
Bercsényi 28-30 Kollégium
Konyhák használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, minden emelet, déli szárny, balról 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 a nap bármely szakaszában használható ételek készítése és étkezés céljából.

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

3. Teremhasználat
a. A helyiség annak rendeltetése szerint használandó.
b. A helyiséget használat után tisztán, eredeti állapotába visszaállítva kell elhagyni.
c. A konyhákban hétköznaponként a takarító személyzet általános takarítást végez, mely nem

mentesíti a használót a 3. b. alpontban foglaltak alól.

4. Eszközhasználat
a. A teremben található eszközök: főzőlap, sütő, mikró (vízforraló, melegszendvics sütő, pirító).
b. A sütőt, illetve a főzőlapokat a használat előtt, az erre kialakított kapcsolóval lehet áram alá

helyezni. Működési idő kb. 30 perc.
c. A konyhai eszközök tárolására minden kollégiumi szobához tartozik egy kulccsal zárható

szekrény az emeleti konyhában.
d. Az eszközöket szabályszerűen kell használni, és ennek során törekedni kell arra, hogy azok a

lehető leghosszabb élettartamig bírják. Használat után a pultot, a főzőlapot, a sütőt, a mikrót, és a
mosogatót tisztán és rendben kell hagyni.

e. A használt olajat a tűzhelyek melletti kijelölt helyre kell önteni.
f. A pulton a konyhai eszközöket csak a hűlés időtartamára lehet tárolni. Amennyiben a használó

nem pakolja el a konyhában hagyott eszközöket, a kollégiumi szint mentorok begyűjthetik, és
bűntetőpontot oszthatnak érte.

5. Ellenőrzés
a. A helyiséget 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.
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Konyha helyiséghasználati rend
-kivonat-

● A pultot, tűzhelyet, sütőt, mikrót és a mosogatót tisztítsd le használat után!
● A konyhaszekrényedet tartsd tisztán, az ott tárolt eszközök biztonsága a te felelősséged!
● A konyhákat csak ételek készítésére, valamint étkezésre használd!
● A pulton a konyhai eszközöket csak a hűlés időtartamára tárold, ezt követően ne felejtsd el

elrakni őket!
● A használt olajat a tűzhelyek melletti kijelölt helyre kell önteni.
● Tűzjelző beindulásakor azonnal értesítsd a portát a tűz valódiságáról.
● A belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.

Konyhák, étkezők tisztántartásának megsértése 3 fegyelmi pont.
Élelmiszerek nem megfelelő tárolása, ételmaradékok, romlott ételek nem megfelelő kezelése 3
fegyelmi pont.
Konyhák, étkezők tisztántartásának megsértése 3 fegyelmi pont.
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