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LABORATÓRIUMI REND 
 

 
A félév során csütörtöki napokra meghirdetett gyakorlatok 8:15-kor kezdődnek és 14:00-kor 
végződnek. A gyakorlatok előre meghatározott beosztás szerint lesznek megtartva; a beosztás 
a http://technologia.chem.elte.hu honlapon elérhető. A késő hallgatót a gyakorlatvezető 
kizárhatja az aznapi mérésből. 15 perces késéssel érkező hallgatókat „nem jelent meg”-nek 
tekintjük. Osztályzatot 4 elfogadott gyakorlat alapján lehet szerezni. Pótlásra, gyakorlat 
megismétlésére csak az erre kijelölt héten van lehetőség. Egy pótgyakorlat mindenkit 
megillet, kettőnél több pedig semmiképpen sem vehető igénybe. Előre tudható, 
elkerülhetetlen távollétét a hallgató köteles a laborvezetőknek jelezni, amint az tudomására 
jut. Betegséget, várható (15 percen belüli) késést is kérjük lehetőség szerint telefonon (372-
2500/1216), e-mail-ben (laszlo.t.mika@hotmail.com) jelezni. 
 
A laboratóriumban köpeny viselése kötelező. Gyakorlat közben eltávozni, ill. a megadott 
időn túl laboratóriumi munkát végezni csak a gyakorlatvezető engedélyével lehet. Az 
engedély nélkül távozott hallgató kizárható az aznapi mérés folytatásából és a gyakorlata 
nem teljesítettnek minősül! 
 
A hallgatók a gyakorlat elvégzéséhez szükséges (leltárba foglalt) eszközöket tiszta állapotban 
veszik át és a gyakorlat befejezése után kötelesek ugyanilyen állapotban visszaadni. A 
hiányzó vagy eltört, meghibásodott eszközök beszerzési értékét a félév végén kell megfizetni 
(laborkár). Ez a teljes évfolyam által közösen (az összes kárt minden hallgatóra egyenlően 
elosztva) történik. A gyakorlaton csak az arra kijelölt eszközöket lehet használni. 
 
A hallgatók a laboratóriumban látogatókat nem fogadhatnak, onnan eszközt, vegyszert csak a 
gyakorlatvezető vagy a laboráns utasítására vihetnek ki, ruhát, táskát, élelmiszert és egyéb 
személyi holmit nem hozhatnak be, ezeket a ruhatárban kell elhelyezni. A gyakorlat alatt a 
mobiltelefonok használata mellőzendő! 
 
A gyakorlatokra külön leírásokból kell felkészülni, amelyek a http://technologia.chem.elte.hu  
cím alatt találhatók meg. Ugyanitt érhető el a gyakorlattal kapcsolatos összes többi 
dokumentum is (laborrend, beosztás, jegyzőkönyv sémák, gyakorlatok helyszíne és vezetőik 
neve). 
 
A hallgatók kötelesek a gyakorlat során áttekinthető jegyzőkönyvet vezetni, amelyhez az 
űrlapokat a fenti honlapról kell letölteni. Az „üres” jegyzőkönyv előlapját és a mérés leírását 
(konkrét feladatok, ábrák stb.) a gyakorlat megkezdése előtt ki kell tölteni és abba a munka 
során minden méréssel kapcsolatos adatot, észlelést, eredményt, töréskárt és számítást 
rögzíteni kell („Copy and paste” módszerrel írt mérésleírást nem fogadunk el). Az egyes 
grafikonokat is a gyakorlat alatt meg kell rajzolni. A gyakorlat végére a kész jegyzőkönyvet a 
hallgató leadja és annak eredményét a gyakorlatvezető ismerteti. A jegyzőkönyv alapján a 
mérés reprodukálható kell legyen. A kísérleti munka befejezése és az asztalátadás után a 
jegyzőkönyvet a hiánytalan eszközleltár igazolása érdekében a laboránssal alá kell íratni. Aki 
jegyzőkönyvét a gyakorlat végére nem adja be, elégtelen osztályzatot kap rá. 



