Baross Gábor Kollégium
Tárgyaló Használati rend
1.) Jelen szabályzat a Baross Gábor Kollégium földszint 7-es és 8-as számú helyiségben
található közösségi terem (továbbiakban: Tárgyaló) használati rendje.
2.) Jelen Használati rend kiterjed a Tárgyalóba belépő személyekre.
3.) A Tárgyaló az arra jogosult személyek számára, a Teremfoglalási Naptár kitöltése után
vehető igénybe a következő tevékenységekre: oktatási célokra, bizottságok és öntevékeny
körök

üléseinek

megtartására

valamint

szakmai

előadások

és

programok

megvalósítására.
a)

Teremhasználatra jogosult személyek: a KHK aktív mandátummal rendelkező
tagjai, kollégiumi mentorok, bizottságvezetők, körvezetők.

4.) A Tárgyalót csak az arra jogosult személyengedélyével lehet használni, aki felelős annak
rendeltetésszerű használatáért és tisztaságáért
a) Amennyiben a teremhasználatra jogosult személy nem tudja betartatni a rendet a
Tárgyalót

használókkal, köteles ezt jelezni a kollégiumi fegyelmi felelősök

egyikének.
5.) A Tárgyalóban szemetelni tilos, az összegyűlt szemét tárolására a kihelyezett szemetesek
szolgálnak.
6.) A Tárgyalóban az asztalok és székek átrendezése megengedett, viszont a használat után
az igénybe vevők kötelesek visszarendezni a termet.
7.) Az asztalok és székek letakarítása, a padló feltakarítása kötelező a használat után.
a) A takarításért és annak időben történő elvégzéséért a termet igénybe vevő személy
felel.
8.) A kollégium fegyelmi felelősei jogosultak a Tárgyaló rendjét ellenőrizni. A Használati
rend bármely pontjával ellenkező magatartás fegyelmi pontot vagy fegyelmi eljárást
vonhat maga után.
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9.) Ha a Tárgyalót igénybe vevő személy a termet nem a rendeltetésszerű használatnak
megfelelően és tisztán találja, köteles értesíteni erről egy fegyelmi felelőst. A Tárgyaló nem
rendeltetésszerű használata a használati jog megvonását eredményezheti.
10.) A Teremfoglalási Naptárban szereplő foglalási időpontokat a KHK az érintettek értesítése
mellett módosíthatja.
11.) Minden egyéb, e Használati rendben nem szabályozott kérdésben a Baross Gábor
Kollégium Házirendje érvényes.

Budapest, 2018. 12. 13.

Morovián Márton
elnök
BME KJK HK
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