
TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI RENDEZVÉNYEK 

ENGEDÉLYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

A rendezvények lejelentésekor 4 szempontot kell figyelembe venni: 

 Van-e hangosítás (zene) 

 Kollégiumon kívüli területen (udvar) zajlik-e 2200 után 

 Van-e alkoholfogyasztás 

 Van-e jövedéki termékárusítás 

I. EGYSZERŰ RENDEZVÉNY (4 NEM) 

Olyan rendezvény, ahol nincs hangosítás, nem kollégiumon kívüli területen 

zajlik 2200 után, nincs alkoholfogyasztás és nincs jövedéki termékárusítás. 

Ezen rendezvények előzetes lejelentése a Hallgatói Képviselet felé a 

rendezvényt megelőző hét vasárnap 23:59-ig kell megtörténjen a 

Hallgatói Képviselet „Rendezvény” elnevezésű megosztott Google 

naptáron keresztül. Amennyiben egy személy nem rendelkezik 

hozzáféréssel, úgy a Hallgatói Képviselet közéleti felelősén keresztül 

teheti meg. 

Az engedélyt a Hallgatói Képviselet adja ki a portán leadott 

rendezvénynaptárral. Az igénylő egyetemlegesen vállal felelősséget a 

helyiségért az általa megjelölt időszakban. 

II. JÖVEDÉKI RENDEZVÉNY (1 IGEN) 

Olyan rendezvények, ahol van jövedéki termékárusítás (a többi szempont nem 

lényeges) 

Ezen rendezvények előzetes lejelentése a Hallgatói Képviselet felé a 

rendezvényt megelőző hét vasárnap 23:59-ig kell megtörténjen a 

Hallgatói Képviselet „Rendezvény” elnevezésű megosztott Google 

naptáron keresztül. Amennyiben egy személy nem rendelkezik 

hozzáféréssel, úgy a Hallgatói Képviselet közéleti felelősén keresztül 

teheti meg. 

Ezen események lejelentése és engedélyezése az erre a célra fenntartott 

internetes felületen keresztül történik, melyhez hozzáférése a Hallgatói 

Képviselet elnökének és közéleti felelősének van, akinek jelezni kell az 

ilyen rendezvényt külön levélben. Az engedélyt a Hallgatói Képviselet, a 

MŰHASZ és a Kollégiumok Igazgatóság adja ki. 



III. HANGOS RENDEZVÉNY (1 NEM, 3 VAGY) 

Olyan rendezvények, ahol nincs jövedéki termékárusítás, de van vagy 

hangosítás, és/vagy kollégiumon kívüli területen zajlik 2200 után, és/vagy van 

alkoholfogyasztás. 

Ezen rendezvények előzetes lejelentése a Hallgatói Képviselet felé a 

rendezvényt megelőző hét vasárnap 23:59-ig kell megtörténjen a 

Hallgatói Képviselet „Rendezvény” elnevezésű megosztott Google 

naptáron keresztül. Amennyiben egy személy nem rendelkezik 

hozzáféréssel, úgy a Hallgatói Képviselet közéleti felelősén keresztül 

teheti meg. 

Ezen események lejelentése és engedélyezése az 1-es számú melléklettel 

történik internetes úton a Hallgatói Képviselet kollégiumi referensén 

keresztül. Az engedélyt a Hallgatói Képviselet és a Kollégiumok 

Igazgatóság adja ki. 

IV. ESETI RENDEZVÉNY (2 NEM) 

Olyan rendezvények, amelyek nincsenek előre lejelentve, és ahol nincs 

jövedéki termékárusítás és nincs hangosítás, de van vagy alkoholfogyasztás, 

vagy kollégiumon kívüli/közterületen zajlik 2200 után. 

Ezen események engedélyezése a 2-es számú melléklettel történik. Az 

engedélyt a mentor adja ki. A mentornak joga van az engedélyt 

megtagadni, a rendezvényt indokolt esetben feloszlatni, a szabályokat 

megszegő személyeknek fegyelmi pontot adni. Az igénylő 

egyetemlegesen vállal felelősséget a helyiségért az általa megjelölt 

időszakban. 

 _______________________ _______________________ 

 Hubay Mátyás Balázs Anna 

 igazgató helyettes – KI elnök – ÉPK HK 

2016.04.07. 

