


Buffet Breakfast every day from 07.00 - 11.00 AM

Join Us for a special culinary experience!

Open daily from 12.00 - 11.00 PM
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Kedves Vendégünk, 
Örömmel köszöntjük a Queen’s Court Hotel 
& Residence-ben! Ebben a szállodai ismertetőben szeretnénk 
röviden bemutatni szolgáltatásainkat. Ha bármilyen kérdése 
vagy kérése van, kérjük, forduljon bizalommal bármelyik 
munkatársunkhoz!

Kellemes itt-tartózkodást kívánunk!

Adapter
A magyarországi elektromos csatlakozók használatához 
szükséges átalakítókat recepciós kollégánktól tudja igényelni 
térítésmentesen. 

Ág yak
A jó, éjszakai alvás nagyon fontos. Ezért is használunk 
szintetikus, anti-allergén párnát és holofill paplant.

Babafelszerelés
Amennyiben babaágyat, ételmelegítőt, esetleg bébiőrt 
igényelne, kérjük, keresse fel a Recepciót! 

Cipőtisztítás
A szálloda rendelkezik automata cipőtisztító géppel, melyet 
a lobbyban a mosdók mellett talál. A szobája szekrényében 
cipőtisztító készlet is elérhető. Amennyiben munkatársainkra 
bízná cipőinek tisztítását, kollégáink 08:00-16:00 óra 
között díjmentesen rendelkezésére állnak.  A szolgáltatás 
igénybevételéhez forduljon recepciós kollégánkhoz!

Concierge szolgáltatás
Repülőjegy-visszaigazolás, asztalfoglalás, múzeum, mozi-és 
színházjegy megrendelés, éttermi ajánlók, virágok, csokrok 
beszerzése, valamint levelek postázása concierge kollégánk 
segítségével történik.

Csomagmegőrzés
Örömmel ajánljuk fel csomagmegőrző helyiségünket 
díjmentesen arra az esetre, ha elutazásáig szeretné csomagjait 
biztonságban tudni.

Csomagszállítás
Érkezésekor és elutazásakor kollégánk készséggel áll 
rendelkezésére a csomagjainak szállodán belüli szállításában. 

Dohányzás
A Queen’s Court Hotel & Residence szobáiban 
és erkélyein a dohányzás nem megengedett. Dohányozni 
csak az előre kijelölt, piktogrammal ellátott területeken 
engedélyezett. Nem dohányzó vendégeink védelme érdekében, 
szabályzatunk megszegése 50 € büntetést von maga után. 

Ébresztés
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, forduljon recepciós 
kollégánkhoz!

Ergonómikusan állítható ág yszerkezet
Szállodánkban elérhető speciális alvási igényekhez igazítható 
ágyszerkezet, mely képes a test különböző részeinek 
megemelésére. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, 
forduljon recepciós kollégánkhoz!

Dear Guest, 
Welcome to Queen’s Court Hotel & Residence! In this hotel 
brochure we would like to briefly introduce our services. If 
you have any questions or requests, feel free to contact any of 
our staff. 

We wish you a pleasant stay.

Adapters
You can request adapters required for the use 
of electrical sockets in Hungary from our receptionist free of 
charge. 

Adjustable beds
Our hotel has ergonomically adjustable beds that can be 
adapted to special sleeping needs by lifting different parts of 
the body. If you wish to use the service, please contact our 
receptionist!

Air conditioning and heating
All rooms are equipped with individually adjustable 
temperature control. Use the wall-mounted control to set the 
temperature to suit you. For further information or assistance, 
please contact our reception staff.

Airport 
Budapest International Airport (Liszt Ferenc International 
Airport) is located approximately 22 km from the hotel, which 
is a 30-50 minute drive depending on traffic. If you need an 
airport transfer, our Reception is at your disposal!

Baby equipment
If you need a cot, food warmer or a baby monitor, please 
contact the Reception!

Bathrobe
Bathrobes are provided free of charge for all guests.

Beds
A good night’s sleep is very important. That is why we use 
synthetic, anti-allergenic pillows and holofill duvets.

Beverage service
Beverage service is available in the lobby area of our hotel for 
all our guests. 

Bicycle rental
Bicycle rental is available at our hotel. For more information 
please contact our receptionist!

Breakfast
Buffet breakfast is served in the hotel restaurant. Opening 
hours: from Monday to Sunday from 07:00 to 11:00.

