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A laboratóriumnak kinevezett felelőse van, aki főállású oktató. Kötelessége, hogy rendszeresen
ellenőrizze a laboratórium állapotát, biztosítsa az ott található eszközök meglétét, működését,
kölcsönzésének felügyeletét és a laboratóriumi szabályok betartásához szükséges feltételeket.
Elérhetővé kell tennie a laboratóriumi infrastruktúra és műszerek használati útmutatóit is.
A laboratóriumban munkát csak olyan személyek végezhetnek, akik megfelelő tűz- és munkavédelmi
oktatást kaptak, valamint ismerik a laboratóriumi eszközök használatát és ezeket aláírásukkal
igazolták. Az oktatást a tanszék munkavédelmi és tűzvédelmi felelőse szervezi, az aláírási
jegyzőkönyvet a laboratóriumi felelős kezeli és tárolja. A laboratóriumba belépő és onnan távozó
belépő kártyával rendelkező személyeket elektronikusan regisztrálni kell. A belépő és kilépő hallgatók
regisztrálásáért – jelenléti ív kitöltése – a hallgatókat felügyelő oktató a felelős.
A laboratóriumban csak olyan kurzusok tarthatók, melyekhez a laboratóriumban levő műszerek és
eszközök szükségesek, ezek listáját a laboratóriumi felelős kezeli. Oktatók, tanszéki mérnökök vagy
PhD hallgatók felügyelete és jelenléte mellett hallgatók, diplomamunkások és szakdolgozók is
használhatják a laboratóriumot, de felügyelet nélkül a laboratóriumban nem tartózkodhatnak. A
laboratóriumot felügyelő személy, aki a laboratóriumból utolsóként távozik, ellenőrzi a laboratóriumi
eszközök kikapcsolását és a biztonsági szabályok betartását, a laboratórium teljes áramtalanítását.
A laboratórium elsősorban oktatási célú, de kutatási feladatokhoz is használható. Általános szabály,
hogy a munka végeztével az eszközöket áramtalanítani kell, a laboratóriumot maradéktalanul vissza
kell állítani az eredeti állapotába. Értelemszerűen a laboratórium oktatástól eltérő célokra csak
oktatáson kívüli időtartamokban használható.
A laboratóriumhoz a tanszékvezető engedélyével annak az oktatónak vagy PhD hallgatónak lehet
tartósan belépő kártyája, aki a laboratóriumot oktatási vagy kutatási célra rendszeresen használja. A
laboratóriumhoz ideiglenesen is kérhet belépő kártyát bármely oktató a laboratóriumi felelőstől,
akinek oktatási/kutatási feladataihoz a speciális laboratóriumi infrastruktúrára szüksége van. A
laboratórium felelősét és a tanszékcsoporti felelőst tájékoztatni kell arról, kinek van a
laboratóriumhoz belépő kártyája.
Bárki, aki a laboratóriumot használja, köteles az eszközöket felelősséggel és rendeltetésszerűen
használni, a tűz- és munkavédelmi szabályokat ismerni és betartani, ezeket aláírásával elismerni. Az
eszközök meghibásodását, rendellenes működését a laboratóriumi felelősnek haladéktalanul jelezni
kell.
A laboratóriumban étkezni tilos, élelmiszereket csak zárt táskában szabad tárolni.
A laboratóriumi eszközöket a helyiségből kivinni kizárólag a laboratórium felelőse engedélyével lehet.
Csak olyan eszközöket lehet kölcsönvenni, melyek az adott félévben nincsenek az oktatásba bevonva,
kivéve, ha az eszközt a tantárgyhoz kapcsolódó feladatok miatt szükséges kivinni. A kölcsönadást
jegyzőkönyvezni kell, be kell jegyezni a kölcsönvevő személyét, a kölcsönzés célját, a visszakerülés

időpontját, a használati helyet. Erről a tanszékcsoporti hardver/szoftver felelőst is tájékoztatni kell. A
kölcsönvevő az eszközt nem adhatja tovább más személynek, nem viheti a megnevezettől eltérő
helyre és felelős az eszköz állapotának megőrzéséért. A laboratóriumi felelős bármikor visszakérheti a
kikölcsönzött eszközt.
A laboratóriumban dolgozóknak be kell tartaniuk a fent leírtak mellett az alábbiakban felsoroltakat is:
- Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat (http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok)
- Egyetemi Munkavédelmi Szabályzat (http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok)
- Számítógépes Infrastruktúra Szabályzat (http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok)
- Hallgatók Számítógép-használati Munkarendje (http://www.cab.u-szeged.hu/info/munkarend.html)
- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzat (www.niif.hu/aup)
- Laboratóriumi Tűzvédelmi Szabályzat http://www.inf.uszeged.hu/tanszekek/muszakiinformatika/MIL/Tuzvedelem.pdf)
- Laboratóriumi Munkavédelmi Szabályzat (http://www.inf.uszeged.hu/tanszekek/muszakiinformatika/MIL/Munkavedelem.pdf)