 
Készületlen hallgató gyakorlatot nem végezhet. A mérés megkezdése előtt a hallgatók egy 
rövid „beugró” zárthelyit írnak, amely a gyakorlatra vonatkozó legalapvetőbb ismereteket 
méri fel. Ennek értékelése az összes pontszám arányában a következő határok alapján 
történik: elégséges 60%, közepes 70%, jó 80%, jeles 90%. A beugró zárthelyi elején 
minden esetben táblázatosan számonkérésre kerül a gyakorlathoz kapcsolódó alapvető 
vegyszerek képlete, neve és felhasználási helye. Aki ebben a táblázatban hibázik a 
beugróra elégtelen osztályzatot kap, szóbeli javításra nincs lehetőség. Két beugró 
zárthelyi dolgozat elégtelen eredménye esetén a hallgatótól a félév végi aláírás 
megtagadásra kerül! Pótlásra lehetőség nincs! A félév végén a gyakorlati jegy 
megszerzésének feltétele egy nagyzárthelyi megírása. Ennek értékelése is a fenti határok 
szerint történik, azonban minden részfeladatot 40%-ra kell teljesíteni. A nagyzárthelyi 
kérdései kapcsolódhatnak konkrétan a gyakorlati munkához, a gyakorlat alapját képező 
természettudományi ismeretekhez, azaz a gyakorlat főkollégiumához, egyéb előfeltételként 
megadott tárgyak (általános kémia, analitikai kémia, matematika stb.) alapvető 
ismeretanyagához. A számítási példákban számonkérésre kerülhetnek az általános és 
analitikai- kémiai számítási feladatok is. A nagyzárhelyi alkalmával minden hallgató csak az 
általa elvégzett gyakorlatból kap kérdést. 
 
Az év végi gyakorlati jegy az egyes mérések előtti kis-zárthelyikből és gyakorlati munkára 
kapott jegyből (30%), a jegyzőkönyvek eredményéből (20%) és a nagyzárthelyi 
eredményeiből (50%) számítódik a feltüntetett súlyokkal. A nagyzárthelyi ismétlésére az 
ELTE és a TTK Hallgatói Követelményrendszerét figyelembevéve a vizsgaidőszak első 
hetében egy pótlási lehetőséget biztosítunk.  
 
A felkészüléshez a gyakorlatleírások végén ellenörző kérdések (típuskérdések) találhatóak, 
azonban ezek a kérdések nem szószerint (copy and paste) kerülnek a zárthelyibe, csak az 
imeretanyagot lefedő ellenörző jelleggel kerülnek kiadásra. Az ajánlott irodalom a honlapon 
es szinten a gyakorlatleirások végén is megtalálható. 
 
Minden hallgatónak a gyakrolat megkezdése elött egy tűz- és balesetvédelmi tesztet kell 
kitöltenie. Ennek értékelése megfelelt (100%), vagy nem megfelelt (<100%). Eredménye a 
félév végi jegybe nem számít bele. 
 
A gyakorlatokkal kapcsolatosan konzultációs lehetőséget biztosítunk. Ezzel kapcsolatban a 
gyakorlatvezetőhöz lehet fordulni.  

 
 

TŰZ - ÉS BALESETVÉDELMI RENDSZABÁLYOK 
 

1. A laboratóriumban dohányozni, enni, inni nem szabad. 
S. 20: Vegyszerhasználat közben enni, inni nem szabad. 
S. 21: Vegyszerhasználat közben tilos a dohányzás. 

2. Mindenki köteles dolgozóasztalát és annak környékét tisztán tartani. Mindennemű 
rendetlenségért és az abból származó kárért az a felelős, akinek a munkaterületén az 
előfordul. 

3. Oldószereket szigorúan tilos a lefolyóba önteni. Gyűjtésükre minden laboratóriumban 
(általában a fülkében) külön edények találhatók. 

a. Halogéntartalmú szerves oldószerek, EWC070204-kóddal ellátva 
b. Halogénmentes szerves oldószerek, EWC070203-kóddal ellátva 



4. Minden gyakorlatnál, ahol erre szükség van, védőfelszerelést biztosítunk (védőkesztyű, 
védőálarc). 

5. Maró folyadékkal végzett művelet esetén a védőálarc használata kötelező, 
vákuumdesztillációnál és -szűrésnél (nuccsolás), valamint nyomás alatt lévő készülékkel 
végzett munkánál úgyszintén. 

