
Hallgatói munkavédelmi tájékoztató 

A szabályzat a Nyíregyházi Egyetem valamennyi hallgatójára kiterjed. 

A hallgatói jogviszony fogalma: 

A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a 

beiratkozással jön létre, és a végbizonyítvány megszerzését követő első záróvizsga-időszaknak az 

utolsó napjáig, illetve esetenként, a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre 

emelkedésének napjáig tart. A hallgatói jogviszony fennállását tanúsító közokirat a diákigazolvány. 

Munkavédelemmel kapcsolatos törvényi előírások: 

Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a 

biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető 

szabályaival. A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a 

képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges 

ismeretanyagot a feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel 

egyetértésben határozza meg. 

 

A hallgató jogai: 

A hallgatónak a felsőoktatási intézmény szabályzatában előírt módon el kell sajátítania, és 

alkalmaznia kell az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá jelentenie kell, ha 

balesetet vagy balesetveszélyt észlel. 

A hallgató számára biztosítani kell mindazokat az információkat és szolgáltatásokat, amelyek 

tanulmányai alatt beilleszkedését, egészséges életvitelét, egészségügyi ellátását szolgálják. 

A hallgató joga különösen, a tanulmányokon túlmenően, az intézményben rendelkezésre álló 

eszközöknek és az intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, informatikai eszközök, 

sport, kulturális, szabadidő, egészségügyi és egyéb létesítmények) igénybevétele. 

A hallgató jogosult megkövetelni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos oktatási 

feltételeket, a gyakorlati oktatás munkafeltételeinek, munkakörülményeinek biztosítását, a 

szükséges ismeretek rendelkezésre bocsájtását.  

 

A hallgató kötelességei: 

 Köteles munkavédelmi oktatáson részt venni az 1. évfolyam megkezdésekor, hallgató 

kollégiumba költözéskor, gyakorlati, labor foglalkozások előtt, testnevelési és sportfoglalkozás 

előtt, közhasznú munkavégzés előtt Az oktatás megtörténtét a hallgatók által aláírt nyilatkozatban 

kell dokumentálni, melyet a hallgatók személyi anyagában kell elhelyezni. 

A tantárgyi és gyakorlati munkavédelmi oktatás megszervezéséért és végrehajtásáért az intézet 
igazgatók a felelősek. 
Az oktatásnak ki kell terjednie a kollégiumi hallgatókra is. A kollégiumban is az oktatás 

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

 



A hallgató köteles a gyakorlati képzést megelőző munkavédelmi oktatásban részt venni, 

laboratóriumi, műhelygyakorlatokat megelőzően. Gyakorlati oktatáson nem vehet részt az a 

hallgató, aki speciális munkavédelmi oktatáson nem vett részt. 

A hallgató csak kipihent, alkohol, drogok kábulatot okozó gyógyszerek hatásától mentes 

állapotban vehet részt elméleti és gyakorlati oktatásban. 

Az intézményben az előadásokon, oktatásokon, köteles az egészséget és biztonságot nem 

veszélyeztető ruházatot viselni. 

Gyakorlati órákon csak az intézmény által előírt ruházatban, vagy a rendelkezésre bocsájtott 

egyéni védőeszközben vehet részt. 

A hallgatók a tanórán nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyre az oktató vagy a 

gyakorlatvezető nem adott utasítást, vagy megbízást. 

A hallható köteles elvárható kulturált viselkedést tanúsítani, fegyelmet, rendet tisztaságot tartani. 

Köteles a rendelkezésére bocsájtott taneszközök, gyakorlati eszközök biztonságos állapotáról 

meggyőződni a tőle elvárható módon, azt használni, az esetleges hibát az oktató felé azonnal 

jelezni. 

A munkavédelmi előírásokra figyelmeztető feliratokat, jeleket figyelembe venni, és ezeknek 
megfelelő magatartást tanúsítani. 
- Részt venni az előírt orvosi vizsgálatokon. 
- A legkisebb sérülést, betegséget jelezni az oktatás során a gyakorlatvezetőnek. 
- A legkisebb sérülést, betegséget jelezni a kollégium vezetőjének. 
- A foglalkozásokon a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni 

Veszélyt jelentő rendellenességet a tőle elvárható módon köteles a hallgató megszüntetni, ill. 

jelenteni, ha veszélyt, balesetet, káreseményt észlel, vagy ha sérülést, balesetet szenvedett. 

Veszélyes anyagokkal, gépekkel munkát csak felügyelet mellett végezhet. 

Köteles élet vagy súlyos veszély észlelése estén a munkavégzést haladéktalanul abbahagyni és a 

veszélyre a környezetében tartózkodók figyelmét felhívni. 

Balesetet rosszullétet jelenteni, ha ebben egészségi állapota korlátozza, akkor a balesetet észlelő 

társának a feladata ezt megtenni. Az észlelőnek kötelessége a tőle elvárható módon elsősegélyben 

részesíteni a bajbajutott társát. 

 

Hallgatói balesetek: 

Munkabaleset: az a baleset,amely a ,,munkavállaló” illetve a gyakorlati oktatáson résztvevő 

hallgatót munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri,annak helyétől és időpontjától és a ,, 

munkavállaló” vagy hallgató közrehatásának mértékétől függetlenül. 

Hallgatói baleset: az a baleset, amely a hallgatót az oktatási intézmény területén éri, váratlanul, 

hirtelen bekövetkezett környezeti hatás tárgyi hiányosság vagy személyi viselkedés miatt és a 

sérülést mérgezést, átmeneti vagy tartós károsodást okoz. 

Hallgatói baleset történhet: az egyetem területén, egyetemi tevékenységgel kapcsolatban, egyetemi 

rendezvényeken, testnevelésórákon, kollégiumban, egyéb. 



