Bercsényi 28-30 Kollégium
Háztartási helyiség használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, 1., 3., és 5. emeleti női zuhanyzók mellett megtalálható
kisebb helyiségek.
b. A helyiséget valamennyi kollégista használhatja, akik belépésükkel elfogadják a Háztartási
helyiség használati rendjét.
c. A Háztartási helyiség minden nap 00:00-24:00-ig a kollégisták rendelkezésére áll. A helyiség
célja, hogy a kollégisták számára állandó helyet biztosítson vasaláshoz, továbbá különböző
közösen használt takarítóeszközök tárolására alkalmas.

2. Kulcsfelvétel
a. Kulcs felvételére bármely kollégista hallgató jogosult. A kulcsot személyazonosság igazolására
alkalmas okmány letétele ellenében lehet a portáról kikérni.
b. A kulcs felvétele során egy táblázatot kell kitölteni, mely a következőket tartalmazza: név,
szobaszám, melyik szinten lévő helyiség kulcsát kéri ki, milyen eszközt vesz igénybe,
kulcsfelvétel és a kulcs visszaadásának időpontja, a helyiség és az eszközök állapotának rögzítése
(elsősorban az azt megelőző nem rendeltetésszerű vagy kárt okozó használat pontos leírása).

3. Teremhasználat
a. A helyiségért a kulcsot felvevő személy felel. A kulcs felvételével az illető elfogadja a használati
rendet.
b. A helyiséget tisztán, az eredeti elrendezésnek megfelelően kell elhagyni.
c. A helyiséget kizárólag a tűzvédelmi előírások fokozott betartása mellett lehet igénybe venni.
d. Abban az esetben, ha a helyiség tisztasága, elrendezése vagy az eszközök állapota nem megfelelő
a kulcs felvételekor, a kulcsot felvevő személy köteles kollégiumi mentort hívni, aki a Bercsényi
28-30 Kollégium házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati
Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a kulcsot felvevő személy nem szól kollégiumi
mentornak, onnantól kezdve felelősségre vonható a kárért.

4. Eszközhasználat
a. A helyiségben található eszközök: egy vasaló, egy vasalódeszka, egy seprű.
b. Az eszközökért az azt igénylő, felvevő személy felelősséget vállal. Az eszközök rongálása tilos.
c. A vasaláshoz szükséges eszközöket csak a helyiségben lehet használni, nem lehet máshova
átvinni. Saját vasaló használata a helyiségben megengedett.
d. A seprűket saját szoba kitakarításának céljából kizárólag a takarítás időtartamára lehet kivinni a
helyiségből. Utána azonnal vissza kell vinni az eredeti helyére.
e. Az eszközlista leltárát a Hallgatói Képviselet kezeli.
f. Az eszközben kárt okozó köteles jelenteni az ügyeletes mentornak a hibát. A kárt okozó
személynek vállalnia kell a kár elhárítását, mely közös megegyezésen alapul a Hallgatói
Képviselettel.
g. A helyiséget a Hallgatói Képviselet aktuális felelősei takarítják.
h. Amennyiben a kárt okozó személy kitér a felelősségvállalás alól, az ügyeletes mentor a Bercsényi
28-30 Kollégium Házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati
Szabályzatának megfelelően jár el.
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5. Ellenőrzés
a. A helyiségeket az ügyeletes mentor köteles ellenőrizni a Hallgatói Képviselettel előre egyeztetett
rendszerességgel.
b. A mentorok az ellenőrzés során a következőket nézik át: áram alatt van-e bármilyen eszköz,
minden eszköz megtalálható-e a helyiségben, történt-e rongálás, a helyiség általános rendje és
tisztasága, fokozott figyelmet fordítva a fal tisztaságára.

6. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.
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Tarts rendet a helyiségben!
Az eszközöket használat után azonnal hozd vissza!
A kulcsot a portáról veheted fel.
Ne hagyd bedugva a vasalót!
A belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.
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