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I. A HBSZ célja
1. §
A Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: HBSZ) rendelkezik az Egyetem
hallgatóira vonatkozó balesetvédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásokról, a hallgatók
munkavégzésének, munka- és tűzvédelmi oktatásának szabályozásáról, a balesettel
összefüggésben álló hallgatói jogviszony szüneteléséről, a munkabalesetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról, valamint a vagyonvédelmi szabályokról.
II. A HBSZ hatálya
2. §
(1) A HBSZ hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi hallgatójára, és felnőttképzésben
részvevőjére – az intézmény használata, az elméleti oktatás, szakmai gyakorlat, nyári
szünidő alatti munkavégzés, kutatómunka és a hallgatói jogviszony fennállása mellett az
egyetemen végzett munka esetére –, oktatójára és a hallgatókkal való kapcsolatban az
egyetem valamennyi egyéb munkakört betöltő alkalmazottjára.
(2) A hallgatók felvételi alkalmasságához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
szervezése és lebonyolítása az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat részét képező
Hallgatói Követelményrendszer részeként kiadott Felvételi Szabályzat alapján történik. Az
intézmény által előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeket a Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztatóban közzé kell tenni.
(3) A HBSZ előírásainak megszegése – a cselekmény, mulasztás vagy annak nyomán
bekövetkezett eset súlyosságától és jellegétől függően – fegyelmi, szabálysértési, büntető,
illetve polgári jogi eljárást vonhat maga után.
(4) A HBSZ-ben foglaltak be nem tartása esetén, fegyelmi eljárás indítása esetén a Hallgatói
Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat (a továbbiakban: HFSZ) szerint kell eljárni, amelynek
hatálya kiterjed a hallgatók, felnőttképzésben résztvevők fegyelmi és kártérítési ügyeire.
(5) A HBSZ hatálya kiterjed a kollégiumokra is.
III. Kapcsolódó dokumentumok
3. §
(1) A HBSZ-hez kapcsolódó dokumentumok:
− a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.);
− a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
− 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet;
− a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról;
− 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet;
− a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről;
− 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet;
− a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról;
− a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény;
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− a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996 (XII.6.) BM rendelet.
IV. A hallgató kötelezettségei
4. §
(1) A hallgató köteles az Egyetemen tartózkodása során a használati szabályokat és
magatartási követelményeket betartani.
(2) A HBSZ-ben, illetve a helyi előírásokban foglalt követelményeket, az oktató, illetve
gyakorlatot, munkát vezető személy által szóban kiadott munka-, tűzvédelmi és
vagyonvédelmi utasításokat be kell tartani.
(3) Baleset, tűzeset észlelése esetén elsőként riasztani kell a 112 segélyhívó számot. A hívás
sikertelensége esetén
mentőket a

104

tűzoltóságot a

105

rendőrséget a

107 hívószámon.

