
 
 

A koronkai campus tanépületében kialakított vendégszobák használatára vonatkozó  

SZABÁLYZAT 
 

A marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar koronkai tanépületében három 
vendégszobát alakítottunk ki a Sapientia EMTE vendégei, a más helységben lakó főállású és óraadó 
oktatók számára, valamint a rendkívüli esetekben jelentkező ideiglenes elszállásolási igények 
kielégítésének céljából. Jelen belső szabályzat a vendégszobák igénylési módjára és használatának 
feltételeire vonatkozik, és reményeink szerint vendégeink érdekeit is szolgálja. 

 
1. A vendégszobákba való elszállásolási igénylést legkevesebb 24 órával a vendégszoba 

használatba vétele előtt kell leadni a Kar dékáni hivatalában. A kérést a dékáni hivatal bejegyezteti a 
Domokos Ferencnél vezetett nyilvántartásba. A kérés jogosságát (pl. órarendbeli órák) ill. esetenként 
más igénylés (pl. külső személy) jóváhagyását a kari főtitkár aláírásával igazolja. 

2. A szobakulcs átadása (kapus) ill. átvétele (vendég) csak az 1. pontbeli feltételek teljesülése 
után megengedett. A kulcs átadását mindig az átvevő aláírása igazolja. A kapusnak joga van a 
vendég személyazonossági igazolványának adatait és telefonszámát rögzíteni, ha a vendég nem az 
egyetem alkalmazottja, vagy a kapus nem ismeri a vendéget. 

3. A szobakulcs átvétele a jelen szabályzat ismeretét és elfogadását is jelenti. 
4. A vendégszobák névleges befogadóképessége: 

1. sz. szoba 2. sz. szoba 3. sz. szoba 

3 személy 3 személy 2 személy 

A névleges létszám még biztosítja a szobánkénti felszereltség jó körülmények közötti 
használatát. A megadott létszám feletti vendéget, rendkívüli esetekben csak a szobában 
elszállásolandó minden vendég írásos beleegyezésével lehet fogadni (a nyilatkozat 
típusnyomtatványa a kapusszobában található, ott kell kitölteni és a kapusnál hagyni). 

5. A szobákat a takarítószemélyzet 14,00 és 15,00 óra között készíti elő a következő vendégek 
részére. 

6. A vendégszobát legkésőbb 13,00 óráig kell elhagyni. A kulcsot le kell adni a kapusnál, aki 
aláírásával nyugtázza a kulcs átvételét. A szobában nem maradhat semmilyen személyes tárgy vagy 
csomag. Minden leltáron kívüli idegen tárgyat a személyzet nem oda illő tárgyként fog kezelni, és a 
Kar minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárít magáról. 

7. A szobát az új vendégek 15,00 óra után foglalhatják el. A kulcs a kapusszobában vehető át, az 
1. és 2. pontban leírtak alapján. A kapusok előre be nem jelentett vendégeket nem engedhetnek be a 
szobákba. 

8. Ha a vendég több éjszakára kért szállást, lehetőséget kell adjon a takarítószemélyzetnek a 
14,00 és 15,00 óra közötti takarításra. E célból a csomagját, személyes tárgyait az elfoglalt ágyon, ill. 
a fürdőben hagyhatja (a személyzetnek tudomása van a több éjszakás vendégről). Ekkor igényelhető 
a használatban levő ágynemű és/vagy törülköző cseréje is. 

9. Az épület alaprendeltetése: helyet biztosítani az oktatási és kutatási tevékenységeknek, 
valamint a diákrendezvényeknek. Az épületet és környékét kamerákkal folyamatosan figyeltetjük 
(amint ezt a feljáratnál elhelyezett tábla is jelzi), valamint záróra után kötelező az épület 
riasztórendszerének bekapcsolása. A vendégeknek be kell tartaniuk az épületbe való belépési 
órakorlátokat, amelyek a bejáratnál vannak kifüggesztve. Amennyiben ez valamely alapos indok miatt 
nem lehetséges, és a vendég későbben érkezik, vagy korábban távozik, a kapusoknak ki kell 
kapcsolniuk a riasztó berendezéseket, majd újra aktiválniuk kell a biztonsági rendszert. Ezekben az 
esetekben a kapusoknak kötelességük jegyzőkönyvbe venni a vendég nevét és fő adatait.  

10. A hivatalos épületzárás után idegen (nem bejegyzett) személyek tartózkodása a 
vendégszobákban határozottan tilos. 

11.  A vendégek kötelessége a szobában található javak és berendezések állagának megőrzése, 
illetve jelezniük kell a kapusnak, ha rendellenességet észlelnek. 

12. A vendégszobákban tilos a dohányzás, alkoholfogyasztás, főzés, hangos zenehallgatás ill. 
minden olyan tevékenység, amely a szobatársak pihenését zavarja. 
 

A szabályzatot a Kari Tanács 2012. július 17-i ülésén fogadta el.  
Ezúton is köszönjük a szíves megértést és tartalmas időtöltést kívánunk minden kedves Vendégnek. 
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