
Az F29-es terem vizsgaidőszakban és ZH iratáskor 
 
A terem használata 
Tekintettel a Műegyetem közbiztonságára, a tanterem, és az oda vezető lépcsőház mindig zárva van, 
amikor nincs órarend szerinti előadás, a vizsgaidőszakban tehát a tanterem, és a lépcsőház 
folyamatosan zárva van! A vizsgáztató, vagy a ZH-t írató tanár a diszpécsert kéri meg a lépcsőház, és 
a tanterem nyitására (06-1/463-44-44). A vizsga után ismét a diszpécsert kéri meg a tanterem 
zárására. Tekintettel a hagyományokra, egy-egy a tantermet nyitó kulcscsomó van a Fizika Intézet 
titkárságán és a intézeti tanszékek titkárságán is. Ezeket a kulcsokat csak a Fizika Intézet dolgozói, 
illetve az intézet tanszékeinek dolgozói vehetik fel. 
 
Amíg tart a járvány helyzet, amíg előadás, vizsga, vagy ZH van, tanterem szellőzését 
folyamatosan bekapcsolva kell tartani! Ha a szellőző rendszer nem működik, azt a 
Rendészetnek azonnal jelenteni kell, kérni kell az azonnali javítást. 
 
Energetikai meggondolások alapján a téli időszakban a tanterem sötétítő függönyei lehúzott állapotban 
vannak, így érkezéskor éjszakai sötét fogadja az oda érkezőt. A tanterembe érkezéskor az ajtók mellett 
található kapcsolókkal lehet fényt kapcsolni. 
 
Szolgáltatások 
Világítás 
A világítási főkapcsolók a lépcsőház felőli és az előkészítő felőli bejáratánál levő alternatív 
villanykapcsolók – egy harmadik kapcsoló található a vetítőszobában is. A karzat feletti lámpatestek külön 
kapcsolója van (takarékossági megfontolások alapján), ha ez le van kapcsolva, akkor a karzat fényei nem 
világítanak! A kapcsoló a karzaton, a tanár irányából tekintve a jobb oldali karzat ajtó mellett található. A 
karzat alatti fénycsövek a lépcsőház felőli bejáratoknál kapcsolhatóak, mindkét oldalról, alternatív 
kapcsolókkal. A tábla világítás kapcsolója a tábla mellett található. 
 
A tanterem főkapcsolójának bekapcsolása után működnek az elektromos berendezések. A 
főkapcsoló az előadói asztalban található. 
 

 
Az előadói asztalban található kezelőszervek 

 
A főkapcsoló bekapcsolása után a konnektorokban még nincs áram, ehhez a konnektorokat 
külön az erre szolgáló nyomógombbal kell bekapcsolni! 



Sötétítő függönyök 
A főkapcsoló mellett találhatók 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. A rendszer teljesítménye és a biztonsági 
szabályok az ablakok nyitását tiltják. A nyitott ablakok melletti sötétítés a sötétítő függönyök 
beszorulást illetve elszakadását okozhatják! 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 három tábla, a tábla bal oldalán található gombokkal mozgatható. Minden táblához egy nyomógomb 
tartozik. A gomb megnyomásakor a tábla elindul valamerre, ismételt megnyomáskor megáll. A gombot 
ismételten megnyomva ellenkező irányba indul el, ismét megnyomva megáll. 
 
Internet 
A tanteremben az EDUROAM és a BME hálózat elérhető! 


