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A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM HALLAGTÓI BALESET-MEGELŐZÉSI SZABÁLYZATA 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: Nftv.), valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) és a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (Xll.26.) MÜM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszerének részeként az alábbiak szerint határozza 
meg az Egyetemnek a Hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos, illetve a bekövetkezett balesetek esetén követendő 
előírásokat: 

A szabályzat célja, hatálya 
1.§ 

(1) Az Egyetem Hallgatói baleset-megelőzési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja az Egyetemen folyó biztonságos, 
egészséget nem veszélyeztető oktató- és egyéb tevékenységek feltételeinek helyi szabályozása a vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján. 

(2) Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem üzemeltetésében, kezelésében lévő, illetőleg az Egyetem által bérelt 
létesítményekre, területekre. 

(3) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi Hallgatójára és oktatójára, a Hallgatókkal való kapcsolatban, az 
Egyetem valamennyi, egyéb munkakört betöltő foglalkoztatottjára, akik - csakúgy, mint az Egyetemmel jogviszonyban nem álló, 
de az Egyetem területére belépő személyek - a hatályos jogszabályok szerint kötelesek a Hallgatói balesetek megelőzésével 
kapcsolatos, és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások maradéktalan betartására. 

(4) Az Egyetem az általános nevelés keretében a Hallgatókat megismerteti a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munka, feladatvégzés alapvető szabályaival. Ennek formái: a tanulmányok megkezdését követően az első félév 
során, illetve évente legalább egy alkalommal általános tájékoztatás, továbbá az arra jogosultak által tartott szóbeli oktatás az 
eseti (pl. rendezvények, szakmai gyakorlatok) baleset-megelőzési előírások ismertetésével. Az oktatási anyagok elkészítése, 
karbantartása a Campus Igazgatóság feladata, egyeztetve a Techparkkal. 

(5) Az Egyetem szolgáltatásaival hozzájárul a Hallgatók, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, 
tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a Hallgatók beilleszkedését a tanulmányaik idején. 
Az olyan helyen, ahol a veszély jellege indokolja, az Egyetem biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket alkalmaz. 

(6) A szakmai képzés keretében az Egyetem gondoskodik arról, hogy a Hallgatók elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető 
munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. 

(7) Az Egyetem gondoskodik a képzés egészséges és biztonságos szervezési és tárgyi feltételeinek megteremtéséről, a Hallgatói 
balesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel 
kapcsolatos dokumentációs követelmények érvényesítéséről. 

(8) Az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben folyó 
gyakorlati képzés tekintetében a hallgatói érdekvédelem és a munkavédelmi képviselő választás tekintetében a Hallgatót 
megilletik mindazon jogok, amelyeket a Mvt. biztosít a munkavállalók részére. 

Értelmező rendelkezések 
2.§ 

E Szabályzat alkalmazásában: 
1. Baleset: az emberi szervezet 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. Hallgatói baleset: az a baleset, amely a Hallgatót az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor az Egyetem vagy a 



gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt áll, ide értve az Egyetemen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet 
is. Az ilyen baleseteket az Egyetem saját hatáskörében vizsgálja ki és tartja nyilván. Nem minősül hallgató balesetnek az a baleset, 
amelyet a Hallgató (sérült) önmagának szándékosan okozott. 

3. Hallgatói baleset lehetséges típusai: 
A Hallgatói balesetek körébe tartozik az a baleset, amely a Hallgatót: 
a) az egyetemi oktatás során; 
b) az Egyetemen, vagy az Egyetem által bérelt létesítményekben vagy területeken való jogszerű tartózkodás során; 
c) az Egyetem által szervezett egyéb tevékenység (szervezett sport, kulturális vagy egyéb rendezvény, táborozás, tanulmányi 

kirándulás, társadalmi munka) során; 
d) az Egyetem utasítására a Hallgató által végzett tevékenység során; 
e) az Egyetem saját vagy bérelt járművével történő utazás során érte, valamint 
f) a Kollégiumban bekövetkező baleset, ha az az Egyetemnek felróható hiányosság miatt következett be. 