Chair in the bathroom
For your comfortable bathroom activities, our hotel provides a 
suitable seating area free of charge upon request. Please make 
your request by calling Reception.

Charging stations
Whether you would like to charge your portable electronic 
devices or your electric car or bike, please ask the receptionist 
for assistance!
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Esernyő
Amennyiben esernyőre lenne szüksége, kérjük, jelezze 
recepciós kollégánknak!

Étterem
Éttermünk a földszinten található és modern európai ételeket 
kínál széles kínálatú bormenüvel, igény szerint félpanziós 
ellátást biztosítva. Asztalfoglalásért és további információkért 
hívja a recepciót, illetve közvetlenül az éttermet!

Fitneszterem
A Fitneszterem a „C” lépcsőház galéria (G) emeletén található, 
a lifttel szemben. A fitneszteremben tiszta törölköző is 
rendelkezésre áll. Nyitvatartási idő: hétfőtől vasárnapig 00:00-
24:00.

Fürdőköntös
Minden vendégünknek térítésmentesen biztosítunk 
fürdőköntöst.

Hitelkártyák 
Szállodánkban elfogadott hitelkártyák: American Express, 
Mastercard/Eurocard, Maestro és Visa. Ha bármilyen kérdése, 
problémája támad a fizetési eljárással kapcsolatban, kérjük, lépjen 
kapcsolatba a Recepcióval.

Housekeeping
A Queen’s Court Hotel & Residence Housekeeping 
személyzete készséggel teljesíti kérését. Ágyneműcsere 
szállodánkban hetente két alkalommal történik, 
a törölközők naponta kerülnek cserére. Abban az esetben, 
ha e szolgáltatásainkat sűrűbben, illetve ritkábban igényelné, 
valamint több törölközőre, párnára, takaróra vagy egy vasalóra 
és vasalódeszkára lenne szüksége, esetleg gyakoribb takarítást 
venne igénybe szobájában, kérjük, lépjen kapcsolatba a 
Recepcióval.

Internet
A Queen’s Court Hotel & Residence minden szobájában 
szélessávú internetet és wi-fi csatlakozást biztosítunk. 
Amennyiben szükséges, fali internetcsatlakozókat 
a hálószobában az ágy mellett, illetve a nappaliban 
az íróasztalnál talál. Ha bármilyen probléma felmerülne a 
csatlakozás során, forduljon recepciós kollégánkhoz!

Italfelszolgálás
Szállodánk lobby területén italfelszolgálást biztosítunk minden 
vendégünknek. 

Jégkocka
A szolgáltatás eléréséhez kérjük, hívja 
a Szobaszervizt a 3800-as melléken! Amennyiben 
jégkockatartóra vagy tasakra lenne szüksége, kérjük, forduljon 
recepciós kollégánkhoz!

Kerékpárbérlés
Szállodánkban lehetőség van kerékpárkölcsönzésre. További 
információért kérjük, forduljon recepciós kollégánkhoz!

Kijelentkezés
Kérjük, szobáját legkésőbb délig hagyja el. Amennyiben 
későbbi kijelentkezésre módosítana, vagy szeretné itt-
tartózkodását meghosszabbítani, kérjük, forduljon recepciós 
kollégánkhoz! A késői kijelentkezés minden esetben előzetes 
egyeztetés alapján, foglaltság függvényében lehetséges.

Check-out
Please check out of your room by midday at the latest. If you 
need to check out later or wish to extend your stay, please 
contact reception. 
Late check-out is always possible by prior arrangement, subject 
to availability. If you do not inform our reception staff in 
advance of your request for late check-out, an extra charge 
will be made. After check-out, we will be happy to store your 
luggage in the left-luggage office next to the Reception until 
you leave the hotel.

Cleaning/Washing
Laundry service is available in our hotel, for the use 
of which we ask you to put your clothes in the washing bag 
from the closet in to the bathroom. 
If you indicate your request at the reception until 
9 a.m., your clothes will be cleaned the same day.

Concierge service
Flight confirmations, reservations, museum, cinema and 
theatre tickets, restaurant recommendations, flowers, bouquets 
and mailing of letters are all handled by our concierge.

Conference room/Business Center/Coworking
Our hotel has a 36 m² meeting room, which can accommodate 
10 people. For rental conditions and pricing, please contact 
our receptionist!