(4) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
a) a tűzeset pontos helyét, az épület címet (helység, utca, házszám),
b) a tűz kiterjedését, a tűzben részt vevő anyagok fajtáját,
c) információt a veszélyeztetett személyekről,
d) további veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségét,
e) a jelzést adó nevét és a használt telefonszámát.
(5) Az épületben tartózkodókat riasztani kell, és a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel (kézi
tűzoltó készülék, fali tűzcsap) meg kell kísérelni a tűz eloltását.
(6) A hallgató életét, egészségét, testi épségét veszélyeztető esemény elhárításában – életkora,
egészségi, fizikai állapota alapján elvárható módon – részt kell vennie, és az erre vonatkozó
utasításokat haladéktalanul végre kell hajtania.
V. Kötelező érvényű használati szabályok és magatartási követelmények
5. §
(1) A hallgató köteles az előírt helyen és időben oktatásra, tanulásra képes állapotban
megjelenni.
(2) A hallgató az Egyetem területén, a kollégiumokban/diákotthonban tartózkodva mások
egészségét és testi épségét, az Egyetem vagyonát és a személyek magántulajdonát nem
veszélyeztetheti, környezetszennyezést vagy környezetkárosítást nem követhet el.
(3) Minden hallgató jogosult arra, hogy a tanulmányai folytatásához szükséges biztonságos
feltételek a rendelkezésére álljanak.
(4) A hallgató köteles a rendelkezésére bocsátott oktatási és munkaeszközök biztonságos
állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és az
oktató utasításai szerint használni.
(5) A hallgató köteles az egyetem laboratóriumainak laboratóriumhasználati rendjét betartani.
(6) Az Egyetem területén a KRESZ szabályai érvényesek.
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(7) Az Egyetem székhelyén, campusain és telephelyein, beleértve a parkolókat, parkokat is –
a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – dohányozni tilos!
(8) Cigarettacsikket, egyéb éghető anyagot eldobni, hulladékgyűjtőbe dobni nem szabad.
(9) Az Egyetem területén meg kell őrizni a rendet és tisztaságot. A hulladékot a rendelkezésre
álló hulladékgyűjtőknek megfelelően szelektíven kell elhelyezni.
(10) A hallgatónak a baleset, tűzeset, káresemény kialakulásának veszélyét jelentenie kell az
oktatónak vagy az egyetem bármely dolgozójának.
VI. Munkavédelmi oktatás
6. §
(1) A hallgatói balesetek megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a munkavédelmi oktatás,
felvilágosítás. Az Egyetemre beiratkozott valamennyi hallgatónak a tanév megkezdésekor
általános elméleti munkavédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatás során a hallgatókat
tájékoztatni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó, valamint az
intézményre jellemző tűz- és munkavédelmi szabályokról, beleértve az egyetem által
szervezett vagy felügyelt szolgáltatásra, rendezvényre vonatkozókat is. Az oktatás
történhet elektronikus formában is.
(2) A munkavédelmi oktatás megszervezése az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes feladata
.
(3) Az oktatás történhet írásban vagy szóban, a hallgató által értett nyelven.
(4) Az oktatás megtörténtének tényét és tudomásul vételét a hallgató aláírásával igazolja.
Amennyiben balesetvédelmi oktatás online úton történik akkor a hallgató elektronikusan
köteles visszaigazolást küldeni, ha az egyetem nem ír elő ennél szigorúbb visszaigazolási
módot. A munkavédelmi oktatásról készült dokumentációk az adott campuson a campus
főigazgató által meghatározott szervezeti egységnél kerülnek megőrzésre.
(5) Az Egyetemre már megkezdett tanév alatt érkező (pl. más felsőoktatási intézményből
átvett) hallgatók esetében a munkavédelmi oktatás pótlásáról gondoskodni kell.
(6) A veszélyforrások és a biztonsági szabályok, előírások változásairól az érintett hallgatókat
tájékoztatni kell úgy, hogy a szükséges változtatások megtételére elegendő idő álljon
rendelkezésükre.
7. §
(1) A munkavédelmi oktatást valamennyi hallgató számára a tantervben is elő lehet előírni
annál a tantárgynál, amelyhez az szervesen kapcsolódik. Az elméleti tárgyakba épített
általános munkavédelmi ismeretek elsajátításáról a tantárgyi vizsga keretében kell a
hallgatóknak számot adni.
(2) A 6. §-ban és jelen szakasz (1) bekezdésében előírt oktatáson túl a laboratóriumi-,
termesztési-, klinikai-, intézeti-, terep- és egyéb speciális gyakorlaton résztvevő hallgatók
számára az első gyakorlati foglalkozás alkalmával kell a speciális, adott szakterületre
vonatkozó munkavédelmi oktatást megtartani. Az oktatásban az általános ismereteken túl
különös hangsúlyt kell fektetni az adott gyakorlat speciális körülményeiből adódó
kockázatokra, veszélyforrásokra és az elsősegélynyújtási teendőkre, valamint a balesetek
elkerülésének és az egészségkárosodási kockázatok csökkentésének lehetséges módjainak
megismertetésére.
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(3) Gyakorlati foglalkozáson nem vehet részt az a hallgató, aki speciális gyakorlati
munkavédelmi oktatáson nem vett részt.
