
Kedves Leendő Lakónk! 

 

A beköltözéssel kapcsolatban szeretnénk megosztani néhány hasznos információt: 

1. Az Albérletház pontos címe: 1052 Budapest, Semmelweis utca 11. Mivel a ház 

behajtási engedély-köteles zónában helyezkedik el, autóval nem lehet bejönni az 

utcába. Az autóval érkezőknek parkolásra a Regus parkolóház (ALDI mellett) nyújt 

közeli alternatívát.  

2. A recepció nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 között. 

3. Munkaidőn kívül, illetve hétvégén 0-24 ügyeletet biztosítunk. Az ügyeletes portást a 

recepciós pultra kihelyezett csengővel, illetve a következő telefonszámon lehet elérni: 

+36 70 520 3993. Kérjük, hogy az éjszakai órákban csak vészhelyzet, vagy 

halaszthatatlan probléma (pótkulcs igénylése, sürgős karbantartási probléma, a 

pihenést meggátoló éjjeli csendháborítás, rosszullét stb.) esetén hívd a számot vagy 

csengess. 

4. A ház egyik bejárata kapukóddal van ellátva, amely a következő:1414. A másik ajtó 

arcfelismerő rendszerrel működik. Az ezen keresztül való közlekedéshez fel kell vinni 

a beköltöző arcképét a rendszerbe. Az erre való igényt a recepción munkanapokon, a 

fentebb jelölt munkaidőn belül lehet jelezni. 

5. Ágyneműt huzattal együtt biztosítunk, ezeket bekészítettük a szobádba.  

6. Asztali lámpa, laptopméretű széf, illetve hosszabbító a recepción igényelhető. A 

tavaszi-nyári szezonban kérésre ventilátort is biztosítunk. 

7. Wifi hálózat: Belvarosi-Wi-Fi, jelszó: budapest5 

8. A szemeteskukák a mélygarázsban találhatóak. Ide mindegyik épületből a liftben a 

„P” gombot megnyomva juthatsz el. 

9. Az épületek minden szintjén található mosó-, illetve szárítógép (a „B” épületben a 

félemeleti konyhákban). A „B” épületi konyhákban, illetve az „A” épületi földszinti 

mosókonyhában található gépeken kívül a zajkeltés miatt a gépek használata 22:00 és 

7:00 között nem engedélyezett.  

10. Az edzőterem az „A” épület alagsorában található, amely az „A” épületi liftben a „P” 

gomb megnyomásával található meg. 

11. A kollégiummal kapcsolatos ügyintézés, vagy akár a díj kifizetése nem tartozik az 

Albérletház munkatársainak hatáskörébe, ezzel kapcsolatos kérdések esetén a KOB-ot 

keresd fel. 

12. A házban ügyelünk a lakók nyugalmára, ezért 22:00 és 7:00 között a beltéri közösségi 

tér, a kültéri teraszok és az udvari dohányzóhelyiség használata nem engedélyezett. A 

házirend megsértését jelezzük a kollégium irányába, a további változatlan viselkedés 

pedig a harmadik figyelmeztetés után - a házirend súlyos megsértése esetén azonnal -

felmondást von maga után. Az alagsori biliárdterem a nap bármely szakában 

szabadon használható. 22:00 után a ház előtt van dohányzási lehetőség. 

13. Az aulában található nyomtató a bérlők számára szabadon használható. USB-ről, PDF 

formátumú fájlok nyomtatására van lehetőség. A nyomtatás díja 10 Ft/oldal, amit a 

recepción kell kifizetni. A recepció nyitvatartási idején kívül a nyomtató nem 

használható.  

 

 



14. Az érkező leveleket a recepció melletti, falra szerelt levéltárolókba, a csomagokat a 

pultra helyezzük el, innen szabadon elvihetők. Csak előre kifizetett csomagokat 

veszünk át. Az ételfutárok is – külön megjegyzés hiányában – általában a recepción 

hagyják az ételeket. 

15. Karbantartás szükségessége esetén a recepción kell a problémákat bejelenteni. Egy-két 

napon belül igyekszünk a problémákat elhárítani, ezért szeretnénk felhívni a 

figyelmet, hogy a hatékony munkavégzés érdekében akkor is bemegyünk a 

szobákba karbantartani, ha éppen nem tartózkodsz ott. 

  

 

Üdvözlettel, 

Belvárosi Albérletház Csapata 
 