  



MEGÁLLAPODÁS 
 

 

Amely létrejött egyrészről a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (intézményi 

azonosító: FI 23344)  Kancellária, Kollégiumok Igazgatóság (1111 Budapest, Kruspér u. 2-4. 

továbbiakban KI), másrészről a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (1111 Budapest, 

Műegyetem rkp. 3. III.23., továbbiakban Szervező) között, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A rendezvény célja, időpontja, helye 

a) Szervező megszervezi és lebonyolítja a(z) «Megnevezés» elnevezésű rendezvényt a 

«Kollégium» Kollégiumban, «Időpont» időpontban, az 5. pontban részletezett dátumokkal és 

helyszíneken. A KI hozzájárul, hogy a «Kollégium» Kollégium a rendezvénynek helyet adjon.  

b) Ezen időszakra a fenti, más bérleti szerződésben és megállapodásban nem szereplő területeket 

a KI térítésmentesen bocsájtja a Szervező rendelkezésére. 

2. A rendezvény felelőse(i): (minimum 1 fő) 

«Felelős» 

 

3. A rendezvény felügyeletét ellátó személy(ek): (legalább 1 fő mentor) 

«Mentor» 

 

4. Jövedéki termékek árusítása folyik-e a rendezvény kapcsán: nem  

5. A rendezvény részletezése 

A Kollégium a rendezvény lebonyolításához, valamint egyéb szervezési feladatok ellátásához az 

alábbi, táblázatban felsorolt helyiségeit/területeit, a táblázatban szereplő időtartamokra, a Szervező 

rendelkezésére bocsátja (melyről az a használatkor a jó gazda gondosságával köteles gondoskodni).  

 

Program Időpont (tól-ig) Helyszín 

«Program» «tólig» «külsőbelső» 

 

6. Felelősségvállalások 

a) Szervező a rendezvény összes műsorának biztonságos megszervezéséről és lebonyolításáról 

gondoskodik, annak minden anyagi vonzatát vállalja. Részletezve: 

 a rendezvény biztosításáról gondoskodik, 

 az igénybevett helyiségek/területek rendjét, tisztaságát az elvárható szinten a 

rendezőkkel fenntartatja, 

 a Kollégium főbejáratán keresztül gondoskodik a vendégek biztonságos beléptetéséről, 

 a Kollégium előtti terület tisztaságának megőrzését és a rendezvény és környezete 

őrzésvédelmét biztosítja. 

b) A Szervező vállalja, hogy a rendezvények előtt a helyszíneket átveszi és azokat az átvételi 

állapotban adja vissza. 

c) Szervező vállalja, hogy a rendezvények valamint a rendezvényekkel kapcsolatos takarítási 

munkák a kollégium napi üzemszerű működésének zavarása nélkül zajlanak  A Szervező a 

Kollégiumban a rendezvények utáni mindenféle takarítást maradéktalanul elvégez vagy 

elvégeztet a saját költségén az alábbi módon: (az érintett kollégiumi közterületeket minden nap 

reggel 8,00; nagytermet, udvart, teraszt 10,00; hallgatói klubot (Gödör, Roller, Csocsó, Drönk, 

Habár) 12,00 óráig kell kitakarítani.) 
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d) Az épület állapotát (különösen a közlekedő területek takarítottságát) Szervező a gondnokkal 

köteles végigellenőrizni és amennyiben az nem megfelelő, jegyzőkönyvezni. 

e) A Szervező a használt területeken tudomásul veszi kártérítési kötelezettségét vétlen vagy 

szándékos károkozás esetén a rendezvény időtartamára. Károkozás esetén a Szervező köteles a 

tettes ismeretétől függetlenül a KI teljes kárát megtéríteni, amelynek végső időpontja a 

rendezvény befejezését (1. pontban leírtak szerint) követő 10. munkanap. 

f) Szervező vállalja, hogy a rendezvényekkel kapcsolatosan mindennemű egyetemi, jogszabályi 

és hatósági előírást betart és betartat, a rendezvénnyel kapcsolatosan minden problémás ügyért, 

jogkövetkezményért felelősséget vállal, adódjék az akár a rendezvény szervezésében, 

előkészítésében, akár magán a rendezvényen részt vevő személyek magatartásából vagy 

mulasztásából. 

g) Szervező teljes körű felelősséggel tartozik különösen, amennyiben a rendezvénnyel 

összefüggésben, annak időtartama alatt elvégzett zajmérés alapján, Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Építési Osztálya által a kollégiumi 

épületre kiadott és a Szervező által megismert határozatban megállapított zajkibocsátási 

határérték meghaladása miatt a BME-t zaj- illetve rezgésvédelmi bírság megfizetésére 

köteleznék. Szervező elismeri ezen esetre a szándékos károkozás tényét, vállalja, hogy az ilyen 

módon kiszabott bírság értékét a KI részére teljes körűen megtéríti. A Szervező emellett vállalja, 

hogy a szervezésben részt vevő hallgatókat a betartandó szabályokról és mind a BME-re, mind 

a hallgatóra vonatkozóan lehetséges káros következményekről, továbbá a tartozás meg nem 

fizetésének következményeiről teljes körűen tájékoztatja. A szervező felelős a környező 

lakóházak és közterület vonatkozásában, a rendezvény okán, általa okozott zaj és zavaró hatás 

minimalizálásáért. 

