
Oktató:  Tanszéki ellenjegyző: 

Géphasználat: 
 

1- A ...............................-felügyelőtől kapott munkavédelmi oktatáson részt 
vettem, és az azon elhangzottakat a modellezőgépek használatakor 
maradéktalanul betartom.  

2- Elolvastam és tudomásul vettem a lézervágó gép használati útmutatójában 
leírtakat, azokat megértettem, és a gépet azok alapján használom.  

3- A géphasználattal kapcsolatban felmerülő további kérdéseket a termet 
felügyelő oktatótól, vagy tapasztalattal rendelkező „oktatóktól” szerzem be 
(PD, SzZ, TG, LP) 

4- A Gépet saját felelősségemre használom, előzetes egyeztetés, és a 
géphasználati útmutatók szerint.  

5- A lézertcsövet max. 90%-os erőn használom 
6- A géphasználatra a megbeszélt időpontban érkezem, ezzel nem zavarva az 

utánam érkezők munkáját( esetleges csúszások esetén másokkal történő 
egyeztetés után használhatom a gépet tovább) 

7- A hozott anyagmennyiséget, a kész- vagy készülő alkotást, valamint a készítés 
közben keletkezett hulladékot távozáskor MAGAMMAL VISZEM!  

8- A műhely és az ott található asztalok munkafelületek mások által is 
használatosak, ezért azokra figyelek, nem rongálom és sajátítom ki azokat.  

9- A hulladékgyűjtésre kihelyezett szemeteszsák biztosítva van a teremben (ha 
nem lenne az aktuális felügyelőtől kell kérni) és azt a munka végeztével 
mindenki köteles az épület körül található valamelyik hulladékgyűjtő 
konténerbe (É-i, és D-i lépcsőház környéke) kiüríteni, majd visszahozni.  

10- Dolgom végeztével a gépet, és a gép környékét tisztán, rendezetten hagyom 
hátra. 

11- A szerzett tudást és tapasztalatokat (docs)-ban más számára szívesen 
továbbadom.  

12- Plexi anyaggal való dolgozás után a gép bal oldalán található finom lyukú 
elszívó rácsot kitakarítom, a lerakódott szennyeződéseket eltávolítom.  

13- Munkám végeztével min 4 db, az egyetemi prezentációkhoz is felhasznált 
modellfotót küldök a tanszéki archívum bővítésére. (rajzi@rajzi.bme.hu) Ennek 
elmulasztása későbbi géphasználat megtagadással járhat. 
 

 
 
 

 
 
Aláírásommal tudomásul veszem, és elfogadom a fent leírtakat.  
 
Budapest, 201_. _ _ . _ _ 
 
 
       Név: 

       Használat típusa:  
  



Oktató: Tanszéki ellenjegyző: 

Lasergép használata diploma makettek elkészítéséhez. 
2016.06.08-2016.07.22-ig 

Jelen keretek között a diploma makettek elkészítésére előzetes bejelentkezés alapján 
van lehetőség. Adott időben a táblázatban szereplő szélyek használhatják a gépet. 

A géphasználati utasításokat, valamint a gép használati utasításának vonatkozó részét 
mindenki olvassa el figyelmesen! A géphasználatról szóló papírban leírtakat mindenkinek be 
kell tartania, tiszteletben tartva és segítve egymás munkáját. 

Legfontosabb tudnivalók: 
- a gép .dxf formátumú, [mm]-alapú  fileval működik. Mentésnél fokozottan figyeljetek erre! 
  (ha pl. rétegvonalakat akartok várni, akkor minden rétegnek külön .dxf fileban kell lennie) 
- a gép munkafelülete 500 x 700 mm 

A Rajzi és Formaismereti Tanszéken diplomázó hallgatók minden esetben előnyt élveznek a 

gép használatában, táblázattól függetlenül is.  

Lassu Péter 

Elsődlegesen próbáljátok meg tömbösítve beírni magatokat a táblázatba.  

A félév vége mindenkinek sűrű!  

Kérlek segítsétek egymást a gép használatában, mutassátok meg a beállításokat 

egymsának, hogy 5 percért ne kelljen egy oktatónak az egyetemre futnia. 