Mindkét balesettel kapcsolatban a hallgatónak bejelentési kötelezettsége van. balesetet sérülést, 

esetleges mérgezést azonnal jelenteni kell az óraadó tanárnak, vagy kollégiumban a kollégiumi 

vezetőnek, illetve a kollégiumi portaszolgálatnak. 

A hallgatói  balesetek továbbjelentésre nem kötelezettek, de hasonló balesetek megelőzése 

érdekében az Egyetem saját hatáskörében ezeket is kivizsgálhatja. 

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. 
 
Hallgatói teendők baleset esetén: 

A segítségnyújtás minden esetben hallgatói és állampolgári kötelesség. 

A hallgatói balesetek kivizsgálásában részt vesz Hallgatói Önkormányzat képviselője és az 

Egyetem Rektorának megbízottja. 

Ha súlyos baleset történik a tőlünk elvárható módon kell segítséget nyújtanunk bajbajutott 

társunknak. Értesítsük a mentőket 104, tűzoltókat 105, a rendőrséget a 107 telefonszámon. A 

telefonban mondjuk el mi történt, pontosan hol történt, saját nevünket elérhetőségünket. Ha van 

tudomásunk a bekövetkezett baleset, rosszullét körülményeiről, tájékoztassuk erről a 

szakhatóságokat. pl.: a beteg epilepsziás, cukorbeteg, tűz esetén tudunk bent maradt személyről, 

gázpalackról. 

Fontos, hogy ne keltsünk pánikot, ésszerűen logikusan cselekedjünk. Az egyetem területén 

minden portán és a diszpécseri központban illetve a laborokban található elsősegélydoboz, 

melyeket elsősegélynyújtás céljából használhatóak.  

Ha saját biztonságod vagy a mások testi épsége nem teszi, szükségessé a kárhelyen ne mozdíts el 

semmit, mert a későbbi vizsgálatok során fontos a kárhely eredeti állapotának vizsgálata. 

Bombariadó esetén riasztás után azonnal el kell hagyni az épületet csomagjaink, táskáink 

hátrahagyásával és a gyülekezési helyen kell, tartózkodni további utasításig az épületekben az 

ellenőrzés ideje alatt a hatósági személyeken kívül más nem tartózkodhat. 

 

Általános munkavédelmi előírások 
 
Közlekedés az egyetemen belül (gyalogos, kerékpáros és gépjármű KRESZ). A gyalogos 
közlekedés közben bekövetkező eleséses balesetek elkerülése érdekében csak a gyalogjárdán 
közlekedjünk. Téli időszakban azokat a hótól tisztítják és felhomokozzák, de így is baleseti 
veszélyforrást jelentenek. 
 
Minden olyan gyakorlati helyen, ahol a gyűrű, a nyaklánc, a karóra, a fapapucs (klumpa), a magas 
sarkú cipő stb., baleseti veszélyt jelent, azokat le kell venni. 
 
Az egyéni védő- illetve a munkaruha zsebeiben, derékszíjban éles, hegyes, szúró- vagy 
vágószerszámot tartani nem szabad. 
Balesetveszélyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még közvetlen felügyelet mellett sem 
végezhetnek munkát. 
 



A védőberendezések kiiktatása, hatásosságának kiiktatása tilos! 
 
A beosztottakon, illetve a felügyeletre jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat: 

- tűz- és robbanásveszélyes környezetben: tűzveszélyes folyadéktárolók, 
gázpalacktárolók, kazánház 

- közvetlen áramütés-veszélyes környezetben: transzformátorházak, kapcsolóterek, 
elosztók és hasonló berendezések; 

- sugárveszélyes munkahelyeken; 

- mérgezési veszélynél. 

-  
Az egyetem épületeiben a közterületeken dohányozni tilos! Csak a kijelölt dohányzó helyeken 
szabad dohányozni. 
 
Közterületeken, folyosókon, bútort vagy egyéb tárgyakat elhelyezni nem szabad. 
 
A munkahelyek ajtóit, míg a helyiségben tartózkodnak a menekülés és segítségnyújtási lehetőség 
biztosítása érdekében - kulcsra zárni nem szabad. 
 
A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e hátra olyan körülmény, 
mely a távozás után tüzet, robbanást, vagy leázást idézhet elő. 
 
A hallgató a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez megfelelő munkavédelmi 
ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események - baleset-megelőzés, mentés stb. - kivételével).  
 
Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a munkavégzést akadályozza, 
zavarja vagy veszélyezteti. 
 
 
Elektromos berendezések, készülékek használata 
 
Tilos az egyetemen, kollégiumokban saját tulajdonú hő fejlesztő elektromos készülékek 
használata, azok ellenőrizhetetlensége, igen gyakran kétes érintésvédelmi állapota miatt. 
 
Az elektromos készülékeket, vezetékeket, csatlakozókat, kapcsolókat, elosztókat, biztosítékokat 
melegedés, füstölés, sérülés esetén a hálózatról le kell választani. A javításukat csak villanyszerelő 
szakember végezheti! 
 
Hibás, törött, horpadt készüléket ne használjunk.  
Ha készülék csatlakozó vezetékének szigetelése repedt, töredezett, sérült, szakszerű javításáig ne 
használjuk. 
Vezetékhosszabbítást házilag barkácsolt módon ne készítsünk. Az összesodort vezetőnek 
szigetelőszalagos betekerése nem biztonságos! 
A legegyszerűbb műveleteket is (pl. izzócsere) kikapcsolt, berendezésen végezzük el. 
 
 
Nyíregyháza,2017. augusztus 22. 
 
 

 

 

 


