
Bercsényi 28-30 Kollégium
Építész Szakkollégium műtermének használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, 4. emelet, lépcsőházzal szembeni ajtó
b. A Műterem helyiségét az Építész Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) működteti.
c. A helyiség elsősorban a Szakkollégium tevékenységéhez és programjaihoz szükséges hely

biztosítására és a Szakkollégium gyűléseinek tartására használható.

2. Kulcsfelvétel
a. A helyiség kulcsát a Hallgatói Képviselet által jóváhagyott Taglistában az erre jogosultnak jelzett

hallgató veheti fel. A Taglistáról a Szakkollégium vezetője a Hallgatói Képviselettel egyeztet a
Kari Hallgatói Csoportok Ügyrendje szerint.

b. A termet bármely BME-s építész hallgató használhatja egy kulcsfelvételre jogosult tag
jelenlétében, egy személyazonosság igazolására alkalmas okmány leadásával.

c. A Szakkollégium köteles nyilvánossá tenni a kulcsfelvételre jogosult tagok névsorát és
elérhetőségeit.

d. A használó a terem elhagyása után a kulcsot nem tarthatja magánál, köteles azt a portán leadni.

3. Teremhasználat
a. A terem állapotáért és rendeltetésszerű használatáért a kulcsot felvevő személy felel.
b. A terem átvételekor vagy a terem használatának befejezésekor a kulcsot átvető személy felel a

helyiség állapotának ellenőrzéséért. Abban az esetben, ha a munkakörnyezet állapota nem
megfelelő, a kulcs átvevője felszólíthatja a termet korábban használó személyt a terem tisztítására
és eredeti állapotának visszaállítására. Amennyiben a korábbi teremhasználó megtagadja a terem
rendjének visszaállítását, úgy a termet átvevő tag köteles kollégiumi mentort hívni, aki a
Bercsényi 28-30 Kollégium Házirendje és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati
Szabályzatának megfelelően jár el.

4. Eszközhasználat
a. A leltárban szereplő eszközökben és a Szakkollégium berendezésében kárt okozó személy köteles

jelenteni a kulcsfelvevő tagnak a hibát. A kárt okozó személynek vállalnia kell a kár megtérítését,
melyről értesítenie kell a Szakkollégium vezetőségét.

b. Amennyiben a kárt okozó személy kitér a felelősségvállalás alól, a szakkollégiumi tag köteles
kollégiumi mentort hívni, aki a Bercsényi 28-30 Kollégium Házirendje és a BME Hallgatók
Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el.

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

foglalt következményeket vonja maga után.
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Építész Szakkollégium Műhely helyiséghasználati rend
-kivonat-

● Kulcsokat csak a Szakkollégium tagjai vehetnek fel. Keresd őket!
● Hagyj rendet magad után!
● Vigyázz a helyiség eszközeire és az Építész Szakkollégium berendezéseire!
● A helyiségbe lépve elfogadod a helyiség használati rendjét.
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