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Nyíregyházi Egyetem 
 

A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos előírások 
 
 
A szabályzat kiterjed az Egyetem valamennyi hallgatójára. 
 
 
I. A hallgatók munkavédelmi oktatása 
 

1. A hallgatók egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó, az Egyetemére jellemző 
veszélyforrásokat figyelembe vevő szabályok az Egyetem által szervezett, vagy felügyelt 
tevékenységre, szolgáltatásra, rendezvényre vonatkozó előírások. Ezek ismertetése és 
elsajátítása érdekében (a munkavállalókhoz hasonlóan) a hallgatókat munkavédelmi 
oktatásban kell részesíteni az alábbiak szerint: 

a. a tanulmányaik megkezdésekor elméleti, 
b. a gyakorlatok (üzemi, műhely, tanítási) megkezdésekor elméleti, gyakorlati 
c. ha megváltozik a gyakorlat helye, jellege, elméleti, gyakorlati 

 
2. Az oktatásnak ki kell terjednie a kollégiumi hallgatókra is. 

 
3. Az oktatásnak elméleti és gyakorlati részből kell állni, amely oktatáson való részvételét a 

hallgató aláírásával igazolja. 
 

4. Az első éves hallgatóknak a tanév megkezdésekor kötelező általános munkavédelmi 
oktatást kell tartani, melynek megszervezéséért a karok, intézetek a felelősek. Az 
oktatások szervezésébe a munkavédelmi vezetőt is be kell vonni. Az oktatás megtörténtét 
a hallgatók által aláírt nyilatkozatban dokumentálni kell, melyet a hallgatók személyi 
anyagában kell elhelyezni. 

 
5. Az Egyetemen év közben más felsőoktatási intézményből átvett hallgatókat is tájékoztatni 

kell az egészségük és a testi épségük védelmére vonatkozó az Egyetemre jellemző 
munkavédelmi szabályokról, beleértve az Egyetem által szervezett vagy felügyelt 
szolgáltatásra, rendezvényekre vonatkozókat is. A tájékoztatás a tanulmányi osztály 
értesítése, igénybejelentése alapján a munkavédelmi vezető feladata. 
 

6. A veszélyforrások és szabályok változásait az érintett hallgatókkal időben, dokumentálható 
módon ismertetni kell. 

 
7. Az előírt oktatásokon túl a laboratóriumi, termesztési, terep és egyéb speciális gyakorlaton 

részvevő hallgatók részére az első gyakorlati foglalkozás alkalmával kell a speciális, adott 
szakterületre vonatkozó munkavédelmi oktatást megtartani. Az oktatásban az általános 
ismereteken túl különös hangsúlyt kell adni az adott gyakorlatok sajátos körülményeinek, 
estleges veszélyeinek, a balesetek és egészségkárosodás megelőzésére. 

 
8. Gyakorlati oktatáson nem vehet részt az a hallgató, aki a speciális munkavédelmi oktatáson 

nem vett részt. 
 

9.  Ha a gyakorlati félév során a munkakörülményekbe lényeges változás történt, ismételt 
oktatást kell tartani. 
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10.  Külföldön vagy más hazai intézményben, üzemben folyó gyakorlatnál a munkavédelmi 

oktatást a foglalkoztatónak kell megtartania. A hallgatók gyakorlati munkavédelmi 
oktatását ugyanolyan oktatási naplóban kell dokumentálni, mint a dolgozók esetében. 
 

11.  A tantárgyi és gyakorlati munkavédelmi oktatás megszervezéséért és végrehajtásáért az 
intézetigazgatók a felelősek. 
 

12.  A sportfoglalkozások előtt a foglalkozást tartó köteles a hallgatók figyelmét felhívni az 
általánostól eltérő veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére.  
 

13. A kollégium lakóinak beköltözéskor a tűzvédelmi oktatással egyidejűleg a bentlakáshoz 
kapcsolódó munkavédelmi oktatást kell tartani, különös tekintettel az elektromos és/vagy 
tűzveszélyes készülékek helyes használatára, az estleges balesetek jelentésére. Az oktatást a 
munka és tűzvédelmi vezetők végzik.  
 

14. Az oktatás megtörténtét megfelelő módon dokumentálni kell, melyért a kollégium vezetője 
a felelős. 

 
 
II. Védőeszközök, védőfelszerelések biztosítása 
 

1. Az Egyetemi hallgatókat bármely munkahelyen az adott munkakörben foglalkoztatott 
dolgozókkal azonos védőfelszereléssel és védőruházattal kell ellátni. 

 
2. Az a hallgató, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést figyelmeztetés ellenére 

sem használja, tovább nem foglalkoztatható. 
 

3. Amennyiben a hallgatók a dolgozókkal azonos – jogszabályban meghatározott – 
klímafeltételek mellett végeznek munkát, részükre védő-, illetve melegítő italt kell 
biztosítani. A klímafeltételeket a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

 
4. Minden munkahelyen, illetve ahhoz kapcsolódó szociális létesítményben folyamatosan 

gondoskodni kell kézmosási lehetőségről, az ahhoz szükséges szerekről és eszközökről. 
Ahol a kéz jelentősen szennyeződhet, illetve fertőzés veszély is lehet, kézfertőtlenítőt is 
biztosítani kell. Amennyiben a nagyfokú igénybevétel miatt ‒ pl. kézfertőtlenítés után ‒ 
bőrvédő készítményekre is szükség van, azokról az előző szerekkel együtt gondoskodni 
kell. 

