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Preambulum
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.), annak végrehajtására
kiadott rendeletek, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a
munkavédelmi tárgyú jogszabályok, irányelvek és szakmai állásfoglalások alapján a Magyar
Képzőművészeti Egyetem Szenátusa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tanulás és
oktatás követelményeinek megvalósulásával kapcsolatos feladatok jelen szabályzatban foglaltak
szerint szabályozza.

1. Értelmező rendelkezések
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.
Hallgatói baleset: az a baleset, amely a hallgatót a szervezett oktatás során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a hallgató (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül. Nem minősül hallgatói balesetnek az a baleset, amelyet a sérült
önmagának szándékosan okozott.
Hallgató: Hallgatói jogviszonynak minősül az Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,
osztatlan képzésben, doktori képzésben, felsőfokú szakképzésben, szakirányú
továbbképzésben résztvevő személyek jogviszonya, függetlenül attól, hogy tanulmányait
milyen oktatási formában végzi.
Tanuló: A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégiumban tanulmányokat folytató
személy.

2. Általános rendelkezések
(1) A Hallgatói/tanulói balesetvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) területi hatálya
kiterjed a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Képző- és Iparművészeti
Szakgimnázium és Kollégium (a továbbiakban együttesen: Egyetem) üzemeltetésében,
kezelésében lévő, illetőleg az Egyetem által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre.
(2) A személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel hallgatói, illetve tanulói jogviszonyban állókra.
(3) A Szabályzat az Egyetem hallgatóinak, tanulóinak az egészséges és biztonságos oktatásával
és a balesetek, megbetegedések megelőzésével, illetve a bekövetkezett balesetek,
megbetegedések esetén követendő előírásokkal kapcsolatos feladatait tartalmazza.
(4) A jelen Szabályzat célja az Egyetemen folyó biztonságos, egészséget nem veszélyeztető
oktató tevékenység és egyéb tevékenységek feltételeinek helyi szabályozása a jogszabályi
előírások alapján.
(5) A baleset megelőzésben közreműködők feladatainak ellátása során kötelesek együttműködni.

2.2. A hallgatók, tanulók balesetvédelmi jogai és kötelességei
(1) A hallgatót/tanulót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
tanulás követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve az Egyetem vélt
mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
(2) A hallgató/tanuló köteles:
a) az előírt helyen és időben, tanulásra képes állapotban megjelenni és az oktatási időt
tanulással tölteni,
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b) társaival együttműködni és a tanulást úgy végezni, valamint általában olyan magatartást
tanúsítani, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, tanulását ne zavarja,
anyagi károsodást ne idézze elő,
c) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon
meggyőződni, azt rendeletetésének megfelelően és az oktató utasítása szerint használni, a
számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni, elhasználódást, sérülést, a
védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét haladéktalanul kezdeményezni;
d) a gondjaira bízott védőfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az előírásoknak
megfelelően használni,
e) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható
tisztításáról gondoskodni,
f) a tanuláshoz az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni,
g) a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,
h) a szükséges balesetvédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a tanulás során alkalmazni,
i) a részére előírt orvosi – meghatározott körben pályaalkalmassági – vizsgálaton részt venni,
j) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, intézkedést
kérni,
k) minden olyan tevékenységi körben, ahol a gyűrű, nyaklánc, karóra, fülbevaló, fapapucs
(klumpa), a magas sarkú cipő stb., viselése balesetveszélyt jelent, azokat tanulás előtt le
kell venni,
l) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
(3) Az a hallgató/tanuló, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést nem használja, azt a
további munkavégzéstől, gyakorlati tevékenységtől el kell tiltani.