 

7. Tájékoztatási kötelezettségek 

a) A Szervező a rendezvények alatt különösen köteles a tűzvédelmi valamint a dohányzással 

kapcsolatos előírásokat betartani és betartatni. A Szervező vállalja, hogy amennyiben a 

rendezvénnyel kapcsolatban bármilyen tűzveszélyes anyagot használ, erről előzetesen 

értesítenie kell a KI-t és az Üzemeltetési Osztály tűzvédelmi csoportvezetőjét.  

b) A Szervező a rendezvénnyel kapcsolatosan, annak megkezdése előtt köteles arról az alábbiakat 

írásban tájékoztatni, ha a rendezvény időtartama eléri a 3 napot és/vagy kollégiumi épületen 

kívüli területet (pl. udvar, stb.) és/vagy közterületet érint legalább 1 órát meghaladó 

időtartamban: 

- XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya 

- BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya 

- XI. kerület Újbudai Közterület Felügyelet 

 

c) A KI a rendezvényt bármikor ellenőrizheti és amennyiben ott szabálytalanságot tapasztal, 

felfüggesztheti, vagy leállíthatja. Amennyiben a felek a megállapodásban foglaltakat 

maradéktalanul nem tartják be, a KI azt egyoldalúan felmondhatja. 

 

Budapest, 2016. 00. 00. 

 

Hubay Mátyás 

igazgató helyettes - KI 

 

 

(«Elnök») 

elnök – ÉPK HK 

 

(«Szervező») 

szervező 

  



TEREMIGÉNYLÉS 
a hallgatói célú helyiségek hallgatói igénybevételére 

(A helyiség igénybevételét a mentor engedélyezheti, kizárólag a kollégium lakója kérésére. Az 

engedélyeket a kollégiumok portáján kell gyűjteni. Nem használható olyan esetben, amikor jövedéki 

termékek árusítása, hangosítás igénybevétele történik.) 

Igénylő neve, Neptun-kódja, telefonszáma: 

«Név» «Neptun» 0«Tel» 

 

Igényelt területek, az igénylés célja és időtartamának felsorolása: 

«Hely» «Cél» «Idő» 

 
Mint igénylő és felelősségvállaló kijelentem, hogy a rendezvény befejezése után a bérleményben az eredeti 

állapotot helyreállítom, a takarítást a használatot követően haladéktalanul elvégzem, a használt területeken történt 

károkozásért anyagi, illetve a fentiek betartásáért büntetőjogi illetve fegyelmi felelősséggel tartozom. Vállalom, 

hogy a rendezvénnyel kapcsolatosan mindennemű egyetemi, jogszabályi és hatósági előírást betartok és betartatok, 

a rendezvénnyel kapcsolatosan minden problémás ügyért, jogkövetkezményért felelősséget vállalok, adódjék az 

akár a rendezvény szervezésében, előkészítésében, akár magán a rendezvényen részt vevő személyek 

magatartásából vagy mulasztásából. Teljes körű felelősséggel tartozom különösen, amennyiben a rendezvénnyel 

összefüggésben, annak időtartama alatt elvégzett zajmérés alapján, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Építési Osztálya által a kollégiumi épületre kiadott és az általam 

megismert határozatban megállapított zajkibocsátási határérték meghaladása miatt a BME-t zaj- illetve 

rezgésvédelmi bírság megfizetésére köteleznék. Elismerem ezen esetre a szándékos károkozás tényét, vállalom, 

hogy az ilyen módon kiszabott bírság értékét a KI részére teljes körűen megtérítem. Vállalom, hogy a szervezésben 

részt vevő hallgatókat a betartandó szabályokról és mind a BME-re, mind a hallgatóra vonatkozóan lehetséges 

káros következményekről, továbbá a tartozás meg nem fizetésének következményeiről teljes körűen tájékoztatom. 

Felelős vagyok a környező lakóházak és közterület vonatkozásában, a rendezvény okán, általa okozott zaj és 

zavaró hatás minimalizálásáért.  

 _______________________ 

 szervező 

A terület használatát engedélyezem: 

  _______________________ 

  mentor 

 

 

2 