(4) A munkavédelmi oktatás megtörténtének tényét és a biztonsági szabályok tudomásul
vételét a hallgató aláírásával igazolja. A jelenléti ívhez csatolni kell az oktatást tartó
(gyakorlatvezető) által aláírt munkavédelmi oktatási tematikát.
(5) Amennyiben a szorgalmi időszak során a munkakörülményekben lényeges változás
következik be, ismételt oktatást kell tartani.
(6) A tantárgyi és gyakorlati munkavédelmi oktatás megszervezéséért és végrehajtásáért az
illetékes tanszék (egyéb esetben az intézet) vezetője a felelős.
(7) A gyakorlaton való kötelező részvétel előírásakor figyelembe kell venni a hallgató
egészségi állapotát, különös tekintettel a sérülékeny csoportokra (terhes, nemrégen szült,
anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint idősödők) és a megváltozott
munkaképességű személyekre.
(8) Az Egyetemen kívüli intézményben, üzemben folyó gyakorlati képzés esetén – külön
megállapodás hiányában – a munkavédelmi oktatást a foglalkoztatónak (amennyiben ez
nem lehetséges, a munkavégzést közvetlenül irányító személynek) kell megtartania.
(9) A sportfoglalkozások előtt a foglalkozást tartó köteles a hallgatók figyelmét felhívni az
általánostól eltérő veszélyforrásokra, illetve a balesetek megelőzésnek lehetséges módjaira.
(10) A kollégium/diákotthon lakóit beköltözéskor a bentlakáshoz kapcsolódó tűz- és
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásnak ki kell terjednie az elektromos
és/vagy tűzveszélyes készülékek helyes használatára, valamint az esetlegesen bekövetkező
balesetek során szükséges teendők ismertetésére is. Az oktatás történhet írásban vagy
szóban, a hallgató által értett nyelven. Az oktatás megtörténtének tényét és a biztonsági
szabályok tudomásul vételét a hallgató aláírásával igazolja. Az oktatás megszervezéséért
és lebonyolításáért a kollégium vezetője a felelős.
VII. Védőeszközök, felszerelések biztosítása
8. §
(1) Az egyetemi hallgatókat bármely munkahelyen az adott munkakörben foglalkoztatott
dolgozókkal azonos védőfelszereléssel és védőruházattal kell ellátni. A hallgatókat a
számukra átadott védőeszközök helyes használatáról ki kell oktatni, és ennek tényét
dokumentálni szükséges.
(2) Az a hallgató, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést figyelmeztetés ellenére
sem használja, tovább nem oktatható az adott tanórán. A tanóráról történő hiányzás
vonatkozásában a TVSZ vonatkozó előírásait szükséges alkalmazni.
(3) Azokon a munkahelyeken, ahol védőoltás kötelező, annak hiányában a hallgató nem
foglalkoztatható. A védőoltások beadása a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata. A
hallgatók kötelesek megjelenni a részükre előírt üzemorvosi vizsgálaton.
(4) A munkahelyeket úgy kell kialakítani, hogy a vonatkozó előírások szerint megfelelő számú
és méretű szociális helyiség (pl. melegedő, pihenő, öltöző, tisztálkodó- és illemhely) álljon
a hallgatók rendelkezésére. Folyamatosan gondoskodni kell kézmosási lehetőségről, az
ahhoz szükséges tisztálkodási szerekről és eszközökről. Fertőzésveszély fennállása esetén
kézfertőtlenítőt (és szükség szerint bőrvédő szert) is kell a hallgatók számára biztosítani.
(5) Amennyiben az adott munkavégzés jellegére vonatkoztatva a jogszabályi előírásokban
meghatározott klíma biztosítása műszakilag nem megoldható, a hallgatók egészségének
megóvása érdekében szervezési intézkedést (pl. pihenőidők beiktatása) kell tenni, illetőleg
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a dolgozókkal azonos mennyiségben az előírtaknak megfelelő minőségű védőitalt kell
juttatni. A klímafeltételeket és egyéb előírásokat az Egyetem Munkavédelmi Szabályzata
kell hogy tartalmazza.
(6) Szabadtéri munkahelyen történő munkavégzés esetén biztosítani kell, hogy a hallgatók
védve legyenek a szélsőséges időjárás káros következményei ellen és veszély esetén
biztonságosan el tudják hagyni a munkavégzés helyét.
(7) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok
veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó
felszerelést és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy
jelenlétét kell biztosítani.
(8) A hallgatók csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre
vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően
vehetnek részt a gyakorlatokon, melynek során kötelesek az alkalmazottakkal és
diáktársaikkal együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét
és testi épségét ne veszélyeztesse.
VIII. Más gazdálkodó szervezetek területén történő munkavégzés
9. §
(1) Ha az egyetem hallgatói más gazdálkodó szervezet területén, annak berendezésein
végeznek munkát, akkor minden esetben szerződésben kell meghatározni a munkavégzés
munkavédelmi feltételeit. A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a hallgatók szociális ellátottságának biztosítását,
b) a hallgatók munkavédelmi oktatását,
c) a munkaterület, szükség esetén a felügyelet biztosítását,
d) a munkavédelmi eszközökkel való ellátást,
e) a munka irányításának, ellenőrzésének kérdését,
f) munkaidejüket,
g) munkavégzés területét.

