a jóváhagyásától hatályos és határozatlan időre szól, és az igazgatói irodában és a
Recepción megtekinthető.
A Házirendet mindenkinek meg kell ismernie, aki a volt Piarista Rendházban szervezett
rendezvényeken részt vesz, valamint a hallgatói jogviszony kezdetekor, szerződések
megkötésekor.
Az alkalmazotti munkarendet az igazgató határozza meg, mely a nyitva tartástól eltérő lehet.
Az ügyeleti rendet az igazgató beosztás alapján szabályozza.
Az akadémiai tanév az ünnepélyes Tanévnyitóval kezdődik.
A hallgatókra vonatkozó valamennyi tanulmányi információt az egyetemi honlapok
tartalmazzák.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától 16:00 óráig tart. A programok végéig
meghosszabbodhat, illetve ettől eltérő időpont is meghatározható, melyet előzetesen
egyeztetni kell!
A rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja!
Vendégeink a volt Piarista Rendház területére történt belépéssel, programjainkon való
részvétellel elfogadják a Házirendet, ezzel együtt azt a tényt is, hogy a volt Piarista Rendház
egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet róluk, amelyen vendég
minőségében bármely vendégünk feltűnhet, és a felvétel felhasználásával összefüggésben
semmilyen követeléssel nem élhet sem a Tatai Rend-ház Kft.-vel, sem a szervezőkkel vagy a
felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal
szemben. Erről külön rendelkezik az Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat.
A volt Piarista Rendházban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készíthetők,
mely minden esetben előzetes engedélyhez kötött!
A volt Piarista Rendház vagyonvédelmi belső ügyeletét az irodakoordinátor látja el,
biztonsági ügyeletét külső megbízott cég végzi.
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A volt Piarista Rendházban valamennyi helyiségében ügyelni kell a falak, a
padló és a berendezési tárgyak épségére és tisztaságára. Ha valaki kárt okoz vagy észlel,
akkor a hibát azonnal be kell jelentenie a műszaki vezetőnek és a Recepción.
A tantermekben okozott károkért elsődlegesen a károkozó, másodlagosan a helyszínt használó
közösség tartozik felelősséggel. A tantermi padok megrongálásáért, összefirkálásáért az ott
tanulók felelősségre vonhatók. Az okozott kárt a kárért felelősnek a Tatai Rend-ház Kft.
részére minden esetben meg kell téríteni!
A tantermekben elhelyezett elektromos árammal működő készülékeket, taneszközöket,
demonstrációs eszközöket, hangszereket csak tanár/előadó felügyelete mellett lehet használni.
Baleset-, tűzveszély miatt a tantermekben csak az oktatást segítő elektromos eszközök
használata megengedett.
A tanulást segítő, nagyobb értékű eszközöket (infokommunikációs, irányítástechnikai, fotós
eszközök) mindenki saját felelőssége szerint hozza be a tantermekbe.
A Tatai Rend-ház Kft. személyzete a bevitt tárgyak őrzéséért és az elhagyott értéktárgyakért
felelősséget nem vállal! Mindenki a bevitt értékeiért saját maga felel.
A volt Piarista Rendházban háziállatot bevinni tilos!
Ételt, italt a termekbe bevinni nem szabad, csak az étkezésre kijelölt területen engedélyezett.
Távozáskor a tanórát/előadást vezető felelőssége az eredeti teremrend visszaállítása!
Az épületben a tanulókon, dolgozókon kívül idegen személy csak látogatás vagy ügyintézés
céljából, és az annak megfelelő helyiségben tartózkodhat. Csoportos látogatást minden
esetben be kell jelenteni az igazgatóságnak.
Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit csak ügyvezetői engedéllyel lehet használni.

Informatikai rend
A Házban egy informatika terem és a DJP-Pont áll a hallgatók, illetve a volt Piarista
Rendházat használók rendelkezésére.
A tanítási órán az órát vezető tanár felel az informatika terem rendjéért.
A volt Piarista Rendházban található nyomtatók engedéllyel ingyenesen használhatók, de
csakis kizárólag a képzéssel, tanulással kapcsolatos anyagok nyomtatására, sokszorosítására.
Mindenki csak saját felhasználói azonosítóját (login name) használhatja, és egyben felelős is
ezen azonosítóval elvégzett műveletekért.
A könyvtár használatának rendje
A könyvtárból könyvet, illetve más információhordozót csak az igazgató tudtával szabad
kivinni.
A könyvkölcsönzés időtartama egy hónap, ami legfeljebb kétszer meghosszabbítható.
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A tanárok az általuk tanított tantárgyhoz kapcsolódó szakirodalmat ennél hosszabb időre is
kikölcsönözhetik. Az elveszített vagy erősen megrongált könyvek miatt keletkező kárt az
olvasónak (használónak) meg kell térítenie.
A könyvtár nyitvatartási rendjét az igazgató a könyvtár bejáratánál kifüggeszti.
Anatómia és demonstrációs terem rendje
A szaktanteremben csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a hallgatók. Az
előadóterem felszerelését csak az előírásoknak megfelelően szabad használni.
Az adott szaktantermet a munka-, baleset- és tűzvédelemre tekintettel fokozott figyelemmel
szükséges használni. A használat után a terem zárásáról a használó oktató gondoskodik.

