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KÉRVÉNY RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉRE 

Időpont: ............................................                                                             Várható résztvevőszám: ................... 

Aláírásommal igazolom, hogy az alábbi feltételeket vállalom. 

1.2. Kisebb, maximum 30 fős, a kollégiumban lakó hallgatók vagy dolgozók valamely csoportját, baráti 

közösségét érintő, zártkörű, hangos zenés, táncos rendezvények, amelyeken alkoholfogyasztás is történhet. 

Helyszíne a pinceklub. 

1.2.1. Legkésőbb a rendezvény napján a munkaidő végéig, illetve ha az nem munkanap, akkor a 

rendezvényt megelőző munkanap munkaidejének végéig a kollégiumvezető elé kell terjeszteni a 

rendezvényre vonatkozó igényt. 

1.2.2. A kollégiumvezető csak akkor engedélyezheti a rendezvényt, ha a rendezvényért az alábbiak közül 

valaki felelősséget vállal, és befizeti a kauciót. Felelősségvállaló lehet a MÁSZ bármely szervezeti egysége, 

illetve alkalmazottja, megbízottja, a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat, szintfelelős vagy a kollégiummal 

kollégiumi jogviszonyban álló kollégista. 

1.2.3. A felelősségvállaló feladata az általa kezdeményezett rendezvény lebonyolításának összes feltételéről 

gondoskodni, az intézményi szabályzatok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása és 

betartatása. 

1.2.4. A felelősségvállalónak kell gondoskodni a rendezvény utáni takarításról a pinceklubban, valamint az 

esetleges kulturálatlan viselkedésből adódó nyomok eltakarításáról az előtérben és az előtérből nyíló WC-

ben, illetve fizetni a rendezvény miatt felmerült többlet takarítási költségeket, ha a takarítás nem történik 

meg a rendezvényt követő reggel 7 óráig. 

1.2.5. A felelősségvállalónak kell gondoskodnia arról is, hogy ne legyen olyan hangos a zene, amely már 

zavarja a kollégisták, vendégek és bentlakó dolgozók éjszakai pihenését. Szintén a felelősségvállalónak kell 

gondoskodni arról is, hogy éjszaka 3 óra után teljesen megszűnjön minden zene és hangoskodás. 

1.2.6. A rendezvények előtt kauciót kell letennie a felelősségvállalónak a kollégiumvezetőnél, vagy az általa 

megbízott dolgozónál. A kauciót a következő munkanapon visszakapja a felelősségvállaló, ha betartotta a 

2.4. és 2.5. pontban foglaltakat, és nem történt károkozás. Amennyiben a kaució nem fedezi a rendezvény 

miatt felmerült takarítási költségeket vagy kártérítést, akkor a felelősségvállaló köteles befizetni a 

különbözetet. A kaució mértékét félévente a kollégiumvezető határozza meg.  

1.2.7. A munkanapok védelmében és a kollégium lakói, vendégei és bentlakó dolgozói zavartalan pihenése 

érdekében kisebb, de zajjal járó, zenés rendezvényeket is tilos tartani munkanapot megelőző éjjel.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti feltételeket nem tartom be, anyagi felelősség terhel, és 

fegyelmi eljárás indulhat ellenem. 

Budapest, ................................................   .................................................... 

                                                                                                                 kérvényező aláírása 

KAUCIÓ 5.000,- Ft 

A buli megrendezését a pinceklubban a fent nevezett hallgató felelősségvállalását tudomásul véve 

támogatom       nem támogatom 

Budapest, .............................................       .......................................................                   

                  éjszakai ügyeletes tanár aláírása 

 

A buli megrendezését 

engedélyezem       nem engedélyezem 

Budapest,...............................................         ………................................................. 

                                              Fejes István 