IX. Ittas vagy bódult hallgatóval szembeni eljárás
10. §
(1) Amennyiben az oktató, gyakorlatot vezető vagy bármely munkatárs azt észleli, hogy az
Egyetem területén, illetve a kihelyezett oktatási, gyakorlati helyszínen a hallgató ittas vagy
bódult állapotban van jelen, alkoholszondás vizsgálatot kezdeményezhet.
(2) Az alkoholszondás vizsgálatot a munkaköri leírása szerint arra jogosult végezheti el 1 tanú
jelenlétében.
(3) A hallgató az alkoholszondás vizsgálatot megtagadhatja. Pozitív szondázási eredmény
esetén kérheti, hogy végezzenek rajta véralkohol vizsgálatot is. Pozitív eredmény esetén a
vérvizsgálat költségeit a hallgató viseli.
(4) Pozitív eredmény esetén a hallgatónak el kell hagynia az Egyetem területét, illetve a
kihelyezett oktatási, gyakorlati helyszínt.
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(5) A vizsgálatról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a szondázás eredményét, vagy azt,
hogy a hallgató megtagadta a vizsgálatot. A jegyzőkönyvet megküldik a Hallgatói
Fegyelmi Bizottság (továbbiakban: HFB) elnökének.
(6) A HFB elnöke a hallgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
X. Rendkívüli tevékenység
11. §
(1) Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a
hallgató egészségét, testi épségét ne károsítsa. Abban az esetben, ha egy tevékenység
végzésére nem a szokásos helyen, időben és módon kerül sor, vagy vészhelyzet
megszüntetésére irányul, akkor az elrendelő vezető köteles kijelölni olyan személyt, aki
munkavédelmi kérdésben jogosult intézkedni. A kijelölt munkavédelmi megbízott
személyéről az érintetteket tájékoztatni kell.
(2) A rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi oktatást olyan felelős személy
tarthatja, aki a rendkívüli helyzet sajátosságaival egyértelműen tisztába van. Az ilyen
munkához a rendkívüli munkavégzés körülményeinek megfelelő védőfelszereléseket kell
biztosítani.
XI. A hallgató jogai és kötelezettségei
12. §
(1) A hallgató a napi foglalkozások, gyakorlati munka megkezdése előtt köteles a tőle
elvárható gondossággal, az oktató, foglalkozásvezető, laborvezető (a továbbiakban együtt:
foglalkozásvezető) irányítása mellett meggyőződni a gyakorlati foglalkozáshoz, műhely-,
labor- és terepgyakorlathoz (a továbbiakban együtt: gyakorlati foglalkozás) biztosított
munkaeszköz, egyéni védőeszköz munkavégzésre alkalmas állapotáról, köteles azt
rendeltetésszerűen használni és a szükséges tisztításukról az oktató, foglalkozásvezető
irányítása mellett gondoskodni.
(2) A hallgató megfelelő védőeszköz használata nélkül nem vehet részt a gyakorlati
foglalkozásokon, amennyiben nem tartja be a foglalkozásvezető által meghatározott
biztonsági előírásokat, a foglalkozásvezető jogosult felszólítani a távolmaradásra.
(3) A hallgató köteles az elméleti előadásokon és a gyakorlati foglalkozásokon munkavégzésre
alkalmas állapotban és ruházatban megjelenni, az egészséget nem veszélyeztető
magatartást tanúsítani, megtartani a dohányzás és alkoholfogyasztásra vonatkozó tilalmat.
(4) Amennyiben a hallgató a biztonságos munkavégzést veszélyeztető körülményt, személyi
sérüléssel járó balesetet, rosszullétet észlel, haladéktalanul jelzi a foglalkozásvezetőnek,
szükség esetén az elsősegély-nyújtást megkezdi.
(5) A hallgatót megilleti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörnyezet,
nem érheti semmilyen hátrány az ennek megvalósítása érdekében történő fellépésért,
illetve az Egyetem mulasztása miatt tett hatósági bejelentéséért.
XII. Készülékek, berendezések, egyéb eszközök ellenőrzése
13. §
(1) A gyakorlatok során a hallgatók által használt készülékeket, eszközöket a gyakorlatvezető
minden foglalkozás előtt köteles munkavédelmi szempontból szemrevételezéssel
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ellenőrizni. Balesetveszélyes, sérült eszközzel, berendezéssel, készülékkel a hallgatók még
közvetlen felügyelet mellett sem végezhetnek munkát.
(2) Az elektromos berendezéseknél az előzőken túl évenként villanyszerelői ellenőrzést,
valamint átalakítást követően vagy legalább háromévenként (közcélú kommunális- és
lakóépület épület esetében hatévenként) érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot
kell végezni. Különös alapossággal kell odafigyelni a nagy igénybevételnek kitett
elektromos készülékek, valamint a védőberendezések megfelelő műszaki állapotára.
(3) A felülvizsgálat tényéről az egyetemi polgárokat tájékoztatni szükséges.
(4) Munkavégzéssel összefüggésben kizárólag a vonatkozó műszaki követelményeknek
megfelelő, a biztonsági feltételeket kielégítő berendezések, gépek üzemeltethetőek.
(5) Veszélyes munkahely, technológia, munkaeszközök hatókörében hallgató felügyelet
nélkül nem tartózkodhat.
(6) Külön engedély nélkül tilos a kollégiumokban magántulajdonú hőfejlesztő készüléket
használni.
XIII. Hallgatói baleset bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
14. §
(1) Hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során bekövetkezett baleset munkabalesetnek
minősül és a munkabalesettel azonos módon kell bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani.
(2) Hallgatói jogviszonyban nem a gyakorlati képzés során bekövetkezett baleset nem tartozik
a Mvt. hatálya alá, ezért ezeket a baleseteket az egyetem nem köteles kivizsgálni és
bejelenteni, kivéve akkor, ha baleset bekövetkezéséért az egyetem, mint intézmény
elháríthatatlan felelőssége megállapítható.
(3) Ha az Egyetem hallgatóját külföldi szakmai gyakorlata során éri baleset, az Egyetem
köteles a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendben a
bejelentési és nyilvántartási kötelezettséget teljesíteni.
(4) Ha a baleset a hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés
során nem az oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell érteni. Ettől
az intézmény és a foglalkoztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató munkáltató a
hallgatókat ért minden munkabalesetről köteles az oktatási intézményt értesíteni, és a
baleset kivizsgálásában való részvételét lehetővé tenni.
(5) A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után az egyetem a törvényben foglaltak
alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni.
15. §
(1) A hallgató az elméleti, vagy gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetét, sérülését vagy
rosszullétét haladéktalanul köteles jelenteni az oktatójának. Ha ebben önhibáján kívül
akadályoztatva van, akkor a környezetében lévő személyeknek kötelessége ezt megtenni.
(2) A foglalkoztatónak a munkaképtelenséggel járó munkabaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálnia és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie.
(3) Az adott gyakorlat vezetője minden tudomására jutott hallgatói balesetről vagy sérülésről
köteles feljegyzést készíteni az erre a célra rendszeresített baleseti naplóba.
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(4) A gyakorlat vezetésével megbízott személy minden bekövetkezett balesetet köteles
bejelenteni az egyetem munkavédelmi szervezetének, illetve külső foglalkoztató esetében
a foglalkoztató képviselőjének. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a)

