Az F29-es terem vizsgaidőszakban és ZH-k íratásakor
A terem használata
Tekintettel a Műegyetem közbiztonságára a tanterem mindig zárva van, amikor nincs az órarend
szerint előadás. Vizsgaidőszakban a tanterem folyamatosan zárva van. A vizsgáztató, vagy a ZH-t
írató tanár a 7-es portán veheti fel a kulcsot, amely a lépcsőház felöli bejáratokat és a karzatot
nyitja. A kulcsot felvevő a tanterem elhagyásakor köteles azt bezárni, ha érkezéskor nyitva
találja, vagy egyéb rendellenességet tapasztal azt jelenteni köteles a rendészetnek, vagy a
diszpécsernek (06-1/463-44-44-es telefonon). A vizsga után a tantermet áramtalanítani kell és
be kell zárni, és a kulcsot a 7-es portán le kell adni. Ezen a kulcsok felvételét, – az egyetemen
szokásos módon – és leadását egy erre a célra rendszeresített füzetben (7-es porta) vezetni kell. A 7es portán a kulcsot egy lista alapján lehet felvenni, amely az adott időpontra szól. A vizsgáztató
levélben (e-mail), vagy személyesen a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztálytól kér engedélyt.
Tekintettel a hagyományokra, egy-egy ugyan ilyen kulcscsomó lesz a Fizika Intézet titkárságán és a
Fizika Tanszék, az Atomfizika Tanszék, és az Elméleti Fizika Tanszék titkárságán is. Ezeket a
kulcsokat csak az intézet, illetve a tanszékek dolgozói vehetik fel.

Szolgáltatások
Világítás – sötétítés
A tanterem világítása – eltérően a szolgalmi időszaktól – nem igényel távirányítót, az összes fény
egyszerre kapcsolható fel és le. A főkapcsoló mellett található a sötétítő függönyök vezérlő
kapcsolói. A főkapcsoló bekapcsolása után lehetséges a sötétítő függönyök mozgatása. Külön a
jobb–bal oldal számára három-három nyomógomb szolgál, amelyek a vezérlőszekrényben
találhatók. A “FEL”, “STOP”, “LE” gombok segítségével a kívánt sötétítés megvalósítható.
Bármelyik irányba indítva a függöny a “STOP” gombbal megállítható, illetve a véghelyzetekben
automatikusan megáll.
Szellőzés
A tanterem szellőzését egy elszívó–befújó rendszer végzi. A szellőző rendszert indító és leállító
nyomógombok szintén a vezérlőszekrényben találhatók. Itt található egy működét jelző lámpa is,
amely akkor világít, ha a szellőző működik. Tilos a tanterem ablakainak nyitása! A nyitott
ablakok melletti sötétítés a sötétítő függönyök beszorulást illetve elszakadását okozhatják! Az
indítógomb megnyomása a szellőző rendszer befújó motorját indítja, ha ez a motor elérte üzemi
fordulatszámát, akkor indul az elszívó motor, ha ez a motor is elérte az üzemi fordulatszámát, akkor
gyullad ki az elszívó rendszer működését jelző lámpa. A rendszer melegített levegőt fúj be a
fűtési idény alatt, míg a nyári időszakban a környezettel megegyező (nem hűtött) levegőt fúj
be.
Táblák mozgatása
A táblák mellett, baloldalon találhatók a mozgató gombok. Minden táblához egy gomb van, amely
működése a következő. Megnyomva a tábla elindul valamerre, ismét megnyomva megáll, ismét
megnyomva ellenkező irányba mozog a tábla. A végállásoknál a táblák automatikusan megállnak,
függetlenül a gomb megnyomásától.

