
 

Bercsényi 28-30 kollégium Makettező helyiségének használati rendje 

Helyszín: Bercsényi 28-30 építész kollégium, bejárat után jobbra a folyosó végén az utolsó ajtó 

ugyancsak jobbra. 

A makettező termet a Bercsényi Makettkör működteti. A kör célja, hogy biztosítsa a hallgatóknak a 

makettezéshez szükséges megfelelő környezetet és szerszámokat adjon ki a munkához. 

A makettező helyiség kulcsát a kollégiumi belépőkártya felmutatásával bármely kollégista vagy 

vendégkártyával rendelkező személy felveheti (nem kollégisták telefonszámuk megadásával).               

A teremhasználó a porta mellett lévő névtábláról megkeresi a kollégiumban tartózkodó makettkör 

tagot, aki ellenőrzi a terem tisztaságát a használat előtt.(amennyiben a termet rendezetlenül találja 

az előző teremhasználót vonja érte felelősségre.) A portás a teremkulcsot minden esetben egy  

makettkör tag jelenlétében adhat ki! A kulcsot felvevő személy a portán hagyja a személyit vagy 

jogosítványt (egyéb HIVATALOS fényképes azonosításra szolgáló igazolványt) és kitölti a 

teremhasználói füzetet. A terem állapotáért és rendeltetésszerű használatáért a kulcsot felvevő 

személy felel. 

Szerszámok kölcsönzéséhez szintén  körtagokat kell keresni. A makettezőben található szekrényekbe 

kizárólag a körtagok nyúlhatnak! Szerszám kölcsönzése esetén, az elérhető körtagnak az eszköz 

használatának időtartamáig egy hivatalos fényképes igazolványt köteles átadni a szerszámot használó 

személy. A kölcsönzés végeztével ismét megkeres egy körtagot, aki elzárja a tisztán eredeti 

állapotában visszaadott szerszámot. A szerszámban kárt okozó köteles jelenteni a körtagnak a hibát. 

A kár elhárításáig (amennyiben a használó saját hibájából keletkezett) a körtag jogosult a fényképes 

igazolványt a kör tulajdonában tartani garanciaként, hogy a kárt okozó személy vállalja a kár 

elhárítását, mely közös megegyezésen alapul(a körtag bevonja a makettkör vetezőségét is a 

megegyezésbe).  Amennyiben a kárt okozó személy kitér felelőssége 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. 

A munka befejeztével a teremhasználó ismét megkeres egy körtagot, aki ellenőrzi a terem 

tisztaságát. A terem átvételekor (és a terem használatának befejezésekor) a makettkör jelenlévő 

tagja felel a terem állapotának ellenőrzéséért. Abban az esetben, ha a terem állapota nem megfelelő, 

úgy a makettkör jelenlévő tagja felszólíthatja a kulcsot felvevő személyt a terem tisztítására és 

eredeti állapotának visszaállítására. 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.   



Egyéb információ: 

-a teremhasználó a kulcsot nem viheti magával, ha kis időre is hagyja el a termet. Minden esetben a 

kulcsot a portára le kell adnia. 

-a Bercsényi Makettkör 8:00-00:00 között vállalja, hogy üzemelteti a termet. Ezen órákon kívül az 

alábbi szabályzat érvényes. Amennyiben a teremhasználó tovább kíván maradni a teremben és 

meghaldja az éjfélt az ott töltött idő, kitakarít maga után bezárja a termet a kulcsot leadja a portán és 

másnap ügyeleti időben visszatér megkeres egy makettköröst aki ellenőrzi a termet és akkor a 

portáról visszakapja az igazolványát. 

-Ha nincs makettkörös a kollégiumban, kizárólag abban az esetben, a hallgató az ügyeletes mentort 

keresheti meg és ő ugyanugy jár el mint egy körtag, egyedül szerszámot nem adhat ki a mentor. 

-Vágólapot a teremből kivinni csak a a vezetőség engedélyével lehet! 

 

 

 

Bercsényi Makettkör nevében 

Bedő László, Bercsényi Makettkör elnök:                                                                            Bp.,   2016 02.05. 

 