A Hallgatók balesetvédelmi jogai és kötelezettségei 
3.§ 

(1) A Hallgató jogosult 
a) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételekre, a jogszabályokban előírt védőintézkedésekre; 
b) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez előírt ismereteknek a biztosítására; 
c) a munkavégzéshez szükséges felszerelés, munka- és védőeszközök biztosítására. 

(2) A Hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos tanulás követelményeinek megvalósítása 
érdekében történő fellépéséért, illetve az Egyetem vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. 

(3) A Hallgató köteles: 
a) káros szenvedély hatásától mentes, kipihent állapotban megjelenni az órákon és a gyakorlati képzések helyszínén; 
b) társaival együttműködni és a tanulást úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy más tanulását ne 

zavarja, anyagi károsodást ne idézzen elő; 
c) a szükséges balesetvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni, továbbá a baleset-megelőzési képzéseken részt venni és 

az ott hallottakat elsajátítani és alkalmazni; 
d) a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, az elhasználódást, 

sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve azt haladéktalanul jelezni a foglalkozást vezető oktatónak; 
e) óvni és a rendeltetésének megfelelően - a foglalkozást vezető oktató utasításai szerint - használni a rábízott technikai 

eszközöket, felszerelési tárgyakat és egyéni védőeszközöket; 
f) jelenteni a foglalkozást vezető oktatónak, ha úgy ítéli meg, hogy a használatában lévő egyéni védőeszköz nem alkalmas a 

rendeltetésszerű használatra, vagy meghibásodott, továbbá köteles azonnal abbahagyni a tevékenységét és azt csak az 
egyéni védőeszköz cseréjét követően folytathatja; 

g) gyakorlati foglalkozások során ügyelni arra, hogy saját maga és környezetében lévők egészségét, testi épségét ne 
veszélyeztesse; 

h) tiszteletben tartani társai emberi méltóságához fűződő jogait, szükség (baleset) esetén segítséget nyújtani; 
i) a munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni a rend, tisztaság megtartásáról, a keletkező 

szennyezőanyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon gondoskodni, hogy azok veszélyt vagy egészségi ártalmat ne 
okozzanak és a környezetet ne károsítsák; 

j) speciális oktatási területeken (pl.: gyakorlati műhely, labor, stb.) a foglalkozások megkezdése előtt balesetmegelőző 
tájékoztatón (oktatáson) részt venni, és ezt az erre a célra rendszeresített és a helyszínen tárolt nyilvántartásban aláírásával 
igazolni; 

k) veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni és haladéktalanul segítséget, intézkedést kérni 
a foglalkozás vezetőjétől (oktatótól); 

1) az Egyetem területén belül történő gyalogos közlekedés alkalmával a Hallgató csak a gyalogosforgalomra létesített, illetve 



kijelölt útszakaszt, útvonalat veheti igénybe. Az Egyetem területén belüli úthibákat (közlekedési és menekülési utak), illetve 
a fagyos téli időszakban a csúszás-mentesítés hiányosságát kötelező jelenteni a Campus Igazgatóság számára. 

(4) Az a Hallgató, aki az előírt és a részére biztosított védőfelszerelést nem használja, a további munkavégzéstől, gyakorlati 
tevékenységtől el kell tiltani. 

(5) Az a - Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló - Hallgató, aki a baleset-megelőzési (munkavédelmi) szabályokat megszegi, 
fegyelmi vétséget követ el. 

A foglalkoztatottak kötelezettségei 
4.§ 

(1) A foglalkozást vezető oktató köteles a rendszeresített és használt eszközök állapotát a foglalkozás előtt munkavédelmi 
szempontból ellenőrizni. Balesetveszélyes, sérült eszközökkel, készülékekkel a Hallgatók még közvetlen felügyelet mellett sem 
végezhetnek munkát. 

(2) Fentieken túl különösen figyelemmel kell kísérni a nagy igénybevételnek kitett elektromos készülékek állapotát. 
(3) A Campus Igazgatóság munkatársainak feladata, hogy a balesetek megelőzése érdekében a vonatkozó jogszabályok által előírt 

figyelmeztető táblákat kihelyezze és a biztonsági előírásokat maradéktalanul betartassa. 
(4) A Hallgatói baleset megelőzésében közreműködők feladataik ellátása során kötelesek együtt működni. 

