
MŰTEREMHÁZ használati rend – Műteremház Klub működési szabályzat 

a 2013/2014 őszi félévre (a további módosítás jogát fenntartva!) 

2013. szeptember 9. hétfő reggel 7:30-tól életbe lép az Építész Műteremház 2013/2014 őszi félévére 
vonatkozó használati rendje. Ez a házban kifüggesztett, illetve minden kártyatulajdonos által 
elfogadott és aláírt HÁZIRENDDEL együtt érvényes. Ettől a naptól kezdve csak az a hallgató veheti 
igénybe a műteremház 24 órás szolgáltatását (tartózkodhat a házban a tanórákon, rendezvényeken 
kívül), aki belépett a Műteremház Klubba. (A Klubba minden félév elején újra be kell lépni!) A Klubot 
egy öt fős bizottság koordinálja: Nagy András és Tátrai Ádám építész, egyetemi tanársegéd, valamint 
Péter Zsuzsanna, Pertovicz Anna, Ungerhofer Dániel építészhallgató. 

A Klubba jelentkezni 2013. szeptember 8. vasárnap 24:00-ig lehet a muteremhaz@sze.hu email 
címen. Ezt követően másnap, hétfő reggeltől kerülnek aktiválásra a kártyák (a kártyaaktiválás egy-két 
napot vesz igénybe), valamint elkészítjük a heti csoportok beosztását. 

használati rend változás! 

Az előző félév egyéni ügyeleti rendjét módosítva ebben a félévben heti, csoportos ügyeleti rendszer 
lesz. A Műteremház Klubba jelentkezett hallgatókat heti csoportokba osztjuk be. Az adott heti 
csoport elsődleges feladata, hogy minden héten pénteken délután 14:00 és 15:00 között a Klubot 
koordináló valamelyik személy jelenlétében rendet rak a 2. emeleti műtermekben, kitakarítja a 
makettozó műhelyt és a földszinti konyhát. (Többek kérésére a földszinti konyha újra megnyílik a 
hallgatók előtt.) A pénteki takarítások alkalmával névsort írunk, aki ezen nem vesz részt, annak 
azonnali hatállyal letiltásra kerül a kártyája a félév további részére! (Hiányozás csak orvosi igazolás 
bemutatása mellett elfogadott; előzetes, jelzett cserére a heti ügyeletesek között az előző félévhez 
hasonlóan van mód: cserepartnert kell keresni és a koordinátoroknál ezt előre jelezni, velük 
egyeztetni!) 

Az adott hétre beosztott csoport további feladatai: a Műteremház rendezvényinek előkészítése, az 
utánuk való elpakolás; hét közbeni értékelések előtti rendrakás, stb. Ezekről a koordinátorokon 
keresztül mindenki időben kap értesítést. 

A diplomájukat készítő hallgatók nem kerülnek beosztásra, de jelentkezniük nekik is kell a Klubba! 

Amennyiben ezen új rendszer nem válik be, úgy már félév közben is visszatérünk az előző 
félév napi ügyeleti rendjéhez!!! 

Minden felmerülő kérdés, észrevétel, probléma, panasz esetén keressétek a Műteremház Klub 
általatok megválasztott bizottsági tagjait: 
Péter Zsuzsanna, Pertovicz Anna, Ungerhofer Dániel. 

Mindezen szabályzások a ti, építészhallgatók érdekeit szem előtt tartva születtek, azért, hogy ez 
úton is mindenkit motiváljunk az emberi együttélés általános játékszabályainak betartására. 

Győr, 2013.szeptember 4. 
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