Házirend a vendégszobák használatához
I. Általános szabályok
1.

Szállásigényt előzetesen a Dékáni Hivatalban kell bejelenteni. A hivatal értesíti a porta szolgálatot az
engedélyezett igénybevételről.

2.

A portaszolgálat adja ki a kulcsot az előzetesen engedélyezett helyre.

3.

Az apartmanba és a közös helyiségek leltárába felvett tárgyakat más helyiségekbe elvinni csak a Dékáni Hivatal előzetes engedélyével szabad.

4.

A szállás, illetve a közös helyiségek berendezési tárgyaiban, felszerelésében történt kárt vagy meghibásodást azonnal jelenteni kell a hivatalban vagy a portán.

5.

Az apartman használatáért térítési díjat kell fizetni, melyet időszakosan a KTK Gazdasági Bizottsága
állapít meg, s a Dékán hagy jóvá.

II. Közösségi magatartási szabályok
1. A szállás igénybe vevői kötelesek annak használata során a közösségi együttélés írott és íratlan szabályait betartani, társaik zavarásától tartózkodni, a berendezések hangerősségét olyan mértékben igénybe
venni, hogy az másokat ne zavarjon.
2. Az épületen belül dohányozni tilos! Az épület füstérzékelőkkel van felszerelve, melyek működésbe
hozása által származó költségek az okozót terhelik!
3. Minden lakó köteles betartani a tűzrendészeti és a balesetvédelmi szabályokat.
4. A férőhely másnak át nem adható. A szállás az igénybevétel első napján 16 órától foglalható el.
5. Az apartmanokban semminemű átalakítás nem végezhető. Karbantartási, szerelési munkákat csak a
Dékáni Hivatal által kijelölt személy végezhet!
6. A közösségi helyiségekben lévő felszerelési tárgyak más helyiségbe való áthelyezése előzetes írásbeli
kérelem alapján ideiglenes jelleggel csak a Dékán engedélyével lehetséges.
7. Élelmiszert csak a hűtőszekrényekben vagy az arra kijelölt helyeken szabad tárolni.
8. Az apartmanokat az épület takarítószemélyzete takarítja, ezért a kiköltözés napján reggel 8 óráig az
apartmant át kell adni.
9. Szemetet, használaton kívüli tárgyakat folyosón tárolni tilos!
10. Gyorsan romló hulladék, ill. a szemetes edény méretét meghaladó méretű szemét csak a mélygarázsban lévő szeméttárolóban helyezhető el.
11. Balesetet, fertőző betegséget a portán azonnal be kell jelenteni.
12. Vendég fogadását a portaszolgálatnak be kell jelenteni.
13. A vendégek szobájuk elhagyásakor kötelesek azt bezárni és kulcsát a portán leadni. A kulcsot más
személynek átadni tilos!
14. Nagy értékű, saját tulajdonú berendezések (tévé, rádió, számítógép stb.) a Dékáni Hivatalban történő
előzetes bejelentés után használhatók. A berendezésekért és az üzemeltetésükből eredő kárért a Kar
felelősséget nem vállal.
15. Az apartmanokban állatokat tartani tilos.
16. A Kar épületében kerékpárt tárolni csak a kijelölt tárolóban szabad.

