
Házirend 
(2.130. IYPT labor és szakmódszertani kutatólabor) 

1) A laborban tartózkodni csak a következő személyek (laborvezetők) egyikének engedélyével 

lehet: 

- Hömöstrei Mihály (06 70 270 5564)  

- Ispánovity Péter Dusán (06 30 824 6082) 

- Jenei Péter (06 30 548 2080) 

2) A laborban tevékenykedni csak akkor lehet, ha a laborvezetők közül legalább egy az 

épületben tartózkodik, és számára jelezve lett a tevékenység. 

3) A laborban csak az végezhet kísérleteket, aki baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesült, 

valamint vállalja, hogy betartja a házirendet. 

4) A labor eszközeit csak akkor lehet igénybe venni, ha a használója szakszerűen tudja 

működtetni. A nem szakszerű használatból eredő balesetekért felelősséget nem vállalunk! A 

nem szakszerű használatból eredő károkért a károkozó teljes felelősséget köteles vállalni: az 

eszköz árát megtéríteni, vagy az eszközt pótolni köteles.  

5) Minden veszélyhelyzetet jelenteni kell! A laborvezetők távollétében, baj esetén a megfelelő 

hatóság (tűzoltóság 105, rendőrség 107, mentőszolgálat 104), és/vagy a 6098-es melléken az 

épület közvetlen diszpécserszolgálata értesítendő, valamint a laborvezetők. 

6) A laborban a gázcsap csak laborvezető jelenlétében nyitható ki. A laborvezető kifejezett 

engedélye nélkül nyílt láng használata tilos. Magas hőmérséklet előállítására alkalmas 

eszközöket (pl. hőlégfúvó, vízforraló) is csak laborvezetővel való egyeztetés után lehet igénybe 

venni. 

7) A laborban csak a mosdóval ellátott vízcsapok használhatóak. 

8) A laborban 40 V-nál nagyobb feszültségű tápegység csak laborvezető jelenlétében 

használható. Ez alól kivételt képez a 10 kV-os nagyfeszültségű tápegység (melynek kimenő 

áramerőssége rendkívül alacsony). 

9) Olyan kísérlet nem végezhető, amely szabályszerű működés esetén veszélyeztetheti bárkinek 

a testi épségét és/vagy a labor eszközeit. Kisebb kockázatot jelentő kísérlet is csak megfelelő 

védőeszköz, és laborvezető jelenlétében végezhető. 

10) A nagy értékű eszközök (digitális fényképező, nagysebességű kamera, hőkamera, laptop, 

stb.) csak laborvezető jóváhagyásával használható. Ezeket az eszközöket a használatot 

követően el kell zárni! 

11) A kísérletek elvégzése után a kísérletező köteles mindent elpakolni maga után, vagy kiírni, 

hogy „beállított kísérlet”. A beállított kísérlet felirattal ellátott összeállításból csak akkor lehet 

eszközt eltávolítani, ha jelezzük, hogy az eszköz hova lett áthelyezve. A laborból eszközt 

kivinni csak laborvezetői engedéllyel lehet. 

12) A labor ajtaját minden esetben zárni kell, ha nem tartózkodik benne senki.  


