
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet a 

támogatása mellett működő öntevékeny csoportoknak, szakkollégiumoknak, illetve a Hallgatói 

Képviselet tagjainak a Bercsényi 28-30 Kollégiumban kártya- és kulcsfelvételt az alábbiak szerint 

szabályozza. 

Az öntevékeny csoportok, szakkollégiumok, illetve a Hallgatói Képviselet tagjainak lehetőségük 

van nappali vendégkártyát igényelni, az alábbiak szerint: 

- a jelen szabályozás alapján a kollégiumban tartózkodó személyek a kollégiumban egy előre 

létrehozott virtuális vendégfogadó vendégeként kaphatnak vendégkártyát 

- jelen szabályozás alapján csak azon személyeknek adható ki vendégkártya, akikért az 

öntevékeny csoport elnöke, a szakkollégium vezetője vagy a Hallgatói Képviselet elnöke 

előzetesen, írásban felelősséget vállal 

- a felelősségvállalás kiterjed a vendégkártyát igénylő személyre, illetve a vendégkártyára 

egyaránt 

- a vendégkártyával éjszakára is bent tartózkodó személy után felmerült költségeket, a kártya 

megrongálódásából, elvesztéséből adódó költségeket a felelősségvállaló köteles megtéríteni, 

a Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata alapján a vendégfogadónak 

kiosztandó fegyelmi pontokat a felelősségvállalónak kell elismerni 

A Bercsényi 28-30 Kollégium beléptető rendszer mögötti területén tartott rendezvények esetén az 

öntevékeny csoportoknak, szakkollégiumoknak, illetve a Hallgatói Képviseletnek lehetősége van 

előzetes igényt benyújtani nappali vendégkártyákra, az alábbiak szerint: 

- vendégkártyát kiadni csak abban az esetben lehet, ha a rendezvény főszervezője a 

rendezvény kezdete előtt legalább 48 órával az igényt írásban bejelenti, mely igénynek 

tartalmaznia kell a rendezvény megnevezését, főszervezőjének nevét és elérhetőségeit, a 

rendezvény kezdetének, illetve várható befejezésének időpontját 

- legfeljebb 20 vendégkártya igényelhető, melyek a rendezvény kezdete előtt legfeljebb 2 órán 

belül, a rendezvény várható befejezéséig vehetőek fel 

- az ilyen módon kiadott vendégkártyák névhez nem kötött kártyák, melyek a rendezvényre 

hivatkozva, személyi igazolvány ellenében vehetőek fel 

- az ilyen módon kiadott vendégkártyával rendelkező személyért, illetve a vendégkártyáért a 

rendezvény főszervezője vállalja a felelősséget 

- a vendégkártyával éjszakára is bent tartózkodó személy után felmerült költségeket, a kártya 

megrongálódásából, elvesztéséből adódó költségeket a felelősségvállaló köteles megtéríteni, 

a Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata alapján a  vendégfogadónak kiosztandó 

fegyelmi pontokat a felelősségvállalónak kell elismerni 

Jelen szabályozás a Bercsényi 28-30 Kollégium nagytársalgó, makettező, öntevékeny köri 

helyiség, könyvtár, Gödör nagyterem, testépítő terem, illetve 21-es helyiségre terjed ki. 



 

A Hallgatói Képviselet a helyiségekkel kapcsolatban kulcsfelvételi listát készít és szükség esetén 

aktualizál a kulcsfelvételi engedéllyel rendelkező személyekről, az alábbiak szerint: 

- a Bercsényi 28-30 Kollégium mentorai és vezető mentora bármely helyiség kulcsát felveheti 

- az érintett helyiségekkel kapcsolatban kulcsfelvételre csak a helyiség kulcsfelvételi listáján 

szereplő személyek jogosultak kulcsfelvételre 

- az öntevékeny csoportok, szakkollégiumok, illetve a Hallgatói Képviselet által szervezett 

programok alkalmával az öntevékeny csoport vezetője, a szakkollégium elnöke, a Hallgatói 

Képviselet elnöke, illetve az általuk előre kijelölt személy jogosult a kulcsfelvételre 

- a Hallgatói Képviselet által szervezett rendezvények alkalmával kulcsfelvételre a rendezvény 

főszervezője, illetve a Hallgatói Képviselet kollégiumi referense által előre, írásban kijelölt 

személyek jogosultak 
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