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Az Ásrama ki-és belépésének szabályai 

 

Az Ásrama épületébe a Szentendrei útról nyíló kapun és főbejáraton keresztül lehet bejutni kulccsal és 

kóddal 0-24 óra között.  

A főbejárati ajtót minden be- és kilépés után be kell zárni. 

 

A férőhelyek és ásramalakások használatának rendje 

 

A szobákban 2 férőhely van, azaz az ásramalakásokban maximum 2 fő lakhat.  

Az Ásramában a Főiskola hallgatói, illetve oktatói és alkalmazottai lakhatnak. Minden tevékenységet 

(zenehallgatás, vendégfogadás stb.) csak úgy szabad végezni, hogy az a többi lakót ne zavarja. Az 

ásramalakásokban elhelyezett eszközöket, felszereléseket, bútorokat mindenki köteles rendeltetésüknek 

megfelelően használni, azok állagát megóvni. Az ásramalakásokban elhelyezett eszközök, felszerelések, 

bútorok a lakásból nem vihetők ki, a bútorok nem rendezhetők át. Különösen ügyelni kell az ablakok 

használatára, amelyek nyíló-bukó rendszerűek, és odafigyelést igényel az egyik állásból a másikba váltásuk. 

Tilos az ablakon keresztül bárminemű dolog kidobása. A szobákba minden olyan eszköz bevitele tilos, 

amely zavarja vagy ellehetetleníti mások nyugodt bentlakását. A cipőket az előtérben található 

cipősszekrényben kell tárolni, nem pedig az ásramalakások bejáratánál, ahol zavarják a közlekedést és a 

takarítást. 

 

Füstölőket, gyertyákat, olajmécseseket felügyelet nélkül hagyni tilos! 

 

Dekoráció elhelyezése 

 

Az ásramalakás falainak, berendezéseinek, felszereléseinek díszítése csak a következők szerint 

engedélyezett: A falon, üvegen, bútorokon, háztartási eszközökön vagy egyéb laminált felületen (ideértve a 

lakószobák ajtaját belülről) csak fehér gyurmaragasztóval (Pritt Fix-it) történhet a rögzítés. Tilos minden 

olyan dekoráció felhelyezési mód (festés, falfirka, szög, csavar, furatok elhelyezése, stb.), ami a lakás 

eredeti állapotát megváltoztatja vagy a tárgyakon maradandó nyomot hagy.  

 

Fürdőszoba használata 

 

Tilos a vécékagylóba és a lefolyókba szemetet, környezetszennyező, zsíros, olajos és más dugulást okozó 

folyadékot vagy egyéb anyagot, törmeléket önteni.  

 

Ásramalakás minikonyha használata 

 

A minikonyha használata esetén az ásramalakás ajtaját csukva kell tartani. Tilos a szellőztetés az ajtón 

keresztül az ételszag terjedésének megakadályozása érdekében. 

Ügyelni kell, hogy a főzőlap alá víz ne folyjon be, mert az rövidzárlatot okozhat.  

A serpenyőben, edényben begyulladt, meggyulladt olajat tilos vízzel oltani! Az égő olaj eloltásához az égő 

olajat tartalmazó edényre egy fedőt kell rakni. 

 

Háztartási elektromos és elektronikai eszközök használata 

 

Az eszközöket rendeltetésszerűen és szabályosan (használati útmutatóban leírtak szerint) lehet csak 

használni. A környezet védelme és az Ásrama ökológia lábnyomának alacsonyan tartása érdekében a 

használaton kívüli készülékeket nem „stand-by” üzemmódban, hanem kikapcsolva kell tartani. 

Az elektromos fűtőtesteket az épület gondnoka szabályozza és kapcsolja ki és be. 

 

  



2 

 

Közös helyiségek használata 

 

A közös területeket mindenki köteles rendeltetésüknek megfelelően használni, úgy, hogy tevékenysége 

mások jogait ne sértse. A közlekedő folyosókon, lépcsőházban bármilyen tárgyat elhelyezni, ami a szabad 

mozgást akadályozza, tilos és balesetveszélyes. 

A közös helyiségek berendezései, felszerelései a helyükről nem vihetőek el. 

 

Mosókonyha használata 

 

A lakók az alagsorban elhelyezett mosógépek segítségével maguk moshatják a szennyesüket. A ruhák 

szárítása az alagsorban elhelyezett szárítókon lehetséges. Az ásramalakások előtti folyosón nem lehet 

teregetni. 

A mosógépeket a faliújságon található beosztás szerint lehet használni. Minden lakó csak pontosan abban az 

időintervallumban használhat mosógépet, amelyre a táblázatban be van írva a neve. 

 

Közös konyha használata 

 

Az alagsorban található, elektromos sütővel felszerelt konyharészt minden lakó használhatja. A szellőztetés 

az ételszag terjedésének megakadályozása érdekében az ablakokon keresztül történhet.  

A tűzhely csak folyamatos személyes jelenlét mellett használható, azaz nem szabad azt bekapcsolva hagyni 

felügyelet nélkül. 

A tűzhelyt minden használat után teljesenmeg kell tisztítani. 

A serpenyőben, edényben begyulladt, meggyulladt olajat tilos vízzel oltani! Az égő olaj eloltásához az égő 

olajat tartalmazó edényre egy fedőt kell rakni. 