a sérült neve (ideértve a születési nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ száma), születési helye és időpontja, neme, állampolgársága,
lakóhelye (lakcím);

b)

a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását;

c)

a sérült ellátására tett intézkedést;

d)

annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.

(5) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell
állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. A balesetet az egyetem által megbízott
munkabiztonsági szakember, illetve külső foglalkoztatás esetén - egyéb megállapodás
hiányában – a foglalkoztató által kijelölt személy vizsgálja ki és minősíti. A munkabaleset
kivizsgálásába be kell vonni a gyakorlat vezetőjét, és a campus főigazgató által kijelölt
személyt is.
(6) A munkabalesetek helyszínét, az azzal kapcsolatos berendezéseket, készülékeket stb. a
helyszínen a kivizsgálás lezárásáig változatlanul kell hagyni, amennyiben a műszaki
mentés ezt lehetővé teszi.
(7) A hallgatói balesetek kivizsgálásán nyert adatok és megállapítások alapján a
munkavédelmi szervezet kiállítja a „Munkabaleseti jegyzőkönyvet”, amelyből megküld:
a) 1 példányt a sérültnek vagy törvényes képviselőjének;
b) 1 példányt a foglalkoztatónak;
c) 1 példányt a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak;
d) 1 példányt a társadalombiztosítási kifizetőhelynek (NEAK) abban az esetben, ha a
hallgató szakmai gyakorlaton végzett munkájáért munkabért kap;
e) 1 példányt a hallgató illetékessége szerinti intézetigazgatónak;
f) ha a munkaképtelenség meghaladja a 3 munkanapot, akkor 1 példányt a baleset
helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek (legkésőbb a tárgyhót
követő hónap 8. napjáig).
(8) Ha a sérült a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításaival nem ért egyet, a területileg
illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat felülvizsgálatért.
(9) Az Egyetem munkavédelmi szervezete a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vezeti a
munkabalesetek nyilvántartását.
16. §
(1) A munkabalesetet szenvedett hallgatót a munkavédelmi vezető köteles a baleset
kivizsgálását követően legkésőbb 15 napon belül a kárigény bejelentésére felhívni. A
kárigény bejelentésére történő felhívással egy időben a sérültet tájékoztatni kell arról, hogy
mely károk megtérítését kérheti, valamint arról, hogy csak az igazolt dologi károk és
költségek (pl. gyógyszerköltség, ápolási költség, ruházat sérülése stb.) megtérítésére van
mód, ezért a kárigény bejelentéséhez az ilyen károk tekintetében bizonylatot (számla,
blokk) kell csatolnia. E kötelezettségre a kárigénybejelentő-lap átadásakor figyelmét fel
kell hívni.
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(2) A kárigény benyújtásától számított 30 napon belül a hallgatót az Egyetem értesíti
igényének elbírálásáról, s amennyiben a kár megtérítése jogos, ezen határidőn belül a
meghatározott összeget ki kell fizetni. Ha a felgyógyulás hosszabb időt igényel, a kártérítés
összegét folyamatosan kell fizetni.
(3) Ha a baleset bekövetkezéséhez a hallgató vétkes magatartása is hozzájárult, kármegosztást
lehet alkalmazni a kárigény elbírálásánál.
(4) Az Egyetem vagy a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a hallgatói jogviszonnyal,
gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárt a Ptk. rendelkezései szerint köteles
megtéríteni; a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy azt a károsult elháríthatatlan (pl. vétkes,
kötelezettségszegő) magatartása okozta.
XIV. Munkabaleset és kvázi baleset esetén szükséges teendők
17. §
(1) A gyakorlat vezetője a hallgatót érintő súlyos munkabalesetet közvetlen felettesének, az
illetékes intézetigazgatónak és az egyetem munkavédelmi szervezetének köteles azonnal
bejelenteni.
(2) Az egyetem munkavédelmi szervezeti egysége a bekövetkezett súlyos munkabalesetet
személyesen, telefonon, telefaxon vagy e-mailben köteles haladéktalanul bejelenteni
a)

