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(önállóan) munkát végző hallgatók részére 

 

1. A hallgató köteles belépési és munkavégzési engedélyét magánál tartani és bármelyik tanszéki 

munkatárs felszólítására megmutatni. 

2. A hallgató nem jogosult a laboratóriumba más személyt beengedni. 

3. A hallgató a laboratóriumban csak előzetes bejelentkezés (gépfoglalás a konzulens 

segítségével) után és csak munkavégzés céljából tartózkodhat. 

4. A hallgató csak azokon a berendezéseken, gépeken dolgozhat, amelyekre az engedélye szól. 

5. A hallgató a laboratóriumban csak akkor dolgozhat, ha a laboratórium területén tanszéki 

munkatárs is tartózkodik, akinek tudomása van a hallgató munkavégzéséről. 

6. A hallgató köteles a munkavédelmi és a tűzvédelmi, valamint az általános környezetvédelmi 

szabályokat betartani. 

7. A hallgató a munkavégzés ideje alatt felelős önmagáért és az általa használt gépért, 

berendezésért. A munka végeztével köteles a gépet és környezetét rendbe rakni, szükség esetén 

letisztítani, a gépet kikapcsolni (a nem használt elektromos elosztót áramtalanítani, a 

berendezéshez kapcsolódó számítógépet kikapcsolni és amennyibe a terem kiürült a világítást 

lekapcsolni) és a használt eszközöket helyükre tenni. 

8. A hallgató az általa üzemeltetett berendezést folyamatosan köteles felügyelni, az üzemelő 

berendezést nem hagyhatja magára. Felügyelet nélküli üzemeltetés TILOS! 

9. A hallgató a meghibásodások és balesetek elkerülésének érdekében köteles az általa használt 

gépeket, berendezéseket az oktatáson tanultak betartásával, legjobb tudása szerint, szakszerűen, 

gondosan és figyelmesen kezelni. Ha a hallgató bármilyen problémát észlel, függetlenül attól, 

hogy ő hibázott vagy sem, köteles a tőle elvárható módon és mértékben mindent megtenni a 

probléma elhárítása és káros következményeinek csökkentése érdekében. 

10. Ha a hallgató a laborban tartózkodása során bármilyen rendellenességet észlel, vagy ha az általa 

használt berendezés működésében eltérést, meghibásodást tapasztal, köteles azonnal a saját 

konzulensének és Hatala Márk tanszéki mérnöknek is jelenteni. Amennyiben a probléma 

azonnali intézkedést igényel és a konzulens vagy Hatala Márk az adott pillanatban nem 

elérhetők, akkor a problémát a laborban tartózkodó valamelyik tanszéki munkatársnak kell 

haladéktalanul jelenteni. 

11. A hallgató köteles az általa közvetlenül vagy közvetetten okozott kárt megtéríteni, ha a kár 

bizonyíthatóan hanyag és szakszerűtlen munkavégzése, vagy a munkavédelmi, a tűzvédelmi 

vagy a laborrendi előírások be nem tartása miatt következett be, illetve, ha meghibásodás, 

illetve rendellenesség észlelése esetén nem tett eleget a 9. pont szerinti jelentési 

kötelezettségének. 

12. Minden egyes káreseményt követően a kártérítés szükségességéről és mértékéről az ügy 

kivizsgálása után a tanszékvezető dönt. 

 

Budapest, 2010. április 12. 