6. Minden hallgatói laboratóriumhoz felszerelt mentőláda tartozik. 
7. A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a gyakorlatvezetőnek. 
8. Az egyes gyakorlatokkal kapcsolatos speciális tűz- és munkavédelmi rendszabályokat a 

gyakorlati munka megkezdése előtt írásban és/vagy szóban külön ismertetik. 
 
 

Munkavédelmi és biztonságtechnikai ismeretek Környezettechnológi 
laboratóriumi gyakorlatokhoz 

 
A gyakorlatok során az alábbi vegyszerekkel találkoznak: 
alkalmazott 
vegyszerek gyakorlat biztonsági előírások   
alumínium-szulfát szennyvíz   S: 26-36 
ammónium-
hidroxid szennyvíz     
ammónium-klorid szennyvíz   S: 22-46 

diklór-metán fahulladék R: 40    
S: 23-24/25-
36/37  

ecetsav, (jégecet) 
fahulladék, enzim, 
biodizel R: 10-35     S: 2-23.2-26   

ecetsav-anhidrid Fahulladék, keményítő R: 10-20/22-34 
S: 26-36/37/39-
45 

EDTE-dinátrium só szennyvíz   S: 26-36  

etanol 
fahulladék, 
desztilláció R: 11 S: 7-16 

jód enzim R: 20/21-50    S: 23.2-25-61 

kálium-dikromát szennyvíz 
R: 49-46-21-25-26-
37/38-41-43-50/53    S: 53-45-60-61 

Kálium-
permanganát    
    
kálium-nitrát szennyvíz R: 8    S: 16-41 
kénsav fahulladék, enzim R: 35    S: 26-30-45 

metanol fahulladék, biodizel 
R: 11-23/24/25-
39/23/24/25    

S: 7-16-36/37-
45  

nátrium-acetát keményítő   S: 22-24/25 

foszforsav keményítő   
nátrium-hidrogén-
foszfát keményítő   

nátrium-hidroxid 
iocsere, enzim, 
biodizel R:34 

S: 23.2-51-26-
36/37/39-45 

nátrium-szulfát fahulladék R: 37    S: 22-24/25 



nátrium-tioszulfát enzim - - 

salétromsav fahulladék R: 35    
S: 23.2-26-
36/37/39-45  

sósav 
iocsere, szennyvíz, 
abszorbció   

S: 26-36/37/39-
45 

vas(II)- és vas (III)- 
szufát keményítő   

 
A gyakorlatok megkezdésekor ismerni kell a a gyakorlatokon alkalmazott vegyszerek 
biztonsági előírásait, legfőképpen, mi a teendő akkor, amikor a szemünkbe, vagy 
kezünkre megy az adott vegyszer. Minden vegyszer biztonsági adatlapja megtalálható 
a gyakorlatvégzés helyén. 
 

Munkavégzés savakkal 
(ecetsav (CH3COOH), kénsav (H2SO4), salétromsav (HNO3), sósav (HCl)) 

 
C típusu veszély jelű anyagok: MARÓ 
R. 14: Vízzel hevesen reagál 
R. 35: Súlyos égési sérülést okoz 
S. 24: Bőrrel való érintkezé kerülendő. 
S. 25: Kerülni kell a szembejutást 
S. 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S. 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni 
S. 36: Megfelő védőruházatot kell viselni 
S. 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 
S. 39: Szem/arcvédőt kell viselni 
S. 45: Baleset vagy rosszullét eseten orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg   

  kell mutatni 
 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 

Utasítások belégzés esetére: A sérültet friss levegőre kell vinni. Rosszullét esetén 
hívjunk orvost. 
Utasítások bőrre kerülés esetére: A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A 
szennyeződött bőrfelületet száraz ruhával töröljük le, majd bő szappanos vízzel 
mossuk le. 
Utasítások szembe kerülés esetére: Öblítsük bő vízzel legalább 10 percen keresztül,a 
szemhéjakat szélesre nyitva. Hívjunk szemorvost. 
Utasítások lenyelés esetére: Azonnal itassunk sok vizet, ne hánytassunk (perforáció 
veszélye), azonnal hívjunk orvost, ne próbáljuk meg semlegesíteni 
 