a területileg illetékes megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének;

b)

a területileg illetékes rendőrkapitányságnak;

c)

az Emberi Erőforrások Minisztériumának;

d)

a rektornak;

e)

a gazdasági főigazgatónak.

(3) Ha az azonnali bejelentési kötelezettség alá eső munkabaleset olyan műszaki
berendezésnél történt, amely hatósági felügyelet alá tartozik, akkor a balesetet a területileg
illetékes felügyeletnek is haladéktalanul be kell jelenteni.
18. §
(1) A gyakorlat vezetője köteles az Egyetem munkavédelmi szervezetének minden olyan
rendkívüli eseményt bejelenteni, amely munkabalesetet okozhatott volna és csak azért nem
következett be, mert az adott pillanatban a veszélyzónán belül senki sem tartózkodott.
(2) A baleseti helyzetet (kvázi baleset) ugyanolyan módon és gondossággal kell kivizsgálni,
mintha valóban baleset történt volna.
(3) A kivizsgálásról a kvázi baleset kivizsgálásával megbízott munkabiztonsági szakember
jegyzőkönyvet köteles felvenni. A gyakorlat vezetője a jegyzőkönyv alapján megfelelő
intézkedéseket tesz vagy kezdeményez a hasonló baleseti veszélyek megelőzése
érdekében.
19. §
(1) Az elsősegélynyújtás célja, hogy az életet vagy az egészséget veszélyeztető heveny állapot
miatt azonnal egészségügyi ellátásra szoruló személy haladéktalanul – amíg részére a
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szükséges orvosi ellátás biztosítható- egészségi állapotának helyreállítása, illetőleg
rosszabbodásának megakadályozása érdekében szakszerű ellátásban részesüljön.
(2) Az egyes szervezeti egységek vezetőinek feladata az elsősegélynyújtáshoz szükséges
felszerelések (hordágy, elsősegélynyújtó doboz) biztosítása. Ezeket úgy kell elhelyezni,
hogy szükség esetén könnyen elérhetőek legyenek. Az elsősegélynyújtó felszereléseket,
eszközöket a munkavédelmi szemlék alkalmával ellenőrizni kell.
(3) Az elsősegélynyújtó felszerelések beszerzéséről, az elhasznált, lejárt szavatosságú vagy
használhatatlanná vált eszközök, gyógyszerek, kötszerek pótlásáról a szervezeti egység
vezetője gondoskodik.
XV. Hallgatói rendezvények engedélyeztetési, szervezési szabályai
20. §
(1) Az Egyetemen tervezett rendezvényt legkésőbb a rendezvény előtt 10 nappal kérelmezni
kell, a rendezvényt a gazdasági főigazgató és a rektor engedélyezi.
(2) Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínét;
b) a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;
c) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, a rendezvény zavartalan
lebonyolítását biztosító rendezők számát;
d) a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult
(személy nevét és címét).
(3) A rendezvény rendjének biztosításáért a szervező felelős. Az egyetem a rendezvény
rendjének fenntartásában a szervező kérésére közreműködik, a rendezvényt megzavaró
személyek eltávolításáról intézkedik.
(4) A rendezvény szervezéséért felelős személy felelős
a) annak biztosításáért, hogy a résztvevők csak az engedélyezett helyiségeket, tereket
használják,
b) a vészhelyzetre való felkészülésért, beleértve
c) a tűzoltókészülékek, tűzcsapok helyének megismerését,
d) a vészkijáratok kinyitását,
e) elsősegélynyújtó hely kijelölését,
f) annak biztosításáért, hogy
g) a tűzoltó készülékek, tűzcsapok és a
h) vészkijáratok hozzáférhetők legyenek.
(5) A kötelező érvényű használati szabályok és magatartási követelmények a rendezvény
idején is érvényesek.
(6) Az Egyetem vagyonvédelemért felelős munkatársa figyelmeztetését, illetve utasításait a
rendezvény ideje alatt is figyelembe kell venni!
(7) Az Egyetem a rendezvény szervezői által, illetve a rendezvény alatt a résztvevők által
okozott kárt megtéríttetheti, illetve feljelentést tehet.
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21. §
(1) Az Egyetem hivatalos nevének felhasználásával szervezett rendezvény a rendezvény
programjainak tartalmáért felelős személy (szervező) kérelmére rektori engedéllyel
tartható.
(2) A felsőoktatási intézmény a felsőoktatási intézmény hivatalos nevének felhasználásával
szervezett rendezvények szervezőiről a rendezvény kezdetétől számított 5 évig az alábbi
személyes és különleges adatok körét tartja nyilván: a természetes személyazonosító
adatai, adóazonosító jele, lakóhelye, elérhetősége.
(3) A rendezvény részvételi felhívásának a szervező nevét tartalmaznia kell.
XVI. Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
22. §
(1) A hallgatók körében észlelt foglalkozási megbetegedések, illetve fokozott expozíciós
