
 

 
 

Bercsényi 28-30 Kollégium  
Makettező helyiségének használati rendje 

(1.) Általános rendelkezések 

a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, déliszárny, földszinti folyosó, utolsó ajtó 

jobbra. 

b. A Makettező helyiséget a Bercsényi Makettkör ügyeleti idejében működteti. A kör 

célja, hogy biztosítsa a hallgatóknak a makettezéshez szükséges megfelelő 

környezetet és szerszámokat kínáljon a munkához. 

c. Az ügyeleti idő minden nap 8:00-23:59 között zajlik. A helyiség használata ügyeleti 

időn kívül is lehetséges a (2.) e. alpontban foglaltaknak megfelelően. 

(2.) Kulcsfelvétel 

a. A Makettező helyiség kulcsának felvételére bármely építész hallgató jogosult, a 

Bercsényi Makettkör egyik tagjának jelenlétében egy személyazonosításra alkalmas 

igazolvány leadásával. 

b. A helyiség használatának befejeztével a használónak egy körtag jelenlétében van 

lehetősége leadni a kulcsot a portán, melyet követően visszakapja igazolványát. 

c. Lehetőség van a kulcshasználó nevének módosítására a helyiség használata során, 

mely szintén egy körtag jelenlétében lehetséges az adott személyek 

igazolványainak kicserélésével a portán. 

d. A használó a terem elhagyása után a kulcsot nem tarthatja magánál, köteles azt a 

portán leadni. 

e. Ügyeleti időn kívüli teremhasználat esetében a kulcsot felvevőnek különösen 

ügyelnie kell a teremhasználati szabályokra a terem bezárásakor. Másnap az 

ügyeleti időben egy körtag a használó jelenlétében ellenőrzi a terem állapotát. A 

használó igazolványa a másnapi ügyeleti időig a portán marad. 

f. A Makettező helyiséget nem szükséges előzetesen a rendezvénynaptárban 

lefoglalni. 

(3.) Teremhasználat 

a. A Makettező helyiség kinyitása előtt a kulcsfelvételnél jelenlévő körtag ellenőrzi a 

helyiség tisztaságát.  

b. A terem állapotáért és rendeltetésszerű használatáért a kulcsot felvevő személy 

felel. 

c. Amennyiben a kulcsot felvevő személy megtagadja a terem rendjének visszaállítását 

úgy a Makettkör jelenlévő tagja köteles kollégiumi mentort hívni, aki a Bercsényi 

28-30 Kollégium házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi Kártérítési és 

Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el.   

 



 

 
 

 

(4.) Eszközhasználat 

a. A Makettező helyiségben eszközt kölcsönözni egy személyazonosításra alkalmas 

igazolvány leadásával egy körtag jelenlétében lehetséges. 

b. Az eszközök a Makettező helyiségben az erre a célra kialakított szekrényekben 

elzárva találhatóak. A szekrényeket kizárólag körtagok kezelhetik. 

c. A kölcsönzés végeztével a használó a szerszámot tisztán, eredeti állapotában egy 

körtagnak adja vissza, aki az eszköz állapotát ellenőrzi és a leadott igazolványt 

visszaszolgáltatja 

d. Az eszköz állapotáért és rendeltetésszerű használatáért a kulcsot felvevő személy 

felel. 

e. A szerszámban kárt okozó köteles jelenteni a körtagnak a hibát. A kárt okozó 

személynek vállalnia kell a kár elhárítását, mely közös megegyezésen alapul (az 

illetékes körtag köteles bevonni a Bercsényi Makettkör vezetőségét is a 

megegyezésbe). 

f. Amennyiben a kárt okozó személy kitér felelősségvállalás alól, a körtag köteles 

Kollégiumi mentort hívni, aki a Bercsényi 28-30 Kollégium házirendjének és a BME 

Hallgatók Fegyelmi Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el. 

(5.) Záró rendelkezések 

a. Jelen melléklet a Bercsényi 28-30 Kollégiumi Házirendjének részét képezi, így 

megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban foglalt 

következményeket vonja maga után.  


