
Bercsényi 28-30 Kollégium
Fotólabor helyiség használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, déli szárny, alagsori folyosó közepén balra, második ajtó.
b. A Fotólabort a Bercsényi Fotókör nevű öntevékeny kör működteti, használatára jogosult minden

olyan hallgató, aki a kulcsot felvette és a felvétel feltételeit teljesítette.
c. A Fotólabor minden nap 00:00-24:00-ig rendelkezésre áll laboros tevékenységekre (többek között

fényképek előhívására, nagyítására, különböző előhívási technikák elsajátítására).

2. Kulcsfelvétel
a. Kulcsfelvételre jogosult az a hallgató, aki már részt vett a laborhasználati oktatáson, valamint

tisztában van a szobában használt vegyszerek veszélyeivel. Kulcsfelvétel a Bercsényi Fotókör
valamely tagja jelenlétében lehetséges a portán, egy személyazonosság igazolására alkalmas
okmány letétele ellenében.

b. A terem használatának végeztével a használó köteles a kulcsot leadni egy körtag jelenlétében a
portán.

c. Körtag jelenlétében lehetőség van a kulcs felvevőjének átírására a portán, ez az igazolványok
cserélésével jár.

d. A Fotólabor helyiséget nem szükséges előzetesen a rendezvénynaptárban lefoglalni.

3. Teremhasználat
a. A teremért az a körtag felelős, aki a kulcsot felvette vagy kiadta. A termet az előzetes

laborhasználati oktatáson elhangzottak szerint kell használni úgy, hogy a használat nem
veszélyezteti sem a teremben tartózkodók, sem az eszközök épségét. A termet használat után
rendes, tiszta állapotban kell hagyni.

4. Eszközhasználat
a. Az eszközöket minden helyiséghasználatra jogosult személy használhatja.
b. Az eszközökért az a körtag felelős, aki a kulcsot felvette vagy kiadta. A vegyszereket és

eszközöket használat után a helyükre kell tenni úgy, ahogy a használat előtt voltak (többek között
légmentesen lezárva, fénytől elzárva, elcsomagolva). A laborba italt csak egyértelműen megjelölt
palackban lehet levinni, mivel üdítős flakonokban is vannak vegyszerek tárolva.

c. Kár esetén a kulcsot felvevő vagy kiadó körtag a felelős, ilyen esetben köteles a kárt a
körvezetőnek vagy körvezető-helyettesnek jelenteni, akik eldöntik az okozott kár megtérítésének
módját.

5. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban

foglalt következményeket vonja maga után.
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Fotólabor helyiséghasználati rend
-kivonat-

● Kulcsot a portán lehet felvenni, körtag jelenlétében.
● Kulcsot akkor lehet felvenni, ha korábban részt vettél a laborhasználati oktatáson.
● A helyiségben veszélyes anyagok találhatóak, ezért mindig körültekintően járj el!
● Számodra ismeretlen anyagokkal, eszközökkel ne dolgozz!
● A helyiségbe lépve elfogadod a helyiség használati rendjét.
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