
Bercsényi 28-30 Kollégium
Mosókonyha használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, északi szárny, földszinti folyosó, jobbról az első ajtó.
b. A helyiség használatára jogosult minden kollégista hallgató, aki a belépéssel elfogadja a helyiség

használati rendjét.
c. A helyiség a nap bármely szakaszában nyitva található, mosógép- és szárítógép-használat

céljából.

2. Kulcsfelvétel
a. A helyiség nem zárt, használatához nincs szükség kulcsfelvételre.

3. Teremhasználat
a. A helyiséget használat után tisztán, eredeti állapotába visszaállítva kell elhagyni.
b. A helyiség annak rendeltetése szerint használandó.
c. A helyiségben található falikútba és mosdókagylóba pakolni tilos.
d. A ruhákat huzamos ideig a helyiségben tárolni, és a közlekedést a földre történő pakolással

akadályozni tilos.

4. Eszközhasználat
a. A teremben található eszközök: 8 db mosógép, 4 db szárítógép, szemetes, 1 szék.
b. Egy időben egyszerre maximum 2 mosógépet és 2 szárítógépet lehet használni.
c. A mosás és szárítás megkezdésekor minden esetben kötelező bevezetni a helyiségben található

táblázatba a nevet, szobaszámot, program megkezdésének időpontját és az igénybe vett gépek
sorszámát, majd a használat végén a befejezés időpontját.

d. Az eszközöket szabályszerűen kell használni, és ennek során törekedni arra, hogy azok a lehető
leghosszabb élettartamig bírják – az ajtajukat csapkodni, feszegetni nem szabad; mosás előtt a
ruhák zsebeit ellenőrizni kell, üresek-e; használat után a mosógép adagolóját, dobját ki kell
tisztítani, a szárítógép porszűrőjét, víztartályát ki kell üríteni!

e. A gépek használója vállalja, hogy a mosás/szárítás befejeztével a legrövidebb idő alatt
felszabadítja az általa igénybe vett gépet, hogy a soron következő kollégista is használhassa azt.

f. Amennyiben egy használó programja lejárt, neve szerepel a táblázatban, és mások is várakoznak a
gépekre, a várakozók kötelesek először megkeresni a kollégistát, hogy figyelmeztessék. Abban az
esetben, ha ez nem bizonyul eredményesnek, az esetet jelezni kell az ügyeletes mentornak
(személyéről a portán lehet tájékozódni).

g. Amennyiben valaki nem írta be magát a táblázatba, és úgy használja a gépeket, az észlelőnek
kötelessége az ügyeletes mentort hívni.

h. Az éppen használatban lévő vagy már lejárt gépekből mások ruháit kivenni szigorúan tilos, kivéve
az illető engedélyével. Abban az esetben, ha valaki ilyet tapasztal, kötelessége azt jelezni az
ügyeletes mentornak.

i. A gépek esetleges meghibásodását kötelező jelezni a portán található hibafüzetben.
j. A hibás gépek használata veszélyes és szigorúan tilos. A hibás gépek használata további anyagi

károkat okozhat az eszközben.

5. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban

foglalt következményeket vonja maga után.
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Mosókonyha helyiséghasználati rend
-kivonat-

● Mosás előtt és után ellenőrizd az adagolót, hogy tiszta-e!
● Ha rendkívül koszos ruhát mosol, indíts utána egy tisztítóprogramot!
● Amennyiben az előtted lévő nem szedte ki a mosását, keresd meg az illetőt!
● Ellenőrizd a zsebeket!
● A szárítógépet használat után tisztítsd ki. A szűrőket az ajtóról a szemetesbe ürítsd, a víztartályt

öntsd ki!
● Ne hagyj szemetet magad után!
● Ne felejtsd el beírni magad a mosókonyha füzetbe!
● Hibás gépet ne használj!
● Gond, rendetlenség esetén keresd az ügyeletes mentort!
● Egyszerre maximum 2 mosógépet és 2 szárítógépet használhatsz. Ezeket külön sorokba vezesd

a táblázatban!
● A belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.

Kollégium eszközeinek egyéb nem rendeltetésszerű használata 4 fegyelmi pont (sokadik felszólítás,
bent hagyott ruha stb.).
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