2.3. Hallgatók, tanulók munkavédelmi oktatása
(1) Az Mvt. értelmében 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.
(2) A hallgatók/tanulók általános munkavédelmi oktatását az oktatási évekre vonatkozóan az
első tanév, átvett hallgató/tanuló esetén az első félév kezdetekor - a tűzvédelmi oktatással
egyidejűleg, tanév kezdéskor – órai előadások keretében kell elvégezni, a Tanulmányi
Osztállyal, ill. a Szakgimnázium igazgatójával egyeztetett időpontban. Amennyiben az első
tanévben a hallgatók/tanulók oktatása szervezési vagy egyéb hiányosság miatt elmaradt, az
oktatást haladéktalanul pótolni kell.
(3) A hallgatók/tanulók általános munkavédelmi oktatásának megszervezése a Tanulmányi
Osztály, ill. a Szakgimnázium vezetőjének és a munkavédelmi szakember feladata. Az oktatási
tematikát és az oktatási anyagot a munkavédelmi szakember állítja össze.
(4) A hallgatók/tanulók a jelenléti ívet az oktatás időpontjában kötelesek személyesen aláírni.
(5) Az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó speciális munkavédelmi ismereteket az egyes tárgyak
keretén belül kell oktatni. Vegyszeres gyakorlati képzésen részt vevő hallgatók/tanulók részére a
félév kezdésekor ismétlődő, speciális, a végzett tevékenységre vonatkozó munka- és tűzvédelmi
oktatást kell tartani. Az egyes gyakorlatok előtt külön fel kell hívni a hallgatók/tanulók figyelmét
a munkafolyamat és a használt anyagok veszélyességére.
(6) A gyakorlatok helyén oktatott hallgatók/tanulók munkavédelmi oktatásáról jegyzőkönyvet
kell készíteni. A jegyzőkönyvet a tanszék 5 évig köteles megőrizni. A gyakorlati képzésen
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megjelenő hallgatók/tanulók munkavédelmi oktatásának megszervezéséért, végrehajtásáért az
illetékes szervezeti egység vezetője a felelős.
(7) A nem magyar anyanyelvű vagy a magyar nyelvet nem megfelelően beszélő és/vagy értő
hallgatók/tanulók munkavédelmi oktatása angol nyelven, külön szervezett időpontban és
előadóval, vagy írásban, a munkavédelmi szakember által elkészített oktatási anyag kiadásával
történik, ennek lebonyolítása a Tanulmányi Osztály, illetve a Szakgimnázium igazgatójának
feladata. Az angol nyelvű anyag áttanulmányozását vagy hallgatását követően a téma
megismertetésének igazolása a magyar anyanyelvűek igazolásával megegyezően történik.
(8) A hallgatók/tanulók munkavédelmi oktatásának megtörténte után is biztosítani kell az egyes
munkafázisoknál az oktatói felügyeletet.

3. Oktatásra vonatkozó általános baleset megelőzési követelmények
(1) Az oktatásra vonatkozó szabályokat az utasításokban foglaltak szerint kell betartani és
betartatni. Amennyiben a végzendő oktatási folyamatokra utasítás nem készül, akkor az
oktatónak, tanárnak kell meghatároznia a biztonságos feltételeket.
(2) A hallgatók/tanulók részére csak olyan feladat elvégzését szabad meghatározni, amelyre az
egészséges, biztonságos tanulás szempontjából szellemileg, fizikailag, egészségileg alkalmas,
továbbá rendelkezik a feladat egészséget nem veszélyeztető biztonságos elvégzéséhez szükséges
ismeretekkel.
(3) Amennyiben az oktatási körülmények olyanok, hogy bárkinek az életét, testi épségét, vagy
egészségét közvetlenül veszélyeztetik, a veszélyhelyzet megszűnéséig oktatást végezni, illetve
arra utasítást adni tilos.
(4) Mindennemű veszélyforrást oly módon kell jelezni, hogy az mindenki számára felismerhető
legyen és biztosítsa számára a veszélyhelyzet elkerülését. Ez történhet elkerítéssel,
figyelmeztető felirat elhelyezésével, megfelelő felügyelet biztosításával vagy bármely más
alkalmas módon.
(5) Ellenőrizni kell az oktatás megkezdésekor és ideje alatt, hogy a tanterem és az oktatási
eszközök kielégítik-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzését, továbbá a
higiéniai követelményeket.
(6) Bármilyen meghibásodás esetén, amelynek megjavítására az oktató, tanár, tanuló, hallgató
nincs feljogosítva, az eszközt azonnal üzemen kívül kell elhelyezni és a megjavítás érdekében
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