A Hallgatók munkavédelmi oktatása 
5.§ 

(1) Az Mvt. értelmében, az iskolarendszerű oktatás, nevelés keretében a Hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az 
egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival. 

(2) A Hallgatók munkavédelmi (baleset megelőzési) oktatása jelen Szabályzat 1. § (4) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az 
oktatás megszervezése és megtartása/megtartatása a Campus Igazgatóság feladata, azzal, hogy a gyakorlati rész oktatása a 
Techpark feladata. Az oktatás megtörténtét megfelelő módon (jelenléti íven) dokumentálni kell. 

(3) Az oktatásban - az általános ismereteken túl - különös hangsúlyt kell adni az adott szakmai gyakorlat sajátos körülményeinek, 
esetleges veszélyeinek, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a belesetek és egészségkárosodás megelőzésére. 

(4) A veszélyforrások és a szabályok változásait az érintett Hallgatókkal időben, dokumentálható módon ismertetni kell. 

Az oktatásra vonatkozó általános baleset - megelőzési követelmények 
6.§ 

(1) A Hallgató 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. 

(2) A foglalkozást vezető oktató köteles baleset megelőzési utasításait egyértelműen megfogalmazni, végrehajtatni, a biztonsági 
berendezések hatékony működőképességét ellenőrizni, az egyéni védőeszközök rendeltetés szerinti használatát megkövetelni. 

(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 figyelmeztető felirat elhelyezésével vagy bármilyen más alkalmas módon. 

(5) Bármilyen meghibásodás esetén, amelynek megjavítására az oktató, Hallgató nincs feljogosítva, az eszközt azonnal üzemen kívül 
kell helyezni és a megjavítás érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 



A dohányzással kapcsolatos szabályok 
7.§ 

(1) Dohányozni az Egyetem területén csak az arra kijelölt helyen szabad. Egyéb helyeken a dohányzás tilos. 

Balesetek bejelentése, kivizsgálása 
8.§ 

(1) Az Egyetem a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja és nyilvántartásba veszi a hallgatói állomány minden balesetét. 
(2) A Hallgatói baleset bekövetkezésétől számított 3 év után az Egyetem az Mvt.-ben foglaltak alapján nem köteles a hallgatói 

balesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. 
(3) Az Egyetem részéről a Campus Igazgatóság a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja és jegyzőkönyvben rögzíti a 

Hallgatókat ért baleseteket. A jegyzőkönyv egyik példánya a balesetet szenvedő Hallgatót illeti meg, a másik példányt az Egyetem 
köteles megőrizni. 

(4) A sérült vagy a balesetet észlelő Hallgató haladéktalanul köteles jelenteni a balesetet a szervezett tevékenységet irányító 
személynek (előadó, oktató, foglalkozásvezető), a Campus Igazgatóság kijelölt munkatársának, szükség esetén a 
portaszolgálatnak, egyúttal tájékoztatást adni a még esetlegesen fennálló veszélyeztetésről. A sérülést elszenvedő Hallgatónak - 
amennyiben állapota lehetővé teszi - haladéktalanul jelentkeznie kell az egészségügyi alapellátását végző orvosnál vagy az 
illetékes ambulancián. A Hallgató az ellátást igazoló dokumentumot köteles bemutatni és azt a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 

(S) A balesetet okozó tevékenységet irányító oktató, gyakorlatvezető intézkedik a fennálló veszély azonnali megszüntetéséről, a sérült 
mentéséről, elsősegélyben részesítéséről és további ellátásáról, súlyos balesetnél a portaszolgálattal együttműködve a mentők, 
valamint a hozzátartozók értesítéséről és a baleseti helyszín biztosításáról. 

(6) Az oktató, gyakorlatvezető az 1. sz. melléklet szerinti jelentést kér a sérülttől, azt egyetértése esetén szignálja, majd a sérült 
közreműködésével juttatja el a Campus Igazgatóság számára. Az Egyetem a munkaképtelenséget nem eredményező baleset 
körülményeit is vizsgálja a 2. sz. melléklet szerint, és annak eredményét nyilvántartásba veszi. 

