A KÖRNYEZETTUDOMÁNY LABORATÓRIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Rendeltetése
A környezettudomány laboratórium (a továbbiakban: laboratórium) a Környezetföldrajz
szakon folyó oktatást szolgálja, melynek keretében fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi és földtani
jellegű gyakorlatok bemutatására és elvégzésére kerül sor.
Hozzáférés
A laboratóriumba szabad bejárása van a laboránsoknak, illetve a gyakorlatokat vezető
szakoktatóknak (az említett személyek saját kulccsal rendelkeznek).
A laboratóriumba indokolt esetekben bejárása lehet a tanszékvezetőnek és a
szakoktatóknak. A kulcsot, aláírás és írásbeli indoklás ellenében, a portán található lezárt
borítékból vehetik át. Az írott indoklásnak kötelezően tartalmaznia kell a laboratóriumból esetleg
kivitt műszerek és eszközök megnevezését is. Veszélyelhárítás és biztonságvédelmi célokból,
hasonló feltételek betartásával a portásnak is megengedett a laboratóriumba való bejárás.
Minden más személy belépése, a tanszékvezető engedélyével, laboráns és/vagy saját
kulccsal rendelkező oktató jelenlétében és előzetes értesítésével történhet.
A hallgatók bejárása a laboratóriumba kizárólag a laboráns és/vagy a szakoktatók
jelenlétében megengedett.
A laboratóriumot utolsóként elhagyó személy kötelessége ellenőrizni, hogy a
laboratórium a veszély-elhárítási és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotban maradt (2.
és 5. melléklet).
A laboratórium takarítása a laboránsok feladatkörébe tartozik. Esetenként a laboránsok
igénybe vehetik az épület takarító- és karbantartó személyzetének a segítségét.
A laboráns feladatköre
A laboráns részletes feladat- és hatáskörét a munkaköri leírása tartalmazza.
A laboráns előkészíti a gyakorlati oktatáshoz szükséges felszerelést (műszerek, eszközök,
vegyszerek stb.), felügyeli a hallgatóknak a gyakorlatokon, illetve egyéb alkalmakkor (pl.
szakdolgozatokhoz szükséges kutatás) végzett tevékenységét, különös figyelemmel a felszerelés
biztonságos használatára (lásd az 1-6. mellékleteket).
A laboráns kötelessége elvégezni minden feladatot, amit a laboratóriumi tevékenységek
zavartalan lefolyása érdekében a gyakorlatokat irányító szakoktatók megállapítanak.

A laboráns felel a műszerek és eszközök kifogástalan működéséért, a vegyszerek
szabályszerű használatáért (3. melléklet), illetve a laboratóriumi leltárért. Hiány vagy kár
észlelése esetén értesíti feletteseit.
A laboráns órarendjét elsősorban az érvényes órarend (a gyakorlati órák rendje) határozza
meg, emellett a szakoktatók a laboratóriumban végzendő egyéb tevékenységek alkalmával
egyeztetnek a laboráns órarendjének esetleges módosításáról.
A laboratóriumi felszerelés használata
A laboratóriumban található műszerek, eszközök és fogyó anyagok a Sapientia-Erdélyi
Magyar Tudományegyetem tulajdonát képezik.
A laboratóriumi szabályzat általános előírásait, a laboratóriumi munkarendet (1.
melléklet) és az általános munkavédelmi szabályzatokat (2-5. mellékletek) a laboráns az első
órán a hallgatóknak bemutatja, és a tudomásul vétel jeleként aláíratja, valamint jól látható helyre
kifüggeszti a laboratóriumban. A gyakorlatokat irányító szakoktatók kötelessége a működési- és
munkavédelmi szabályzat speciális, az egyes tantárgyakra vonatkoztatott előírásait (pl. 6.
melléklet) bemutatni és tudomásul vétetni a hallgatókkal.
Tilos a laboratóriumban található műszerek és eszközök felügyelet nélküli vagy a
rendeltetésüknek nem megfelelő használata. Bármilyen észlelt kárt, meghibásodást, módosítást
azonnal jelezni kell a laboránsnak vagy a műszerért felelős szakoktatónak (lásd a
mellékleteket).
A terepmunkához szükséges eszközöket, esetleg egyes, nem veszélyes vegyszereket,
indokolt esetben a hallgatók a laboráns jóváhagyásával igényelhetik és vihetik ki a
laboratóriumból. A kivitt eszközök épségéért és a vegyszerek megfelelő használatáért az igénylő
személy felel.
Tilos az egyetemmel jogviszonyban nem álló személyeknek laboratóriumi eszközöket
kölcsönözni, valamint egyéni haszonszerzésre használni a laboratórium felszerelését.
Pályázatokon, konferenciákon vagy versenyeken való részvétel a laboratóriumi
felszerelés felhasználásával készített kutatási munkával az egyetem nevének említésével
engedélyezett, a tanszékvezető jóváhagyásával. Az így nyert ösztöndíjak nem minősülnek
haszonszerzésnek. Minden egyéb haszonnal járó tevékenység egyéni haszonszerzésnek minősül,
melynek
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