Credit cards 
We accept American Express, Mastercard/Eurocard, Maestro 
and Visa. If you have any questions or problems with the 
payment procedure, please contact Reception.

Doctor/pharmacy
If you need medical assistance or directions to the nearest 
pharmacy, please contact our receptionist!

“Do not disturb!”
If you do not wish to be disturbed during your stay, please 
place a “Do not disturb” sign on the outside door handle of 
the front door. If you do not wish to receive telephone calls, 
please inform our receptionist! Unfortunately, we are unable to 
restrict internal room-to-room calls. 

Fitness Room
The Fitness Room is located on the gallery (G) floor of 
staircase C, opposite the lift. Clean towels are available in the 
fitness room. Opening hours: from Monday to Sunday 00:00-
24:00.

Housekeeping
Housekeeping staff at Queen’s Court Hotel 
& Residence will be happy to assist you with 
any queries you may have. Bed linen change takes place twice a 
week, towels are changed daily.
If you require these services more or less often, or you need 
more towels, pillows, blankets or ironing facilities and ironing 
boards, or you would like more frequent cleaning in your 
room, please contact the Reception!

Ice cubes
To access this service, please call Room Service 
on extension 3800! If you need ice cube trays or bags, please 
contact our receptionist!
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Amennyiben a késői kijelentkezésre vonatkozó igényét 
előzetesen nem jelzi recepciós kollégáink felé, úgy extra díjat 
számítunk fel. Kijelentkezés után a szálloda elhagyásáig 
örömmel őrizzük meg csomagjait a Recepció mellett található 
csomagmegőrzőben!

Konferenciaterem/ Business Center/Coworking
Szállodánk 36 m² területű tárgyaló teremmel rendelkezik, 
mely 10 fő fogadására alkalmas. A bérleti feltételekről és 
díjszabásról kérjük, érdeklődjön recepciós kollégánknál!

Konyha a szobában 
A Queen’s Court Hotel & Residence minden szobájában 
felszerelt konyha található. Amennyiben további eszközökre 
lenne szüksége, kérjük, forduljon recepciós kollégánkhoz! Az 
eszközök működéséről, használatáról recepciós munkatársunk 
tud segítséget nyújtani.

Légkondicionálás és fűtés
Minden szobában egyénileg állítható hőmérséklet-szabályozó 
van felszerelve. Használja a falra felszerelt szabályozót 
az Önnek megfelelő hőmérséklet beállítására. További 
információért vagy segítségért kérjük, forduljon recepciós 
kollégánkhoz!

Masszázs
Masszázs szolgáltatásunk igénybevételével kapcsolatban 
kérjük, keresse fel a Recepciót!

Minibár 
A minibár naponta kerül feltöltésre, minden fogyasztását a 
szobaszámlára terheljük. Utolsó éjszakai fogyasztását kérjük, 
jelezze elutazásakor 
a recepciós kollégánknak!

„Ne zavarjon!”
Amennyiben nem szeretné, hogy tartózkodása alatt zavarják, 
kérjük, helyezze a bejárati ajtó külső kilincsére a „Ne zavarj!” 
táblát! Ha telefonhívásokat sem szeretne fogadni, kérjük, 
informálja recepciós kollégánkat! Belső, szobából szobába 
történő hívásokat sajnos nem áll módunkban korlátozni. 

Nyomtatás
Nyomtatással kapcsolatos igényét kérjük, jelezze recepciós 
kollégánknak!

Orvos/g yóg yszertár
Ha orvosi segítségre vagy útbaigazításra lenne szüksége 
a legközelebbi gyógyszertár felé, kérjük, forduljon recepciós 
kollégánkhoz!

Parkoló
Szállodánk 3 szintes mélygarázsa a nap 24 órájában elérhető 
vendégeink számára. A szolgáltatás díjáról érdeklődjön 
recepciós kollégánknál. 

Párnaválaszték
Amennyiben a szobájában található választékon kívül speciális 
párnákat igényelne, a párnamenü iránt érdeklődjön recepciós 
kollégánknál!

Internet
Broadband internet and wi-fi are available in all rooms at 
Queen’s Court Hotel & Residence. 
If required, wall-mounted internet sockets are available in 
the bedroom next to the bed and in the living room at the 
desk. If you have any problems connecting, please contact our 
receptionist!

