BONCTERMI RENDTARTÁS
A gyakorlat kezdetén:
 A hallgató köteles a gyakorlat kezdetére a gyakorlati munkára felkészülten állni.
 A boncterembe csak a feltétlenül szükséges holmik vihetők be. Felsőruhát, táskát, csomagot
bevinni nem szabad.
A gyakorlat alatt:
 A hallgatók vigyázzanak a boncterem berendezésére.
 Tartsák be a munka- és tűzvédelmi előírásokat. Minden sérülést jelentsenek a
gyakorlatvezetőnek, majd elsősegélyért forduljanak a boncmesterekhez.
 Vigyázzanak a tisztaságra. A szemetes-vödörbe tetemmaradványt dobni, vagy a
tetemmaradványok közé szemetet dobni szigorúan tilos.
 A boncteremben idegen személy -akár más tanulócsoport hallgatója is- csak a gyakorlatvezető
engedélyével és felelősségére tartózkodhat és dolgozhat.
 A bonctermet elhagyni csak a gyakorlatvezető engedélyével lehet.
 A boncteremben a helyhez illő módon kell viselkedni. Étkezés, ivás, dohányzás, rágógumizás,
rádióhallgatás, mobiltelefon használata tilos. A felesleges zaj és oda nem illő tréfálkozás,
valamint mindennemű kegyeletsértő megnyilvánulás tilos.
 Fényképezni, video- vagy hangfelvételt készíteni csak a gyakorlatvezető engedélyével és
felügyeletével lehet.
 Műszereket és bizonyos preparátumokat a boncmesterek csak a gyakorlatvezetőnek adnak át.
Ezeket a gyakorlatvezető személyesen adja vissza a boncmestereknek.
 Más csoport boncolási anyagához, oktató (vagy diákkörös) nevével megjelölt anyaghoz nyúlni a
tulajdonos (illetékes gyakorlatvezető) engedélye nélkül szigorúan tilos, még az oktatóknak is.
 A boncmesterek a boncteremben hagyott értékekért nem felelősek; nem kötelesek semmilyen
hallgatói holmit átvenni megőrzésre vagy elszállításra. A porta (telefonközpont) dolgozói sem
kötelesek hallgatói ruhát, táskát stb. átvenni vagy megőrizni.
 A boncmesterek nem kötelesek adni: szikét, csipeszt.
A gyakorlat végeztével:
 A boncolt anyagot a hallgatók a műanyag zacskóba helyezzék vissza, és a csoport címkéjét
kössék rá, majd hagyják az asztalon.
 Azokat a preparátumokat, amelyeket a hallgatók hoztak a boncterem más részéből, vigyék
vissza eredeti helyükre. A csonttálcán lévő csontokért az a hallgató felel (leltár szerint), aki a
csontokat elhozta.
 A bonctermi anyagot -akár boncolásra való, akár kész preparátum- az oktatók is csak a
boncteremfelelős engedélyével vihetik ki a boncteremből.
 A köpenyt csak közvetlenül a boncterem elhagyása előtt vegyék le és akasszák vissza a helyére.
 Fentiek betartásáért a gyakorlatvezető a felelős. Azt a hallgatót, aki a bonctermi előírásokat
megszegi, gyakorlatvezetője a bonctermi foglalkozásból kizárhatja; súlyosabb esetben fegyelmi
eljárás kezdeményezhető ellene.
 Gyakorlatokon kívül (de az épület nyitvatartási idején belül!) hallgatók csak felügyelettel
dolgozhatnak a boncteremben. Munkaidőn kívül (az épület kapuinak zárása előtt és után ill. a
kötelező vagy szerződés alapján végzett órarendi foglalkozások idején túl, a hétvégét is beleértve)
hallgatóknak a boncteremben tartózkodni tilos!
 Ha oktató nincsen jelen, a hallgatók kötelesek a boncmesterek felszólítására távozni.
Budapesten, 2005. augusztus 30-án
Dr. Csillag András
egyetemi tanár, intézetigazgató

Dr. Gerber Gábor
egyetemi docens, boncteremfelelős

Látogatási szabályok az Anatómiai Múzeumban
Kérjük, látogatása közben tartsa be az alábbi szabályokat:
A bejárati ajtó csak belülről nyitható, érkezéskor csengessenek, és az ajtót szíveskedjenek becsukni
maguk után.
Értékeiket ne hagyják az előtérben. Könyveiket, táskájukat vigyék be magukkal a Múzeumba. A
kabátok és táskák elhelyezésekor, ügyeljenek a szekrények közti közlekedő folyosók szabadon
hagyására. Az őrizetlenül hagyott táskákért, értékekért felelősséget nem vállalunk. A Múzeumban
felejtett tárgyakat a portán vehetik át.
A kiállítótérbe tilos bevinni ételt, italt, illetve a rágógumizás sem engedélyezett.
A Múzeum egész területén tilos a dohányzás.
A kiállítás egész területén tilos a fénykép, vagy videofelvétel készítésére alkalmas eszközök, és a
mobiltelefonok használata.
A Múzeumban egyszerre maximum 50 hallgatónak tudunk konzultációs lehetőséget biztosítani.
Amennyiben a Múzeum megtelt, kérjük, próbálkozzanak egy későbbi időpontban.
Kérjük, ne zavarjanak meg másokat a nyugodt tanulásban hangos beszéddel vagy kiabálással.
Ebédszünet ideje alatt a hallgatók kötelesek a Múzeumot elhagyni.
Igyekszünk a Múzeum nyitva tartását naprakészen közölni. Erről látogatásuk előtt érdeklődhetnek
nyitvatartási időben a Múzeumban vagy látogassák meg az intézet honlapját:
http://semmelweis.hu/anatomia/

Kölcsönzési szabályok
Egyszerre maximum 1 preparátum kölcsönözhető, saját arcképes igazolvány ellenében.
A preparátumokat tilos megrongálni, vagy a Múzeumból kivinni.
Zárás előtt 30 perccel már nem lehet kölcsönözni. Kérjük, időben hozzák vissza a kikölcsönzött
készítményeket.
A preparátumkölcsönzés nem önkiszolgáló rendszerben működik. Kérjük, hogy türelmesen
várakozzanak, amíg a készítményeket kézhez kapják.
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