Tűzveszélyességi osztály: E - Nem tűzveszélyes 
 

Munkavégzés lúgokkal 
(nátrium-hidroxid (NaOH)) 

 
R. 34: égési sérülést okoz 
S. 36: Megfelő védőruházatot kell viselni 
S. 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 



S. 39: Szem/arcvédőt kell viselni 
S. 45: Baleset vagy rosszullét eseten orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg 
kell mutatni 
 

ELSOSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 

Utasítások belégzés esetére: A sérültet friss levegőre kell vinni.  
Utasítások bőrre kerülés esetére: A szennyeződött bőrfelületet száraz ruhával 
töröljük le, majd bő vízzel mossuk le. 
Utasítások szembe kerülés esetére: Öblítsük bő vízzel, a szemhéjakat szélesre 
nyitva.  
Utasítások lenyelés esetére: Itassunk sok vizet, hánytassunk. Rosszullét esetén 
hívjunk orvost. 
 
Tűzveszélyességi osztály: E - Nem tűzveszélyes 
 



Munkavégzés metanollal 
 
F - TŰZVESZÉLYES, T – MÉRGEZÕ 
 
R. 11: Nagyon gyúlékony 
R. 23: Belélegezve mérgező (toxikus) 
R. 24: Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus) 
R. 25: Lenyelve mérgező (toxikus) 
R. 39: Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat 
S. 7: Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó 
S. 16: Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás 
S. 36: Megfelő védőruházatot kell viselni 
S. 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 
S. 39: Szem/arcvédőt kell viselni 
S. 45: Baleset vagy rosszullét eseten orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg 
kell mutatni 
 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 

Utasítások belégzés esetére: A sérültet friss levegõre kell vinni. Légzéskimaradáskor 
azonnal légzéstámogatást, vagy lélegeztetõkészüléket, lehetõség szerint oxigénbelé-
legeztetést kell alkalmazni. 
Utasítások bőrre kerülés esetére: A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A 
szennyezõdött bõrfelületet bõ vízzel mossuk le. 
Utasítások szembe kerülés esetére: Öblítsük bõ vízzel legalább 10 percen keresztül,a 
szemhéjakat szélesre nyitva. 
Utasítások lenyelés esetére: Itassunk sok vizet, hánytassunk. Itassunk az áldozattal 
etanolt. Hivjunk orvost. Hivjuk fel a figyelmét metanol fogyasztásra. 
 
Tűzveszélyességi osztály: A - FOKOZOTTAN TÛZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES 
 
Különleges veszélyek: 
Éghető, gőzei a levegőnél nehezebbek. Szobahőfokon levegõvel robbanóelegyet képez, 
gyújtóforrástól távol kell tartani. Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket 
fejleszt. 



 
Tűzvédelemmel kapcsolatos ismeretek 
 
Tűzveszélyességi osztályok:  
A - Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes  B - Tűz és robbanásveszélyes 
C - Tűzveszélyes     D - Mérsékelten tűzveszélyes  
E - Nem tűzveszélyes  
A tűzoltás szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásához az éghető anyag 
fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott tűzosztályok (MSZ EN2) nyújtanak 
eligazítást. A tűzoltó készülékek oltóanyag szerinti csoportosítása során mind az MSZ 
1040-es, mind az EN-es készülékek között ugyanazt az öt fő- és két-két alcsoportot 
találhatjuk meg. Ezek szerint ismerünk:  
 

• Porral oltó tűzoltó készülék 

 

 
 

 



.  
A vegyiparban jelentkező különleges tűzoltási igényeknek köszönhetik létüket a 
különböző éghető fémek és fémötvözetek tüzeinek ("D" tűzosztályú tüzek) oltására 
alkalmas D-porok. 

 
 
•Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek 

 

 
•Habbal oltó tűzoltó készülékek 

 

 



 
 
•Vízzel oltó tűzoltó készülékek 

 

 
 
• Halonnal oltó tűzoltó készülékek (HALON 1121 (hagyományos halon) vagy HCFC 

(halon helyettesítő) gázzal töltöttek). Ez az oltóanyag is a "B" és "C" tűzosztályú 
tüzek oltására alkalmas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Mika László Tamás 
              laborvezető 