Ironing service within 1 hour
The Housekeeping staff is at your disposal every day between 
08:00 and 16:00 to iron your clothes within 
1 hour free of charge, please contact Reception to arrange this!

Iron/ironing board
If you would like to use an iron or ironing board, please let 
Reception know!

Kitchen in room 
All rooms at Queen’s Court Hotel & Residence have an 
equipped kitchen. If you require additional equipment, please 
contact our receptionist! Our reception staff can help you with 
the operation and use of the equipment.

Luggage storage
Upon arrival and departure, our colleague will be happy to 
assist you with the transport of your luggage within the hotel. 

Massage
For the use of our massage service, please visit 
the reception!

Minibar 
The minibar is refilled daily and all consumption 
is charged to your room bill. Please inform our receptionist of 
your last night’s consumption on departure!

Newspapers
Daily newspapers are available in the hotel lobby.

Parcel delivery
We are happy to offer you our luggage storage room free of 
charge in case you need to keep your luggage safe until your 
departure.

Parking
Our hotel’s 3-storey underground car park is available 
24 hours a day. Please ask our receptionist for the price of the 
service. 

Personal hygiene
If you need a shaving kit, toothbrush or toothpaste, please call 
the Reception!

Pillow selection
If you would like special pillows in addition to the selection in 
your room, ask our receptionist for the pillow menu!

Printing
Please inform our receptionist of your printing needs!
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Programlehetőségek
A Queen’s Court Hotel & Residence örömmel nyújt segítséget 
Budapest és környéke felfedezésében, mellyel kapcsolatosan 
bővebb információkért a Recepción tud érdeklődni.  

Reggeli
A büféreggelit a szálloda éttermében tálaljuk. Nyitvatartás: 
hétfőtől vasárnapig 07:00-tól 11:00-ig.

Repülőtér 
A budapesti nemzetközi repülőtér (Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér) körülbelül 22 km-re helyezkedik el a szállodától, 
amely forgalomtól függően 30-50 percet jelent autóval. 
Amennyiben reptéri transzferre van szüksége, annak 
megszervezésében Recepciónk készséggel 
áll rendelkezésére!

Szauna
Szállodánk wellness részlegén finn szaunával várjuk kedves 
vendégeinket, amely a spa nyitvatartási idejében minden 
kedves 18. életévét betöltött vendégünk számára elérhető. A 
szauna csak saját felelősségre használható!

Személyes Higiénia
Amennyiben borotválkozó-szettre, fogkefére vagy fogkrémre 
volna szüksége, kérjük, hívja a Recepció mellékét!

Széf
A szállodai szoba szekrényében található egy laptop méretű 
széf. Kérjük, kövesse a használati útmutatót! Amennyiben 
nagyobb biztonságban érezné értékeit 
a Recepción található széfek egyikében, lépjen kapcsolatba 
recepciós kollégánkkal. A széfen kívül tárolt értékekért a 
szálloda nem vállal felelősséget!

Szék a fürdőszobában
A kényelmes fürdőszobai tevékenységekhez szállodánk igény 
szerint díjmentesen biztosít megfelelő ülőalkalmatosságot. 
Kérjük, kérését 
a Recepció mellékének hívásával jelezze!

Szobaszerviz
A nap 24 órájában rendelkezésre álló Szobaszerviz teljes 
menüjét a szobában lévő tartóban találja meg. Rendelését a 
3800-as telefonszámon várjuk!

Taxi
Taxirendeléssel kapcsolatban kérjük, forduljon recepciós 
kollégánkhoz!

Telefonos szolgáltatások
Belső telefonszámok
- Recepció  …………………………………………… 
3800

- Étterem  ………………………………………..……. 
3880

- Szobák közötti hívás esetén: tárcsázza a „3”-ast, majd 
a kívánt szoba számát

- Budapesti szám hívása: városi vonalat a „9”-es tárcsázásával 
kérhet, ezt követően tárcsázza 
a számot

- Magyarországon belüli szám hívása: tárcsázza 
a „9”-est, majd 06-ot + a város hívószámot 
+ a tárcsázni kívánt számot

Programmes
The Queen’s Court Hotel & Residence is happy to assist you 
in exploring Budapest and its surroundings, please contact 
Reception for more information.  

Restaurant
Our restaurant is located on the ground floor and serves 
modern European cuisine with a wide selection of wine 
menus, with half board on request. For reservations and 
more information, please call the reception or the restaurant 
directly!