A tűzhelyet a faliújságon található beosztás szerint lehet használni. Minden lakó csak pontosan abban az 

időintervallumban használhatja a tűzhelyet, amelyre a táblázatban be van írva a neve. 

 

Takarítás 

 

Az ásramalakások takarítása, tisztán tartása az ott lakók feladata és felelőssége.  

A közös terek takarítását az ásramalakások lakói a Bérbeadó által készített, a faliújságon található beosztás 

szerint takarítják. Bérbeadó közös takarítóeszközöket biztosít a lakók részére a közös területek és az 

ásramalakások tisztán tartásához, amelyeket használat után vissza kell tenni az alagsorban található 

tisztítószer szekrénybe.  

 

Vendégfogadási idő 

 

Az Épületben vendég reggel 9 órától este 9 óráig tartózkodhat. A vendég viselkedésével nem zavarhatja sem 

a közvetlen lakó társakat, sem a többi lakót. A vendég csak eseti jelleggel, a Bérbeadó engedélyével aludhat 

az épületben. A vendégért a vendéglátó tartozik felelősséggel.  

 

Az ingóságok be- és kiszállításának szabályai 

 

Bérlők csak számítógépet, laptopot, hifit, rádiót, vízmelegítőt, hajszárítót, elektronikai szórakoztató 

eszközöket hozhatnak be és használhatnak.  

Az Ásramába nem hozhatók bútorok és olyan tárgyak, amelyek nagy energiaigényűek pl. légkondicionáló, 

hősugárzó, másológép, mosógép, hűtőszekrény, fagyasztó stb.   

 

Az Ásrama területén tilos:  

- alkoholt, húst, tojást, halat és ezeket tartalmazó ételeket fogyasztani, 

- dohányozni, kábítószert fogyasztani,  

- szerencsejátékot játszani, 

- nem házastárssal nemi életet élni. 
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A Bhaktivedanta Ásrama területére tilos behozni, illetve az Ásrama területén tárolni: 

- húst, tojást, halat, alkoholt, illetve ezeket tartalmazó élelmiszereket, 

- alkoholtartalmú italt, drogot, kábító-, mámorító hatású szert, 

- dohányt, cigarettát, pipát és egyéb dohányzási kelléket, 

- tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 

- mérgező vegyi anyagot, 

- fegyvert, lőszert, fegyvernek minősülő tárgyat, tűzijátékot, petárdát, 

- más testi épségét veszélyeztető ütő- és vágó eszközöket, 

- közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket, 

- balesetveszélyes gépeket, eszközöket, 

- hősugárzót, olajkályhát,  

- benzint, gázolajat, egyéb gyúlékony anyagot, 

- nemzetiségi, etnikai, faji, nemi és világnézeti hovatartozás alapján gyűlöletet keltő, továbbá 

pornográf kiadványokat. 

- Az épület területére állatokat behozni szigorúan tilos, ennek megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

Alagsori kerékpártároló 

 

Az alagsorban vannak a kerékpártárolók. Kerékpárt csak itt szabad tartani. Használatához az alagsor külső 

ajtó kulcsát lehet igényelni. A kerékpárt kizárólag az alagsor külső ajtaján keresztül lehet az alagsorba 

bevinni.  

 

Egyéb biztonsági kötelezettségek 

 

A bérlők és a dolgozók kötelesek a káresemények bekövetkezését megakadályozni, illetve a 

veszélyhelyzetek elhárításában a tőlük elvárható módon és mértékben közreműködni. 

Minden bérlő felelős a rábízott eszközök, felszerelési tárgyak megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért. 

Felelősek továbbá a kezelési, illetve használati utasításokban leírtak maradéktalan betartásáért. 

A tűz- és balesetveszélyt, illetve az esemény bekövetkeztét – a hely pontos megnevezésével, az esemény 

rövid ismertetésével – haladéktalanul jelenteni kell a Bérbeadónak.  

Az Ásramában tartózkodók kötelesek betartani a tűzvédelmi és az együttélési szabályokat, normákat, illetve 

az ott tartózkodó társaikat segíteni, ha azok sérülés, baleset alanyaivá válnak. 

 

Tűzbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek 

 

Az Ásramába nem vihető be, nem tárolható olyan anyag, illetve nem engedhető és nem végezhető olyan 

tevékenység, amely bármilyen módon növeli a tűz kockázatát és emeli a helyiségek tűzbiztosítási 

besorolását.  

Nyílt láng használata és a dohányzás az épület egész területén szigorúan tilos! A szabály megszegése 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

Hulladékkezelés és szemétszállítás 

 

Szemeteszacskókat, -zsákokat, -tárolókat az ásramalakáson kívül még átmenetileg sem szabad tartani. Ha a 

szemét a kiszállítás során kiborul, kicsöpög, az összeszedésről, feltörlésről a szennyeződés okozójának 

haladéktalanul gondoskodni kell. 

 

Hirdetési és információs lehetőségek  

 

Az Ásramában hirdetőtábla található a főbejárat mellett, amelynek célja az épületbe érkezők, illetve ott 

lakók tájékoztatása. Hirdetést elhelyezni kizárólag ezen a kijelölt felületen lehet.  