4. Balesetek esetén követendő eljárásrend
(1) Baleset bekövetkezése esetén elsődleges feladat annak a körülménynek a megszüntetése,
amely a balesetet okozta, és így a sérültet a lehető legrövidebb időn belül ki kell menteni abból a
környezetből, amely állapotának további rosszabbodását eredményezheti. A kimentést úgy kell
végezni, hogy az a mentést végző személyt testi épségét ne veszélyeztesse.
(2) A kimentés után — vagy ha ilyenre a baleset jellege miatt nincs szükség — azonnal
gondoskodni kell a sérülés jellegétől függően a laikus és/vagy szakszerű orvosi
elsősegélynyújtásról.
(3) A hallgató/tanuló a tanulmányaival összefüggésben bekövetkezett balesetet, valamint a
rosszullétet, köteles tanárának haladéktalanul jelenteni.
(4) A baleset késedelmes jelentése fegyelmi vétség, de ez nem zárja ki a hallgatói/tanulói baleset
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tényét.
(5) Ha a sérült bármilyen ok miatt balesetét nem tudja jelenteni, azt annak a kötelessége
megtennie, aki a balesetről tudomással bír. A balesetről az 1. sz. melléklet szerinti
hallgatói/tanulói baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni.
(6) A beérkezett jegyzőkönyv iktatását követően, az Egyetem munkavédelmi szakembere a
betegség miatti hiányzással járó baleseteknél, illetve bármely más indokolt esetben gondoskodik
a baleset kivizsgálásáról.
(7) Az elméleti oktatásokon, az Egyetem által szervezett rendezvényeken történt baleseteket is
vizsgálni kell, a vizsgálat megállapításait írásban szükséges rögzíteni. Az eseményről felvett
jegyzőkönyvet a munkavédelmi szakembernek haladéktalanul meg kell küldeni. Ugyanezt a
szabályt kell alkalmazni az Egyetem területén tartózkodó, vagy az Egyetem által szervezett
rendezvényen résztvevő látogatók, hallgatók, meghívottak, hozzátartozók stb. balesete esetén is.
(8) A hallgatói, tanulói balesetet és a foglalkozási megbetegedést — ideértve a fokozott
expozíciós eseteket is (pl. fokozott zajhatás, fokozott fényhatás, nem megfelelő klimatikus
körülmények stb.) — be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.
(9) Az Egyetem a hallgatói/tanulói balesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése,
kivizsgálása és nyilvántartása során a sérült (megbetegedett) következő személyes adatait
rögzíti:
a) név,
b) születési hely és időpont,
c) anyja neve,
d) állandó lakcíme
e) a szülő, gondviselő értesítésének módja.
(10) Az az oktatási intézmény köteles a baleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására
vonatkozó előírásokat teljesíteni, aki a sérültet szervezett oktatás keretében foglalkoztatja.
(11) Ha a munkabaleset tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati
képzés során nem a nevelési, oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell
érteni. Ettől az intézmény és a foglalkoztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató munkáltató
minden baleset esetén köteles erről a nevelési, oktatási intézményt értesíteni, és annak a
kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni.

5. Hallgatói/tanulói balesetek
(1) Hallgatói/tanulói baleset az a baleset, amely a hallgató hallgatói, ill. a tanuló tanulói
jogviszonyával összefüggésben következett be.
(2) A bekövetkezett balesetről az oktatás vezetője köteles „Hallgatói/Tanulói Baleset”
nyomtatványt kitölteni, amit haladéktalanul el kell juttatni a munkavédelmi szakember részére.
(3) A bejelentett balesetek vizsgálatát, jegyzőkönyvezését (illetve azok megküldését) a
munkavédelmi szakember végzi a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
(4) A Hallgatói, ill. a Diákönkormányzat megbízottja a hallgatói balesetek kivizsgálásában
jogosult részt venni, észrevételeit megtenni.
(5) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket az 1. sz. melléklet szerinti tanulói baleseti
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az
adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell
indokolni. A baleseti jegyzőkönyveket az Egyetem 5 évig köteles megőrizni.

