
Bercsényi 28-30 Kollégium
Építész klubszoba helyiség használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, 5. Emelet lépcsőforduló, 501-es ajtó.
b. A klubszobát bármely hallgató igénybe veheti, aki szerepel az BME Építész Klub Szakkollégium

(továbbiakban: Klub) taglistáján, illetve aki egyeztetett egy taggal.
c. A helyiség a Klub általános működéséhez szükséges gyűlések és rendezvények megtartására

alkalmas, valamint műteremként a közös tanulás, makettezés, leadás készítés színhelye.
d. A Klubtagok bármikor felvehetik a kulcsot és kinyithatják a termet, ilyenkor bármely másik

hallgató is bemehet és használhatja a helyiséget.

2. Kulcsfelvétel
a. A kulcsot bármely hallgató felveheti a portán, aki szerepel az Építész Klub Taglistáján és jogosult

a kulcs felvételére. A Taglistáról a Szakkollégium vezetője a Hallgatói Képviselettel egyeztet a
Kari Hallgatói Csoportok Ügyrendje szerint.

b. Azok a hallgatók is jogosultak kulcsfelvételre, akiknek az elnökség bármely tagja írásban
engedélyezte ezt.

c. A kulcsot felvevő személynek a portán le kell adni egy személyazonosság igazolására alkalmas
okmányt és beírnia magát a táblázatba.

3. Teremhasználat
a. A Klub minden évben megszavazza a Műterem Felelőst, aki felel a hetesek beosztásáért és

ellenőrzi a munkájukat.
b. A terem átvételekor vagy a terem használatának befejezésekor a kulcsot átvető személy felel a

helyiség állapotának ellenőrzéséért. Abban az esetben, ha a terem állapota nem megfelelő, a kulcs
átvevője felszólíthatja az azt korábban használó személyt a helyiség rendbetételére. 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. Az eszközökért a Műterem Felelős felel és vele kell egyeztetni, ha valamit használatra ki akarsz

hozni. Az eszközöket piktogrammal jelölt helyükre kell visszarakni.
b. Kár esetén a Műterem Felelősnek jelezni kell és ha az eszköz önhibájából adódóan ment tönkre,

akkor nincs következménye, amennyiben rongálás történt a rongálónak kell megfizetni az okozott
kár költségét.

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

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

● Kulcsot a jogosult személyek vehetnek fel, ezzel kapcsolatban keresd a klubtagokat.
● Hagyj rendet magad után!
● Ne zavard a többi, helyiséget használó hallgató munkáját!
● Bátran használd a Klub eszközeit, de a teremből csak engedéllyel vidd el és vigyázz ezek

épségére!
● A helyiségbe lépve elfogadod a helyiség használati rendjét.
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