Bercsényi 28-30 Kollégium
BSZK Szerverszoba használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, északi szárny, földszint, első ajtó balra
b. A helyiséget a Bercsényi Számítástechnikai Kör (a továbbiakban: Kör) öntevékeny kör működteti.
c. A Szerverszoba elsősorban a Kör rendszeres ügyeletének biztosítására, eszközeinek tárolására és
gyűléseinek megtartására használható.

2. Kulcsfelvétel
a. A helyiség kulcsát a Hallgatói Képviselet által jóváhagyott taglistában az erre jogosultnak jelzett
hallgató veheti fel. A taglistáról a Kör vezetője a Hallgatói Képviselettel egyeztet a Kari Hallgatói
Csoportok Ügyrendje szerint.
b. A használó a terem elhagyása után a kulcsot nem tarthatja magánál, köteles azt a portán leadni.

3. Teremhasználat
a. A terem a kör Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkájával kapcsolatos
tevékenységekre használható: ügyelet tartása, kör belső rendezvényei (pl.: gyűlések), körtagok
oktatása, önképzése.
b. A Szerverszoba kinyitásakor a kulcsot felvevő körtag ellenőrzi a helyiség tisztaságát.
c. A terem átvételekor vagy a terem használatának befejezésekor a kulcsot átvevő körtag felel a
helyiség állapotának ellenőrzéséért. Abban az esetben, ha a munkakörnyezet állapota nem
megfelelő, a kulcs átvevője felszólíthatja a termet korábban használó személyt a terem tisztítására
és eredeti állapotának visszaállítására. 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. A leltárban szereplő eszközökben és a Kör berendezésében kárt okozó személy köteles jelenteni a
kulcsfelvevő körtagnak a hibát. A kárt okozó személynek vállalnia kell a kár elhárítását, melyről
értesítenie kell a Kör vezetőségét és a Hallgatói Képviselet Gazdasági referensét.
b. Amennyiben a kárt okozó személy kitér a felelősségvállalás alól, a körtag köteles kollégiumi
mentort hívni, aki a Bercsényi 28-30 Kollégium Házirendje és a BME Hallgatók Fegyelmi,
Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el.

5. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.
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Kulcsokat csak a taglistán megjelölt személyek vehetik fel.
Hagyj rendet magad után!
Vigyázz a helyiség eszközeire és a BSZK berendezéseire!
A helyiségbe lépve elfogadod a helyiség használati rendjét.

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar • Hallgatói Képviselet
www.epiteszhk.bme.hu

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület III. em. 23.
Telefon: 463-1947 Fax: 463-4314
E-mail: info@epiteszhk.hu