esetek jogszabály szerinti kivizsgálása és bejelentése a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
orvosának a feladata.
(2) Az előző bekezdés nem vonatkozik azokra a bejelentési kötelezettségekre, amelyeket a
klinikai orvosok a betegellátás keretén belül tesznek meg.
XV. Az egészség és a testi épség sérelméből eredő károk megtérítése
23. §
(1) Ha a hallgatót
a) a tanulmányai folytatása során nem gyakorlati képzés alatt bekövetkezett
balesetéből kár éri, és ezzel egyidejűleg baleset bekövetkezésében az egyetem
elháríthatatlan felelőssége megállapítható, akkor az okozott kárt az egyetem, illetve
a foglalkoztató köteles megtéríteni;
b) a tanulmányai folytatása során gyakorlati képzés alatt bekövetkezett balesetéből kár
éri, akkor az Egyetem, illetve a foglalkoztató a Munka Törvénykönyve szerint
köteles a kárt megtéríteni, kivéve, ha ezt az Egyetem, illetve a foglalkoztató
ellenőrzési körén kívül eső elkerülhetetlen körülmény, vagy kizárólag a károsult
elháríthatatlan (pl. vétkes, kötelezettségszegő) magatartása vezetett a balesethez.
(2) Nem tartozik a foglalkoztatói felelősség körébe az öngyilkosság és az öncsonkítás,
valamint a munkába jövet, illetve a hazafelé menet során történt baleset – kivéve, ha a
baleset a foglalkoztató saját vagy bérelt járművével történik –, így a foglalkoztatót
kártérítési kötelezettség ezekben az esetekben nem terheli.
(3) A baleset kivizsgálásával megbízott munkabiztonsági szakember a balesetről való
tudomásszerzést követő 15 napon belül felhívást küld a sérült hallgatónak a kárigény
bejelentésére.
(4) A kártérítési igényt a gazdasági főigazgató bírálja el, és indokolt döntéséről 15 napon belül
írásban értesíti a károsultat.
(5) A kártérítési határozat egy példányát meg kell küldeni az egyetem munkavédelmi
szervezetének.
(6) A hallgatók elleni fegyelmi és kártérítési eljárás részletes szabályairól, beleértve a hallgatót
ért kár megtérítését is, az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata mellékletét képező
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Hallgatói Követelményrendszerben meghatározott, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési
Szabályzat rendelkezik.
XVI. A hallgatói balesetek
24. §
(1) A hallgatók baleseteinek vizsgálatát, jegyzőkönyvezését, illetve azok megküldését a
munkavédelmi szakreferens végzi a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
(2) A hallgatói balesetek kivizsgálására a munkabalesetek kivizsgálására vonatkozó
rendelkezések irányadóak, a jelen szakaszban foglalt eltérésekkel.
(3) A hallgatói balesetek kivizsgálásában az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviselője
részt vehet, a kivizsgálás során észrevételt tehet.
(4) A hallgatók baleseteit annál a szervezeti egységnél kell bejegyezni a munkabaleseti
naplóba, amelyik szervezeti egység területén vagy a tevékenysége során történt a baleset.
(5) A jegyzőkönyv egy példányát a sérültnek, halálos baleset esetén a hozzátartozónak,
valamint a fenntartó minisztériumnak meg kell küldeni, a Felsőoktatási Információs
Rendszerben (FIR) történő regisztrálással egyidejűleg.
(6) Amennyiben a hallgatót a munkabaleset nem az Egyetemhez tartozó területen végzett
gyakorlati foglalkozáson éri, a kivizsgálási, bejelentési és nyilvántartási kötelezettség a
foglalkoztató intézményt terheli.
XVII. Értelmező rendelkezések
25. §
(1) Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést
vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
(2) Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót (hallgatót) a szervezett munkavégzés
során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló
(sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
(3) A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót (hallgatót)
a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés,
anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem
tekinthető
munkavégzéssel
összefüggésben
bekövetkező
balesetnek
(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére,
illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a
munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
(4) Súlyos munkabaleset: az a munkabaleset, amely
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől
számított 1 éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel
összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló
életvezetését gátló maradandó károsodását; b) valamely érzékszerv (vagy
érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását okozta;
b) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
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c) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
d) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart
okozott.
(5) Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés
során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).
(6) Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a
járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók
(hallgatók) tartózkodnak.
(7) Munkaképtelen: az a munkavállaló (hallgató), aki a balesettel vagy egészségkárosodással
összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud végezni, függetlenül
attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül vagy sem.
(8) Munkavállaló: e szabályozás vonatkozásában munkavállalónak kell tekinteni minden
olyan hallgatót, akit szervezett munkavégzés keretében, szakmai vagy tantárgyi
gyakorlaton, illetve önkéntes munka során foglalkoztatnak.
(9) Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.
Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót
kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés
keretében gyakorlati oktatást folytatót. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi
munka szervezője.
(10) Szervezett munkavégzés: a Mvt. alapján szervezett munkavégzésnek minősül többek
között a munkaviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban, a szakképző iskolákban a
tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá
a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett
munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű
önkéntes tevékenység, és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy
jóváhagyott) társadalmi munka.
(11) Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia
(beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket
is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem
hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.
(12) Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan
tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre
veszélyt vagy ártalmat jelenthet. Veszélyforrások lehetnek különösen:
1. a fizikai veszélyforrás, ezen belül a
 munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei,
illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása,
 szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
 csúszós felületek,
 éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,
 tárgyak hőmérséklete,
 a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése,
 szintkülönbség,
 súlytalanság,
 a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása,
 zaj, rezgés, infra- és ultrahang,
 világítás,
 elektromágneses sugárzás vagy tér,
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 részecskesugárzás,
 elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
 aeroszolok és porok a levegőben;
2. a veszélyes anyag: minden anyag vagy keverék, amely fizikai, kémiai vagy
biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a robbanó, oxidáló,
gyúlékony, sugárzó, mérgező, maró, ingerlő, szenzibilizáló, fertőző, rákkeltő,
mutagén, teratogén, utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a
magzat retardált fejlődését is), egyéb egészségkárosító anyag;
3. a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
 mikroorganizmus és anyagcsereterméke,
 makroorganizmus (növény, állat);
4. a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
XIII. Záró rendelkezések
26. §
(1) Jelen szabályzatot a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem Szenátusa 2021. február 01jén véleményezte és annak tartalmával a 6/2021 (II.01.) számú határozatával 21 igen, 0 nem
szavazattal egyetértett.
(2) Jelen szabályzatot a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma,
mint Fenntartó 2021. február 01-jén 19/2021 (II.01.) számú határozatával elfogadta.
(3) A szabályzat az elfogadással egyidejűleg hatályba lép, ezzel egyidejűleg az Egyetem
korábbi HKR Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzata III.5. kötet hatályát veszti.
(3) Jelen szabályzat közzétételéről a Rektori Kabinet gondoskodik.
Gödöllő, 2021. február 01.
A Szenátus képviseletében:

A Fenntartó képviseletében:

Prof. Dr. Gyuricza Csaba
rektori jogkörben eljáró általános rektorhelyettes
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Dr. Csányi Sándor
elnök

