
Bercsényi 28-30 Kollégium
Öntevékenyköri helyiség használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, északi szárny, földszinti folyosó, bal oldalon a második

ajtó.
b. A helyiség használatára jogosult mindenki, aki kollégiumi belépőkártyával rendelkezik vagy

vendégkártyával tartózkodik a Kollégium területén, és a belépéssel elfogadja a helyiség
használatának rendjét.

c. A helyiség célja, hogy lehetőséget biztosítson a karon működő hallgatói csoportok, a Hallgatói
Képviselet és annak testületei számára, zártkörű üléseik, gyűléseik megtartására.

2. Kulcsfelvétel
a. Kulcs felvételére bármely építész hallgató jogosult, aki rendelkezik kollégiumi kártyával vagy

vendégkártyával. A helyiség kulcsát a portán lehet elkérni a kulcsfelvételi táblázat kitöltésével és
személyazonosság igazolására alkalmas okmány leadásával.

b. A helyiség használatára elsőbbséget élveznek a hallgatói csoportok, a Hallgatói Képviselet és
annak testületei, valamint azok, akik azt előre lefoglalták a Rendezvény lejelentési szabályzatban
megadott módon.

c. Amennyiben előzetes igény nem érkezett be a terem használatára, úgy bármely építész hallgató
felveheti a kulcsot, feltéve, ha vállalja, hogy a következő bejegyzett rendezvény/gyűlés kezdete
előtt legalább negyed órával visszaállítja a helyiséget eredeti állapotába, és leadja a kulcsot a
portán. Ehhez az aktuális heti teremfoglalásokról a Hallgatói Képviselet honlapjáról lehet
tájékozódni.

d. A helyiség kulcsát a kollégiumból kivinni és a teremhasználaton túlnyúlóan saját kézben tartani
tilos.

3. Teremhasználat
a. A helyiségért a kulcsot felvevő személy felel. A kulcs felvételével az illető elfogadja a

teremhasználati szabályzatot.
b. Előző használójától a termet átvenni abban az esetben lehetséges, ha az illetékes személy a

kulcsfelvétel szabályainak megfelelően jár el.
c. A terem elsősorban nem a tanulást szolgálja, így mielőtt bárki ebből a célból venné igénybe,

tájékozódjon, hogy szabad-e a Nagytársalgó, Makettező vagy Könyvtár, és lehetőségei szerint
törekedjen inkább azok használatára.

d. A termet tisztán, az eredeti elrendezésnek megfelelően kell elhagyni.
e. Abban az esetben, ha a terem tisztasága, elrendezése nem megfelelő a kulcs felvételekor, a kulcsot

felvevő személy köteles kollégiumi mentort hívni, aki a Bercsényi 28-30 Kollégium
házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatának
megfelelően jár el.

4. Eszközhasználat
a. A teremben található bútorok és eszközök: asztalok, székek, szekrények.
b. A teremben található bútorokért és eszközökért a kulcsot felvevő személy felel.
c. A terem bútorzatának rongálása, asztalon vágólap nélkül történő vágás szigorúan tilos!
d. A bútorok elrendezése a (6)-os pontban van rögzítve.
e. Amennyiben a kárt okozó személy kitér a felelősségvállalás alól, az ügyeletes mentor a Bercsényi

28-30 Kollégium Házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati
Szabályzatának megfelelően jár el.

6. Záró rendelkezések
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a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.

7. Bútorok elrendezése
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Öntevékeny köri helyiséghasználati rend
-kivonat-

● Az egyéni használattal szemben elsőbbséget élveznek az öntevékeny körök és bármely egyéb
hallgatói csoport gyűlései, programjai.

● A bútorokat szabadon átrendezheted, de a helyiség elhagyásakor a mellékelt elrendezés szerint
helyezd el őket.

● A szemetet vidd ki magad után és takarítsd le az összekoszolt bútorokat.
● Amennyiben a helyiségben, az abban lévő bútorokban, vagy az eszközökben bármilyen hibát,

vagy rendellenességet észlelsz, azt jelentsd az ügyeletes mentornál.
● A belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.

Közösségi helyiségekben rendetlenség, szemét okozása és el nem takarítása 4 fegyelmi pont.
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