Biztonsági és védelmi előírások
Tilos a Házban bármilyen tűzvédelmi előírásba ütköző vagy egyébként tűzveszélyes anyagot
engedély nélkül behozni. Az engedélynek tartalmaznia kell az anyag, eszköz helyes tárolására
vonatkozó előírásokat.
Tűz vagy tűzveszélyes helyzet észlelésekor – az épület tűzvédelmi rendszerének kiépítéséig –
szóbeli riasztás lép életbe! Tűzeset észlelésekor az intézkedésre jogosult riasztja a Házban
tartózkodókat és a Tűzoltóságot!
Tűzriadó esetén az épületet el kell hagyni és erre másokat is figyelmeztetni kell. A riasztás
végét az ügyeletes vagy a megjelenő tűzoltóság jelzi. A riasztásról és/vagy tűzesetről azonnal
be kell számolni a fenntartónak. A Ház dolgozói rendszeresen részt vesznek tűzvédelmi
oktatáson. Az oktatásnak része a tűzvédelmi ismeretek elmélyítése.

Balesetvédelem és elsősegély
A balesetvédelmi oktatásnak rendszeresen ki kell térni balesetvédelmi és megelőző
kérdésekre. Elsősegélydoboz a Recepción található.
Minden balesetről tudni kell az igazgatónak is! A Tatai Rend-ház Kft. ügyeletese a baleset
súlyosságát megítélve intézkedik az elsősegélynyújtásról, orvos és a mentők értesítéséről,
szükség szerint gondoskodik a sérült ügyeletre, illetve kórházba való eljuttatásáról.
A nem enyhe fokú balesetekről a fenntartót is értesíteni kell!

Tiltott eszközök és anyagok
Veszélyes eszközt (robbanásveszélyes anyag, fegyver, hétköznapi használatban nem
szokványos szúró- és vágóeszköz, gázspray, ólmosbot stb.) vagy jogszabályi tilalomba ütköző
szert (tudatmódosító- vagy kábítószerek) készíteni, a volt Piarista Rendház területére behozni,
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tartani, átadni vagy átvenni szigorúan tilos. Súlyosabbnak minősülő szabálysértés esetén,
különösen kábítószerrel való visszaélésnél a Rendőrséget is értesíteni kell.
Tilos bevinni a termekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése
zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat (pl. babakocsi,
kismotor, roller, nagyméretű hangszer, stb.).

Dohányzásra vonatkozó külön szabályok
A törvényi előírásoknak megfelelően a volt Piarista Rendház területén szigorúan tilos a
dohányzás!
A volt Piarista Rendház területén kívül, az erre kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak.
A dohányzással azonos megítélés alá kerül az elektromos cigaretta is.
Alkoholfogyasztásra vonatkozó külön szabályok
Tilos alkoholos állapotban a Rendházban tartózkodni!
Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat
nem látogathatja, a Tatai Rend-ház Kft. munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt
lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani, illetve szükség esetén rendőri
intézkedés kezdeményezésére is.
Rendkívüli veszélyhelyzetek
A Tatai Rend-ház Kft. közösségét súlyos és azonnali veszéllyel fenyegető helyzetben
(terrortámadás, bombariadó, természeti csapás, földrengés stb.) az ügyvezető vagy távolléte
esetén az általa megbízott személy mérlegelése és a jelenlévő dolgozókkal folytatott gyors
véleménycserét követő azonnali döntése szerint az épületből mindenkit ki kell menekíteni.
A jelenlévők a lehetőségekhez képest gondoskodnak a személyek biztonságáról és a tömeges
riadalom elkerüléséről. A menekítés megkezdésével egyidejűleg a menekítést vezető
gondoskodik a központi segélyhívó (112) értesítéséről.
A menekítést vezető intézkedésének engedelmeskedni kell, és erre másokat is rá kell bírni. A
menekítést az érkező katasztrófavédelmi szerv veszi át. A veszélyhelyzet elmúltával a normál
életrend áll vissza.
Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének,
valamint a Tatai Rend-ház Kft. és mások vagyonának, illetve a Rendház épületének,
berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
A Tatai Rend-ház Kft. dolgozóinak intézkedései minden vendégre nézve kötelező érvényűek!
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Terembérlés, teremkiadás szabályai
Külön szabályzatban kerül rögzítésre, mivel a terembérlés előzetes szerződéshez kötött.

Parkolási szabályok
A kijelölt parkolóban a KRESZ szabályok az irányadók.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a vendég, aki a jelen Házirendet megsérti,
figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene
hatósági eljárás is indítható.
A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet
megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben
jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért
felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi
szankciók.
A Házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt Vendégeink és üzleti, szerződő
Partnereink közreműködését is.
Rendezvények alkalmával a Házirendben és a Rendház Tűzvédelmi és Balesetvédelmi
Szabályzatában foglaltak betartása és betartatása a rendezvényt szervező és lebonyolító
feladata és felelőssége!
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