Oldal 6 / 10

Hallgatói/tanulói balesetvédelmi szabályzat
(6) Amennyiben a hallgatót/tanulót a baleset 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.
(7) A hallgatói baleset bekövetkezésétől számított 3 év után az Egyetem a törvényben foglaltak
alapján nem köteles a hallgatói balesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni.
(8) Az Egyetem minden hallgatói baleset bekövetkezését követően köteles haladéktalanul
nyilvántartásba (a továbbiakban: tanulói baleseti nyilvántartás) venni.
(9) A tanulói baleseti nyilvántartás – az Mvt 64.§ (3) bekezdésében megjelölteken túlmenően –
az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a) tanulói baleset - minden évben I - es sorszámmal kezdődő - számát,
b) b) a sérült évfolyamát,
c) c) a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét,
d) d) a sérült ellátására tett intézkedést,
e) e) annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a tanulást, oktatást, próbát.
(10) A tanulói baleseti nyilvántartást az Egyetem székhelyén vagy a nyilvántartását vezető
szervezetnél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült egységénél külön-külön
vezetni kell.
(11) A hallgatói balesetekről elkészített vizsgálati anyagot, illetve jegyzőkönyvet a szükséges
példányszámban a munkavédelmi szakember biztosítja és megadja azoknak a szervezeteknek,
személyeknek nevét és címét, akiknek, illetve amelyeknek azokat meg kell küldeni. Az anyagok
postázását az Egyetem végzi.
(12) A bejelentett balesetek vizsgálatát, jegyzőkönyvezését (illetve azok megküldését) a
munkavédelmi szakember végzi a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
(13) Amennyiben a sérült a baleseti jegyzőkönyv megállapításaival nem ért egyet, akkor a
területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat felülvizsgálatért.
(14) Az Egyetemnek minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania
- a munkavédelmi szakember véleményezése alapján - hogy azt hallgatói/tanulói balesetnek
tekinti-e. Ha nem tekinti hallgatói/tanulói balesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a
sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesíteni kell.
(15) Ha a sérült vagy halála esetén hozzátartozója az Egyetem baleset bejelentésével,
kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, a NGM Munkafelügyeleti
Főosztályának (továbbiakban NGM MF) vagy a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat.
(16) Ha a magyarországi székhelyű oktatási intézmény magyar állampolgárságú
hallgatóját/tanulóját külföldi kiküldetés során éri baleset, az Egyetem köteles a munkaügyi
miniszter rendeletében meghatározott rendben a bejelentési és nyilvántartási kötelezettséget
teljesíteni.
(17) A betegállománnyal járó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. A vizsgálat
megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatásáról készült
jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak
felderítésére és vita esetén a tényállás tisztásázása.
(18) A leírt vizsgálat dokumentációját a baleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell
ellátni. Ezt a sorszámot a hallgatói/tanulói baleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.
(19) A balesetek vizsgálatát a munkavédelmi szakember végzi. A sérült(ek), illetve a tanú(k)
meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.
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(20) A sérült személy közvetlen tanára, oktatója, illetve az adott tevékenységet közvetlenül
irányító személy, a balesetek kivizsgálását nem végezheti, illetve a kivizsgálási bizottság tagja
nem lehet, azonban a vizsgálat eredményét tudomására kell hozni.

6. Záró és hatályba léptető rendelkezések
(1) A hallgatók/tanulók kötelesek jelen Szabályzatot megismerni, tanulmányaik során a benne
foglaltakat alkalmazni és betartani.
(2) A jelen Szabályzat a Szenátus döntését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az
Egyetem korábban kiadott hallgatói/tanulói balesetvédelmi tárgyú szabályzatai, rendelkezései
hatályukat vesztik.
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1. sz. melléklet – Hallgatói/tanulói baleseti jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv hallgatói, tanulói balesetről
A hallgatói baleset nyilvántartási száma az intézményben:

/201…..

Az oktatási intézmény neve, címe:
telefonszáma

Tanszék:

Szak:
Évfolyam:
A SÉRÜLT neve (születési név is): _______________
Anyja leánykori neve:
Születési hely, év, hó, nap:

_______________
_______________

Állandó lakhely címe, ir. száma:

_______________

Levelezési cím (ha eltér

az állandó lakhelytől): _____________________________________
A baleset időpontja:
A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEIRÁSA: (a baleset előzményei, helyszíne,
lefolyása, a sérült tevékenysége a baleset idején, a baleset okai, anyag, eszköz, környezeti-, vagy
személyi tényezők szerepe)

Milyen jellegű sérülés (károsodás) történt, és melyik testrészen?
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Milyen intézkedés szükséges a hasonló balesetek megelőzéséhez?

Budapest, 20…év……………..hó……nap

Az intézmény vezetőjének, vagy megbízottjának
neve és aláírása

P.H.
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