Room Service
Please find the full menu of Room Service, available 
24 hours a day, in the brochure holder in your room. 
To order, please call 3800!

Safe
There is a laptop-sized safe in the hotel room’s closet. Please 
follow the instructions for use. If you would like to feel more 
secure with your valuables in one of the safes at Reception, 
please contact our Receptionist. 
The hotel is not responsible for valuables stored outside the 
safe!

Sauna
We offer a Finnish sauna in the wellness area 
of our hotel, which is available to all our guests over  
8 years of age during the spa opening hours. The sauna can 
only be used at your own risk!

Sewing kit
A sewing kit is available in the hotel room closet. 

Sewing service
A sewing service is available to repair your clothes during your 
stay. Please contact our receptionist 
for more information.

Shoe cleaning
The hotel has an automatic shoe cleaning machine, located 
in the lobby next to the toilets. A shoe cleaning kit is also 
available in your room’s closet. If you would like to leave your 
shoes to our staff, they are available free of charge between 
08:00 and 16:00.  To use this service, please contact our 
reception staff.

Smoking
Smoking is not permitted in the rooms and balconies 
of the Queen’s Court Hotel & Residence. Smoking is only 
permitted in pre-designated areas with pictograms. For the 
protection of our non-smoking guests, a fine 
of € 50 will be imposed for any breach of our policy. 

Swimming pool/Jacuzzi
Our wellness area is open from 06:30 to 11:00 and 
16:00 to 22:00 on weekdays and from 8:00 to 22:00 
on weekends. We provide you with clean, large, colourful 
towels at the poolside, which you are kindly requested to place 
in the laundry bin after use. Children under 16 years of age are 
not allowed in the pool area without parental supervision.
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- Külső hívás fogadása: a szálloda telefonszáma 
+36 1 882 3000

A helyi hívások díjazása az idő és a távolság alapján 
számlázódik.

Országhívó kódok
Amennyiben meg szeretné tudni egy ország telefonszámának 
előhívó kódját, kérjük, forduljon recepciós kollégánkhoz!

Televízió
A TV csatornakiosztás tájékoztatóját a televízió mellett találja.

Tisztítás/Mosatás
Szállodánkban elérhető mosodai szolgáltatás, melynek 
igénybevételéhez ruháit a szoba szekrényében található 
mosózsákban a fürdőszobába kérjük helyezni. Amennyiben 
reggel 9 óráig jelzi igényét a Recepción, még aznap tisztításra 
kerülnek leadott ruhái.

Töltőállomás
Akár hordozható elektronikai eszközeinek töltéséről van 
szó, akár elektromos autójának, kerékpárjának töltéséről, 
szállodánk készségesen áll rendelkezésére. A szolgáltatás 
eléréséért kérjük, érdeklődjön recepciós kollégánknál!

Turndown service
Szállodánkban lehetősége van igénybe venni szolgáltatásunkat, 
melynek során a Housekeeping esténként gondoskodik a szoba 
lefekvéshez történő előkészítéséről, valamint kiteszi párnájára 
a „Jó éjt!” csokoládét. 
A szolgáltatásra vonatkozó igényét, kérjük, délután 16:00 óráig 
jelezze recepciós kollégánknak!

Uszoda/Jacuzzi
A wellness részlegünk nyitvatartása: hétköznap 06:30-11:00 és 
16:00-22:00, hétvégén 8:00-22:00. A medence partján tiszta, 
nagyméretű színes törölközőt biztosítunk az Ön számára, 
melyet használat után szíveskedjen a szennyes tárolóba 
helyezni. Az uszoda területén 16 éven aluli gyermek szülői 
felügyelet nélkül nem tartózkodhat!

Újságok
Napi újságokat a szálloda lobby-ban talál.

Valet parking
Amennyiben autójának parkolásához igénybe venné 
munkatársunk segítségét, kérjük, forduljon bizalommal 
recepciós kollégánkhoz! 

Varrókészlet
Varrókészletet a szállodai szoba szekrényében talál. 

Varrószolgáltatás
Itt tartózkodása alatt ruháinak javítására varrószolgáltatást 
biztosítunk. További információért kérjük, forduljon recepciós 
kollégánkhoz!