 
 
III.  A hallgatók munkavédelmi feladatai 
 

1. Minden hallgató jogosult arra, hogy a tanulmányai folytatásához szükséges 
biztonságtechnikai feltételek rendelkezésre álljanak. 
 

2. A hallgatók a tanórán nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyre az oktató vagy 
gyakorlatvezető nem ad utasítást, vagy megbízást. 

 
3. Tilos egyéni védőfelszerelés nélkül végezni olyan munkát, amelyhez elő van írva annak 

használata. 
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4. A hallgatók kötelesek: 
a) Az Egyetem és a kollégium területén rendet és tisztaságot tartani, valamint 

tanulmányaik során megszüntetni olyan körülményt, amely balesetet okozhat. 
b) Részt venni a munkavédelmi oktatáson, és az ott elhangzottak szerint folytatni 

tanulmányaikat. 
c) Jelezni a Hallgatói Önkormányzatnak a tudomásukra jutott rendellenességeket, 

munkavédelmi hiányosságokat. 
d) Figyelmeztetni hallgatótársaikat, ha azok megszegik a munkavédelmi előírásokat, 

szabályokat. 
e) A munkavédelmi előírásokra figyelmeztető feliratokat, jeleket figyelembe venni, és 

ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani. 
f) Részt venni az előírt orvosi vizsgálatokon. 
g) A legkisebb sérülést, betegséget jelezni az oktatás során a gyakorlatvezetőnek. 
h) A legkisebb sérülést, betegséget jelezni a kollégium vezetőjének. 
i) A foglalkozásokon a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. 

 
 

IV. Bekövetkezett balesettek esetén követendő előírások 
 

Hallgatói balesetek kivizsgálása: 
1. A hallgatói baleseteket ki kell vizsgálni. 
2. A hallgatói balesetek kivizsgálásában részt vesz a Hallgatói Önkormányzat képviselője és 

az Egyetem Rektorának megbízottja. 
3. A hallgatói baleseteket nyilvántartásba kell venni, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni, és 

intézkedni kell a sérült megfelelő ellátásáról. A hallgatói balesetekről szóló 
jegyzőkönyveket a Munkavédelmi Szabályzatban foglalt eljárási rendnek megfelelően kell 
kezelni. 

4. A balesetről készült jegyzőkönyvbe tartalmaznia kell: 
- a baleset körülményeinek leírását, 
- a megsérült hallgató nevét, neptun kódját, 
- a sérülés leírását, jellegét, 
- ha megállapítható, a sérülés súlyosságát, 
- ha megállapítható, a baleset okozóját, 

            - ha megállapítható, a felelős megnevezését. 
 
 

V. Hallgatói baleset, munkabaleset 
 

1. Hallgatói baleset az, amely a hallgatót jogviszonyával összefüggésben, nem gyakorlati 
foglalkozás közben következett be. 
Ezek a balesetek továbbjelentésre nem kötelezettek, de hasonló balesetek megelőzése 
érdekében az Egyetem saját hatáskörében ezeket is kivizsgálhatja. 
 

2. Hallgatói munkabaleset az, amely a hallgatót gyakorlati foglalkozás közben vagy azzal 
összefüggésben éri. Ezen balesetek jegyzőkönyvezését és nyilvántartását a dolgozói 
munkabalesetekhez hasonlóan kell elbírálni. A balesetek kivizsgálásánál a Hallgatói 
Önkormányzat részvételét biztosítani kell. 
 
 
 



4 
 

3. Amennyiben a hallgatót a munkabaleset nem az Egyetemhez tartozó területen végzett 
gyakorlati foglalkozáson éri, a kivizsgálási, bejelentési és nyilvántartási kötelezettség a 
foglalkoztató intézményt terheli, az Egyetem (súlyos baleseteknél azonnali) értesítése 
mellett. A baleset kivizsgálásában az Egyetem munkavédelmi szakemberének is részt kell 
venni. 
 

4. A hallgató mind a baleset, mind a gyakorlati foglalkozás során elszenvedett legkisebb 
sérülést, rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a felügyeletet ellátó 
oktatójának és tanulmányi osztálynak, illetve a kollégium portaszolgálatának. 
 
 

VI. Elsősegélynyújtás, életmentő központ 
 

Az Egyetem minden épület portaszolgálatánál létrehozott elsősegélynyújtó helyeket, megfelelő 
elsősegélynyújtó felszereléssel. 
Két életmentő központ került kialakításra, a kollégium főportáján, illetve az A épület 017-es 
helységében. Ott szolgálatot teljesítő személyek kiképzést kaptak életmentő feladatokból. 

 
VII. Biztonságvédelem az egyetemen 

 
Szándékos rongálás esetén a hallgató köteles az Egyetemnek okozott kárt megtéríteni. A 
biztonsági szolgálat utasításait maradéktalanul betartani. 
Szúró ‒ vágó eszközt, illetve lőfegyvereket az Egyetem területére behozni szigorúan tilos!  
Kábítószer és egyéb tudatmódosító szerek használata és forgalmazása szigorúan tilos! 
 
 
 
 
Az oktatási anyagot összeállította: Sipos István munkavédelmi szakreferens 


