Bercsényi 28-30 Kollégium
Második lépcsőforduló helyiség használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, második emelet, lépcsőforduló
b. A helyiség használatára jogosult minden olyan személy, aki állandó- vagy vendégkártyával
rendelkezik.
c. A második lépcsőforduló minden nap 00:00-24:00-ig rendelkezésre áll a hallgatók számára
tanulásra, mindennapos szocializálódásra.

2. Teremhasználat
a. A helyiséget bármilyen formában rongálni szigorúan tilos, kár esetén használók a felelősek. A
helyiséget használat után rendben kell hagyni, saját eszközöket csak saját felelősségre lehet
otthagyni úgy, hogy azok a többi használót nem zavarják. A makett anyag tárolót bármely
használó igénybe veheti, a nagy makett anyagokat a nagy tárolóba, a kicsi anyagokat a fiókos
tárolóba kell tenni.
b. Amennyiben a használók a helyiségben este 10 óra után hangos tevékenységet folytatnak (többek
között zenehallgatás, társasozás, illetve más közösségi tevékenységek), akkor a folyosóajtókat be
kell csukni, hogy a többi kollégista pihenését ne zavarják. Felszólításra a tevékenységet be kell
fejezni.

3. Eszközhasználat
a. A teremben található eszközökért (asztalok, székek, polcok, tárolók) a használók a felelősek,
használat után rendben, az eredeti elrendezésnek megfelelően kell őket otthagyni. Makettezni
kizárólag vágólap használatával lehetséges. Kár esetén azonnal jelezni kell azt a portán, ahol
jegyzőkönyvbe kerül. Az eszközöket a helyiségből nem szabad saját szobába átvinni.
b. A terem falán található tábla kizárólag krétával, egyetemi polgárokhoz méltó módon használható.

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: minden eszköz megtalálható-e a
helyiségben; történt-e rongálás, a helyiség általános rendje és tisztasága, fokozott figyelmet
fordítva a fal tisztaságára.

4. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.
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A berendezést, eszközöket rongálni tilos!
A makett anyag szabadon használható bárkinek.
A falra sértő üzeneteket írni tilos!
A jegyzettartó szabadon használható, hozhatsz-vihetsz.
Makettezni kizárólag vágólappal lehetséges!

Közösségi helyiségekben rendetlenség, szemét okozása és el nem takarítása 4 fegyelmi pont.
Csendrendelet be nem tartása 4 fegyelmi pont.
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