BME Építőmérnöki Kar
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Anyagvizsgáló Laboratóriuma

Nyilatkozat a Házirend
elfogadásáról és betartásáról

Alulírott ..............................................., neptun: .........., témavezető: ....................
kijelentem, hogy az alábbiakban ismertetett Házirendet elfogadom és betartom.
Házirend:
1 A BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés Tanszékének Anyagvizsgáló Laboratóriumát a
BME Építőmérnöki Kara üzemelteti.
2 A laboratórium üzemeltetésért és az alkalmazottak
munkájáért felelős személy a Laboratórium vezetője.
3 Minden laboratóriumi területen tartózkodó személy köteles betartani az egyetemi és Építőmérnöki Kari tűz- és
munkavédelmi szabályzatokat és előírásokat.
4 A laboratórium területén és környékén is be kell tartani
a közösségi együttélés általános szabályait.
5 Jelen Házirend a laboratórium területén dolgozó és tartózkodó minden személyre egyaránt vonatkozik!
6 A laboratórium területén ételt és italt fogyasztani csak
az arra kijelölt helyeken szabad. Dohányozni tilos, alkoholt és tudatmódosító szereket fogyasztani tilos.
7 A Laboratóriumban csak munkára alkalmas állapotban,
megfelelő öltözékben és felszereléssel szabad munkavégzést folytatni. Laboratóriumi munkavégzésnél minimum két főnek a laboratóriumban kell tartózkodnia.
8 A laboratóriumi munkában résztvevők szakmai munkájáért és viselkedéséért felelős személy a témavezető,
akit a Laboratórium vezetőjének javaslatára a Tanszékvezető nevez ki. A laboratórium területén témavezetővel nem rendelkező hallgatók, külsős és arra nem jogosult kollégák nem tartózkodhatnak.
9 Nem tanszéki és laboratóriumi alkalmazottak (pl. hallgatók és külsős kollégák) csak a Laboratóriumvezető
által szervezett baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatáson való részvételt követően, a Tanszékvezető jóváhagyásával, valamint jelen nyilatkozat aláírásával (elfogadásával és betartásával) vehetnek részt a laboratóriumi
munkában. Jelen nyilatkozat aláírásával egyúttal kijelentik, hogy a baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatáson részt vettek, a laboratóriumi munkavégzés veszélyforrásaira felhívták a figyelmüket és azokat megértették, a laboratórumban saját felelősségükre tartózkodnak. Ha a résztvevőket gondatlanságuk miatt baleset
éri, akkor ezért felelősség az egyetemet nem terheli.
10 Az orvosi ügyelet, illetve a mentők telefonszáma kifüggesztésre került a Laboratórium területén. Az elsősegélynyújtásához szükséges eszközöket tartalmazó elsősegély láda a kijelölt helyen található. Baleset esetén
azonnal értesíteni kell a Laboratóriumvezetőt!
11 A hallgatók (TDK, BSc, MSc, Szakmérnöki, PhD, stb.)
és külsős kollégák csak akkor használhatják önállóan a
laboratóriumot, ha témavezetőjük meggyőződött az alkalmasságukról, és munkájukért felelősséget vállal, valamint ellenőrzi azt.
12 A laboratóriumi eszközök szándékos rongálása esetén a
javítás vagy pótlás költségét a munkavégzésért felelős
témavezető köteles biztosítani!

Budapest, …………………..

13 Az eszközök használatát az Anyagvizsgáló Laborató-
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rium Online Nyilvántartási (ALON) rendszerében legalább 48 órával előre jelezni kell. Lefoglalni csak szabad időpontokat lehet, az időpontok cseréjéről a témavezetők egymással egyeztetve állapodhatnak meg.
Munkavégzés közben kiemelt figyelmet kell fordítani a
laboratóriumban dolgozókra, egymás munkájára és kutatására. A felfestett sárga közlekedési útvonalakra pakolni tilos. A tanszéki és laboratóriumi alkalmazottak
oktatásban történő akadályozása tilos.
A próbatestek és anyagok szállítása a laboratóriumban
rendszeresített szállítókocsikkal a felfestett közlekedési
útvonalakon előre bejelentett időintervallumban, a szállítási útvonal elzárt biztosítása mellett történik.
A próbatesteket és anyagokat szállítás után feliratozva,
csak a raktározásra kijelölt helyeken, valamint ott raklapokon kell tárolni, piramis alakban, két sor után átfedéssel rakva. Egy raklapon minél több próbatest elhelyezésére kell törekedni, azonban a balesetveszélyes tárolás szigorúan tilos! A felirat nélkül, vagy a laboratórium területén illetve környezetében nem kijelölt helyen tárolt próbatestekért, anyagokért, saját eszközökért
felelősséget nem vállalunk, azok eltávolításra és megsemmisítésre kerülhetnek! A feliraton fel kell tüntetni a
próbatest vagy anyag megnevezését, a témavezető nevét és a tárolás várható befejezésének időpontját is.
A laboratóriumi munkavégzés befejezése előtt a használt eszközök és környezetük takarítása kötelező! A
hallgatók munkája csak akkor minősíthető elvégzettnek
(és félév végén beadhatónak), ha a témavezető megbizonyosodott arról, hogy az általuk irányított hallgató
eleget tett a takarítási kötelezettségnek, a nem eltárolandó próbatestek pedig selejtezésre kerültek.
A munkavégzés befejezése után a helységekben az áramot és a világítást le kell kapcsolni (ha más kolléga
vagy eszköz sem használja), valamint a nem használt
helységeket be kell zárni.
A laboratórium épületeiben és eszközeiben bekövetkező meghibásodásokat, káreseteket, problémákat minden résztvevő érdeke és kötelessége haladéktalanul bejelenteni a Laboratóriumvezetőnek.
A laboratóriumban az értéktárgyakra fokozott figyelmet kell fordítani. A vagyontárgyak és értékek eltűnéséért az egyetem felelősséget nem tud vállalni.
A Házirend be nem tartása fegyelmi vétségnek számít,
melynek elbírálása az SZMSZ és TVSZ rendelkezései
szerint történik. A hallgatók kártérítési felelősségét a
„A BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati
Szabályzata” részletesen ismerteti.
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Aláírás

Témavezető

