
Bercsényi 28-30 Kollégium
Konditerem és kardióterem használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, magasföldszint, tornaterem melletti ajtó jobbra és

tornaterem, jobb hátsó ajtó.
b. A termeket a Bercsényi Sport Kör (továbbiakban BSK) KondiKlub nevű klubja működteti, a

termek igénybevételére az érvényes kondikártyával rendelkező hallgatók jogosultak.
c. A termek minden nap 00:00-24:00-ig rendelkezésre állnak a hallgatók számára testedzés céljából.

2. Kulcsfelvétel
a. Kulcsfelvételre jogosult az a hallgató, aki érvényes kondikártyával rendelkezik, vagy aki neve

szerepel a portán leadott listán. Kondikártyát a Neptunon keresztül igényelhet minden aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező BME-s hallgató.

b. Kulcsfelvétel a portán lehetséges egy személyazonosság igazolására alkalmas okmány letétele
ellenében és az ott található táblázat kitöltésével.

c. A termeket nem szükséges előzetesen a rendezvénynaptárban lefoglalni.

3. Teremhasználat
a. A termekért a BSK felelős. A termek használata közben a használó nem veszélyeztetheti sem a

teremben tartózkodók, sem az eszközök épségét.
b. A termeket használat után rendes, tiszta állapotban kell hagyni. A BSK tagjai heti

rendszerességgel takarítást tartanak.
c. A termek használója a kollégium lakóinak nyugalmát hangoskodással nem zavarhatja meg.
d. 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. Az eszközöket minden teremhasználatra jogosult személy használhatja.
b. Az eszközöket használat után fertőtleníteni kell és a helyükre tenni úgy, ahogy a használat előtt

voltak.
c. A teremben található eszközökért a BSK felel, kár esetén eljárás indulhat a BME Sportközpont

közreműködésével. Eszközrongálás esetén a rongáló köteles megtéríteni az okozott kárt, és a kár
mértékének megfelelően fegyelmi pontok is kioszthatók. 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.

5. Ellenőrzés
a. A helyiségeket az ügyeletes mentor köteles ellenőrizni a Hallgatói Képviselettel előre egyeztetett

rendszerességgel.
b. A mentorok az ellenőrzés során a következőket nézik át: megfelelő-e a higiénés állapot; minden

eszköz megtalálható-e a helyiségben; történt-e rongálás, a helyiség általános rendje és tisztasága,
fokozott figyelmet fordítva a fal tisztaságára.

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

foglalt következményeket vonja maga után.

Hallgatói Képviselet

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar • Hallgatói Képviselet

www.epiteszhk.bme.hu

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület III. em. 23.
Telefon: 463-1947 Fax: 463-4314
E-mail: info@epiteszhk.hu

http://www.epiteszhk.bme.hu
mailto:info@epiteszhk.bme.hu


Konditerem helyiséghasználati rend
-kivonat-

● A helyiség igénybevételére az adott féléves kondikártyával rendelkező hallgatók jogosultak.
● Rongálás esetén azonnal értesítendő a Bercsényi Sport Kör valamely tagja, illetve az ügyeletes

mentor.
● Eszközrongálás esetén a rongáló köteles megtéríteni az okozott kárt, és a kár mértékének

megfelelően fegyelmi pontokat is kaphat.
● A helyiségbe lépve elfogadod a helyiség használati rendjét.
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