Vasalási szolgáltatás 1 órán belül
A Housekeeping személyzete minden nap 08:00-16:00 óra 
között térítésmentesen rendelkezésére áll ruhadarabjainak 
1 órán belüli vasalására, melynek eléréséhez, kérjük, lépjen 
kapcsolatba a Recepcióval!

Vasaló/vasalódeszka
Ha szeretne vasalót és vasalódeszkát igénybe venni, kérjük, 
jelezze a Recepción!

Taxi
Please contact our receptionist for taxi bookings!

Telephone services
Internal telephone numbers
- Reception  ...................................................... 3800
- Restaurant  .................................................... 3880
- For inter-room calls: dial “3” followed by the room number 
you wish to call

- To call a Budapest number: you can request a city line by 
dialling “9”, then dial the number

- Dial a number within Hungary: dial “9”, then dial 06 + the 
city code + the number you wish to dial

- To receive an external call: the hotel telephone number is +36 
1 882 3000

Local calls are charged by time and distance.

Country codes
If you would like to know the area code of 
a country code, please contact our receptionist.

Television
You will find the TV channel guide next 
to the television.

Turndown service
At our hotel you have the possibility to use our turndown 
service, whereby Housekeeping will prepare your room for 
bedtime and put a “Good Night” chocolate on your pillow. 
Please inform our receptionist of your request for this service 
by 16:00 in the afternoon!

Umbrella
If you need an umbrella, please let our receptionist know!

Valet parking
If you need assistance with parking your car, please contact 
our reception staff. 

Wake-up
To use this service, please contact our reception staff.

Safety Information for guests

Procedure
The Queen’s Court Hotel & Residence is equipped with a fire 
alarm system. All our staffs are trained to deal with emergency 
situations quickly and efficiently.

In case of emergency
We urgently request that you familiarize yourself with the 
location of the emergency exits, fire alarm system and fire 
extinguisher.

Please try to observe the points en route to your room:
- Locate the nearest emergency exit to your room! Count and 
remember the number of doors between your room and that 
exit!

- Open the emergency exit door and take a look 
at the stairwell behind it!

- Locate the nearest fire alarm and fire extinguisher!
What to do if you notice fire
- If there is fire or smoke in your room, leave immediately! If 
you are in  the corridor activate the nearest fire alarm!
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Információ vészhelyzetekről
 
Tűz esetén teendők
A Queen’s Court Hotel & Residence tűzjelző rendszerrel van 
felszerelve. Minden kollégánk részt vett egy képzésen, amelyen 
elsajátították, hogy hogyan kell gyorsan és hatékonyan reagálni 
vészhelyzet esetén.

Vészhelyzet esetén
Kérjük, ellenőrizze megérkezéskor, hogy merre található a 
legközelebbi vészkijárat a szobájától és riasztás esetén hagyja el 
a szobáját!

Kérjük, próbálja megjegyezni a következő pontok 
elhelyezkedését
- A legközelebbi vészkijárat elhelyezkedését 
a szobájától. Számolja meg és jegyezze meg 
az ajtókat a szobája és a kijárat között!

- Nyissa ki a vészkijáratot és nézze meg, hogy néz 
ki a lépcsőház belülről!

- Keresse meg, hogy hol található a legközelebbi tűzjelző gomb 
és poroltó berendezés a szobájához képest!

Mit tegyen, ha tüzet észlel
- Ha tüzet vagy füstöt észlel a szobájában, azonnal hagyja el 
azt! A folyosón kérjük, aktiválja a legközelebbi tűzriasztót, a 
tűzjelző gomb benyomásával, amelyek 
a liftek mellett találhatóak minden emeleten!

- Ha lehetséges, próbálja meg becsukni az ajtókat 
a tűz közelében, hogy az ne tudjon tovább terjedni!

- Kérjük, ne kockáztassa a saját egészségét! A poroltó készülék 
csak kezdeti, kis tüzek megfékezésére alkalmas, kizárólag 
akkor használja, ha azzal saját életét vagy testi épségét nem 
veszélyeztetni!

- Nagy tűz esetén azonnal hagyja el az épületet!

Ha tüzet észlel, kérjük, emlékezzen az alábbi pontokra
- Hívja a Recepciót, amennyiben lehetséges!
- Zárjon be minden ajtót és ablakot!

