
1. MELLÉKLET – LABORATÓRIUMI MUNKAREND 

 

1. A laboratóriumi munka és a balesetek megelőzésének előfeltétele a rend, a tisztaság és a 

fegyelmezett magatartás! 

2. A laboratóriumban tilos étkezni, inni, dohányozni! 

3. A hallgatók csak laboráns vagy gyakorlatvezető felügyelete mellett dolgozhatnak a 

laboratóriumban, és a laboratóriumot csak a gyakorlatvezető engedélyével hagyhatják el. 

4. A laboratóriumi gyakorlatok elkezdése előtt a hallgatók mindegyikének tisztában kell 

lennie a munkavédelmi szabályokkal, ismernie kell a használt vegyszerek fontosabb 

tulajdonságait, illetve az előírt gyakorlat lépéseit és a részfeladatok elvégzési módját.  

5. A laboratóriumban mindig begombolt munkaköpenyben (védőöltözetben) dolgozunk, és 

szükség esetén használjuk az adott munkának megfelelő egyéb védőfelszerelést. 

6. A laboratóriumba a gyakorlat ideje alatt a jegyzőkönyv, írószer, számológép, saját 

törlőruha vihető be. Ezeken kívül a laboratóriumba más nem vihető be (táska, ruha, 

élelmiszer stb.), ezek számára a laboratóriumon kívül létezik tárolási lehetőség.  

7. A balesetek és károk megelőzése céljából a munkaasztalon csak a gyakorlathoz 

szükséges eszközöket, vegyszereket, valamint a jegyzőkönyvet tartsuk! 

8. A laboratóriumban a különböző tevékenységeket úgy kell lebonyolítani, hogy közben ne 

veszélyeztessük a magunk és a társaink testi épségét, és ne akadályozzuk a munka 

sikerét.  

9. A laboratóriumban a kiszabott munkát mindig a kijelölt helyen kell elvégezni, és 

különösen figyelni kell arra, hogy az egyes munkafolyamatok (pl. melegítés, desztilláció, 

bekapcsolt elektromos készülékek) ne maradjanak felügyelet nélkül.  

10. A laboratóriumban tartózkodó hallgatóknak a kijelölt munkától eltérni vagy egyénileg 

kísérletezni tilos! 

11. A munkaasztalt még a gyakorlat elvégzése közben is tisztán kell tartani: az épp nem 

használt vegyszereket, eszközöket és egyéb felszerelést a gyakorlatok vagy a kutatás 

közben is tegyük a helyükre, a munka végeztével úgyszintén. Munka után a használt 

edényeket kötelezően el kell mosni, a laboratóriumi szekrényekbe az eszközök csak 

tisztán kerülhetnek vissza. A gyakorlat végeztével a munkaasztalon rendet kell rakni, 

megfelelően le kell tisztítani. 

12. Lehetőség szerint takarékoskodni kell a vegyszerekkel, az elektromos árammal, gázzal és 

vízzel.  

13. A gyakorlat befejezésekor, a laboratórium bezárása előtt ellenőrizni kell a víz-, gáz- és 

egyéb vezetékek zárását, az ablakokat be kell zárni, és ki kell kapcsolni az elektromos 
 