(7) A Hallgatói Önkormányzat megbízottja a Hallgatói balesetek kivizsgálásában jogosult részt venni és észrevételt tenni. 
(8) A Hallgatói baleset követően a kancellár köteles intézkedni a baleset okainak azonnali megszüntetése érdekében. 

Záró rendelkezések 
9.§ 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat 19. sz. mellékletét képező jelen Szabályzatot a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusa 
27 /2016. (VI. 30.) számú határozatával - a Hallgatói Követelményrendszer részeként - elfogadta, majd a 2019. szeptember 30- i 
ülésén a Szabályzatot módosította és egységes szerkezetbe foglalt szövegét megállapította. 

(2) Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a vonatkozó magyar hatályos jogszabályok szabályozzák. 
(3) Jelen Szabályzat szükség esetén, de legalább kétévente a kancellár által felülvizsgálandó. 
(4) Jelen egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat 2019. október 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Egyetem 2016. július 1. 

napján hatályba lépett Hallgatói baleset- ~ l(íiésipzabályzata hatályát veszti 
~~ I' /' 
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Mellékletek: 

1. sz. melléklet Hallgatói baleset bejelentési adatlapja 
2. sz. melléklet Hallgatói baleset vizsgálati adatlapja 



7. sz. mellékelt a MOME Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzatához 

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM 

Baleset-bejelentési adatlap 

Sérült adatai: 

Név (Születési név): 
Anyja neve: 
Szül. hely, idő; TAJ: 
Nem: 
Állampolgárság: 
Lakcím (Levelezési cím): 
Telefon: 

Az oktatási intézménnyel kapcsolatos adatok: 

Tanszék: 
Szak: 
Évfolyam: 
Egyetem nyilvántartási száma 

Baleset: 

Helye (pontos, részletes): 

Időpontja (év, hó, nap, óra, perc): 
Tanúk (elérhetőséggel): 

Ellátás(oka)t végezte (szervezet, osztály), a sérülés megállapításával és az adott tanulmányi (munka)idő kieséssel: 

Az esemény részletes leírása, aláírás, dátum: 



2. sz. melléklet a MOME Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzatához 
MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM 

... számú példány 

Iktatószám: 

Ügyintéző (tel.): 

BALESETVIZSGÁLATI ADATLAP 
a hallgatói balesetek jelentéséhez 

1. A szervezet nyílt megnevezése 

Postai címe, irányítószáma: 

2. A szervezet kódja 3. A baleset időpontja 

napja 

4. A sérült neve (születéskori neve) 

Állandó lakcíme, irányítószáma: 

5. Születési helye, 

ideje 

6. Állománykategória 

7. Anyja neve 

8. A sérülés 

súlyossága 

Megnevezése, 

kódja (BN0) 

A munkaképtelenség 

időtartama 

9. A sérült beosztása, 

(munkaköre) 

10. A sérült 

életkora 

11. A sérült 

szakképzettsége 

12. A baleset 

mivel 

kapcsolatos 

13. A baleseti 

tevékenység 

típusa 

14. A balesetfajta 

megnevezése, 

kódja 

15. A baleset 

időjellemzője 

16. A baleset helye, kódja 17. A baleset eszköze, kódja 18. A baleset természete 

19. A baleset oka és kódja 20. A baleset bekövet- 

kezésében közreható 

egyéb tényezők 

21. A baleset idején 

végzett tevékenység 

jellege 



22. A keletkezett anyagi 23. Az okozó és a 24. Az okozó tevékeny- 

kár (becsült) sérült azonos sége a baleset 

Ft-ban 
1 1 1 1 1 1 1 

személy-e IT bekövetkeztekor 

25. A védő- és jelzőberendezések, egyéni védőeszközök alkalmassága 

1 1 

26. Intézkedés a hasonló balesetek megelőzésére 

1 

27. Adatszolgáltatás jellege 

28. Az adatlapot kitöltő személy Beosztása aláírása 

Dátum: 

Készült: ... példányban 

Kapják: 



. 