Mi a teendő, ha megszólal a riasztó, amikor 
a szobájában van
- Hagyja el a szobáját azonnal!
- Tűz esetén kérjük, ne használja a lifteket! 
A menekülési útvonal ilyenkor a lépcsőházon keresztül vezet!

- Tűz esetén az ajtók automatikusan záródnak, 
de mentési okokból továbbra is üzemelnek!

Ha elhagyja a szobáját azért, hogy 
a legközelebbi vészkijáratot használja, kérjük, kövesse a 
következő utasításokat:
- Óvatosan nyissa ki az ajtót és ellenőrizze, hogy van-e füst a 
folyosón!

- Ha csak kis füstöt lát, menjen a legközelebbi vészkijárathoz 
amilyen gyorsan csak tud!

 Alarm buttons are installed near every elevator.
- If possible, close all doors near the fire so that it cannot 
spread! The smoke proof doors in the corridors can be closed 
using the button next 
to them.

- Please do not take any personal risk, only attempt to put out 
small fires with the aid 
of an extinguisher, if safe to do so.

- In case of a large fire, leave building immediately!

If you notice a fire, please remember the following points:
- Call Reception if you can!
- Close all windows and doors!

What to do if the alarm is given while you are 
in your room
- Leave your room immediately!
- Lifts should not be used in the event of fire. 
The emergency staircase is available as an emergency exit 
route. 

- Fire doors close automatically but remain operational for 
rescue purpose.

If you leave your room to go to the nearest emergency 
exit, please proceed as follows:
- Carefully open the door and establish whether there is smoke 
in the corridor!

- If only a little smoke is visible, make your way as rapidly as 
possible to the next emergency exit!

- If it is dark, feel your way along the wall and count the doors 
to the emergency exit!

- Proceed bent over, as the air on the ground is better than on 
higher levels!

- Never try to go through thick smoke!
- Don’t use the elevators!

What to do if you cannot leave your room
- Call the reception and inform of your situation!
- Remain in your room, if exit is blocked, this is the safest 
place to be!

- Place wet towels and sheets against the foot of the door to 
prevent smoke from entering your room!

- Take the curtains down, if the fire reaches the window from 
outside at least no material will be set alight!

- Keep wastepaper baskets ready for use as buckets so that you 
can keep towels and sheets at the door wet!

- Make yourself noticeable!
- Remain close to the floor!
- Cover your mouth and nose with a damp cloth to ease 
breathing!

- Do not break any windows unless necessary!
- Consider your actions carefully and remain calm!

Kindly help us to avoid fires: Do not use your own cooking 
and heating appliances.

Thank you for your attention and assistance!
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- Ha sötét van a folyosón, menjen a fal mentén 
és tapogassa ki az utat a legközelebbi vészkijáratig 
az ajtók számolásával!

- Fontos, hogy a füstzóna alatt maradjon, mert azok forró és 
mérgező égésgázokat tartalmaznak!

- Ne próbáljon meg átmenni a sűrű füstön!
- Ne használja a lifteket!

Mit tegyen, ha nem tudja elhagyni a szobát
- Hívja a Recepciót és mondja el nekik a helyzetét!
- Maradjon a szobában, ha a kijárat le van zárva, 
ez a legbiztonságosabb hely!

- Tegyen nedves törölközőt vagy ágyneműt az ajtó aljához, 
hogy elkerülje a füst további beáramlását 
a szobába!

- Vegye le a függönyöket, így nem lesz semmi anyag, amibe a 
tűz belekaphat, ha a tűz eléri az ablakot kívülről!

- Készítse elő a szemeteskosarakat, hogy 
a későbbiekben vizesvödörként tudja használni, 
így nedvesen tudja tartani a törölközőket, illetve 
az ágyneműt az ajtónál.

- Tegye magát láthatóvá!
- Tartsa magát elzárva a folyosótól!
- Takarja el a száját és az orrát egy nyirkos anyaggal, 
így könnyebben fog lélegezni!

- Ne törjön ki ablakot, csak ha nagyon szükséges!
- Amennyiben csukva van az ajtó és nincs tűz 
a szobában, nyisson ablakot a füstmérgezés elkerülése 
érdekében!

- Műveleteit óvatosan hajtsa végre és ne feledje: Maradjon 
nyugodt!

Kérjük, ne használja a saját sütő és fűtő berendezéseit!

Köszönjük megértésüket és segítségüket, 
A Queen’s Court Hotel & Residence személyzete




