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1. A házirend hatálya, módosításának és elfogadásának szabályai
A házirend minden, az NJTP Klubszobában tartózkodó személyre vonatkozik. A házirend módosítását a szakmai vezető, a titkár, és a tagok kezdeményezhetik, a módosítási javaslatot –
szükség esetén a tagokkal egyeztetve – a titkár és a szakmai vezető készíti el és a Kar vezetésével hagyatja jóvá.

2. Az NJTP Klubszoba használatáról
Az I épület nyitva tartása alatt (abban az időszakban, amikor biztosított a portaszolgálat) a
Klubszobát minden NJTP tag szabadon használhatja. A Klubszoba kulcsát a tagok a portán tudják elkérni, s ugyanitt tudják leadni (a kulcshoz hozzáféréssel rendelkezők listáját minden félév
elején a titkár juttatja el a portaszolgálathoz).
A Klubszoba elsődleges célja egy olyan közösségi tér biztosítása, ahol az NJTP tagok megfelelő körülmények között kutathatnak és foglalkozhatnak a tanulmányaikkal (tanulás, órákra
való felkészülés). Erre való tekintettel minden Klubszobában lévő egyén köteles
 a Klubszobát rendeltetésszerűen használni, kizárólag olyan tevékenységet végezve,
mely illeszkedik az Egyetem elvárásaihoz és programjaihoz (ilyen a kutatási és szakmai tevékenység),
 tartózkodni az olyan tevékenységektől, melyeket az Egyetem intézményi szabályai
nem engedélyeznek (például korrepetálás, nem legális le- és feltöltés, hangos zenehallgatás és filmnézés, stb.)
 viselkedésével és tevékenységével igazodni az ott tartózkodókhoz, ügyelve arra, hogy
magatartásával másokat ne zavarjon,
 a Klubszoba esztétikus küllemére ügyelni:
◦ a hulladékot az erre szolgáló gyűjtőkbe elhelyezni,
◦ a konyhai berendezéseket (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző, szendvicssütő, főzőlap stb.) rendeltetésszerűen használni és tisztán tartani,
◦ az evőeszközöket (tányért, pohár, bögre, stb.) használat után elmosni,
◦ a berendezési tárgyak épségét megőrizni,
 távozáskor a Klubszobát ellenőrizni (ablakok zárása, elektronikus eszközök kikapcsolása, stb.), meggyőződni arról, hogy az ajtót megfelelően bezárta, amennyiben utolsóként hagyta el a szobát,
 felhívni mások figyelmét a Házirend betartására, szükség esetén értesíteni a program
titkárát vagy szakmai vezetőjét a Házirend megsértéséről,
 a Klubszobával vagy az ott elhelyezett eszközökkel kapcsolatban előforduló bármilyen
problémát (pl. elfogy a papír/toner a nyomtatóból, kifogynak a táblafilcek, stb.) jelezni
a titkárnak vagy a szakmai vezetőnek.
A Klubszobában kizárólag az aktuális félévben NJTP tagsággal rendelkezők tartózkodhatnak, „külsős” személyek nem.
A Házirend pontjai alól felmentés csak a program titkára vagy a szakmai vezetője által
adható, elsősorban a féléves programok alkalmával (pl. a rendezvények során a meghívott külsős vendégek beengedése a Klubszobába).

3. Záró rendelkezések
A Házirendet megsértő hallgató a Klubszobából kitiltható, NJTP tagsága megszüntethető,
valamint fegyelmi vétség esetén a HKR rendelkezései szerint felelősségre vonható.
Jelen házirend 2019. szeptember 1-től visszavonásig hatályos.

