A PTE ÁOK HÁZIRENDJE
A PTE ÁOK Házirendjének célja, hogy a Campus épületeiben az oktatás, a kutatás és a rendezvények
lebonyolítása zavartalanul és a szabályok betartásával történjen.

1.

Az ÁOK épületei az oktatás, kutatás és betegellátás szolgálatában állnak, ennek megfelelőek az
általános viselkedés elvárható szabályai is (a rend, tisztaság megőrzése és a kulturált, csendes
kommunikáció).

2. A Főépület nyitva tartási ideje:
5.00 – 22.00
vizsgaidőszakban:
5.00 – 24.00
A Főépületben 24 órás portaszolgálat működik, hétvégén csak a főbejáraton keresztül lehetséges a
belépés.
3. Közforgalmú intézményben a 2011. évi XLI törvény alapján, a dohányzás szigorúan csak az erre a
célra kijelölt dohányzó helyeken megengedett, az épületekben, a bejáratok öt méteres közelében és a
közterületeken szigorúan tilos! A törvény előírásainak be nem tartása anyagi felelősségre vonással
járhat. A cigarettavéget a kijelölt dohányzóhelyeken elhelyezett betonurnákba kérjük bedobni!
4. Kérjük, az épületek közös használatú helyiségeiben, az oktatási helyiségekben az oktatást
(hangverseny, rendezvény esetén az előadást) zajos, hangos viselkedéssel ne zavarják. Kiemelten
fontos, hogy az Aulában tartott rendezvények ideje alatt ne hangoskodjanak!
5. Az épületbe segítő kutya és kísérleti állat kivételével tilos állatot behozni.
6. Az épületek bejáratait, lépcsőit és az odavezető folyosókat tűzvédelmi okokból ideiglenesen is tilos
eltorlaszolni vagy a közlekedési útvonalakon enni, inni, ülni, dohányozni.
7. Étkezés és italfogyasztás után az étel -, vagy italmaradékokat a szeméttárolókba, a papírt,
műanyagpalackokat vagy poharakat, illetve fémdoboz hulladékokat a kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtőkbe kérjük dobni!
8. Az ÁOK területére járművel mindenki csak saját felelősségére hajthat be. Mivel az Egyetem nem
biztosítja a területén parkoló járművek őrzését, a gépjárműben, kerékpárban keletkező károk
tekintetében (törés, rongálás, lopás, más járművel történt ütközés, stb.), felelősséget nem vállal. Tilos
olyan helyen parkolni, ahol ezzel másik gépjármű mozgását, a mentő és egyéb egészségügyi
gépjárművek megállását, az egészségügyi ellátások érdekében végzett szállítások végrehajtását
akadályozzák! A területre kerékpárral, kismotorkerékpárral érkezők a járművüket kizárólag az erre a
célra kialakított kerékpár, illetve jármű tárolóban helyezhetik el.
9. Az ÁOK Elméleti tömb területén elvesztett tárgyak után az épület Szigeti úti portán érdemes
érdeklődni, illetve a megtalált és leadott tárgyakat a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása után ugyanitt
lehet a portán szolgálatot teljesítő kollégától átvenni.
10. Az ÁOK épületeiben, közterületein biztonsági megfigyelőrendszer, munkaidő alatt rendészeti ügyelet
működik. A rendész hivatalos személyként felhatalmazással rendelkezik, hogy a dohányzás
szabályainak betartását felügyelje. Jogosult figyelmeztetni, felszólítani a Házirend maradéktalan
betartására, szükség esetén további intézkedés végett jelentést tenni a Kar vezetésének.
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