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Kodolányi János Fıiskola

Hallgatói követelményrendszer/7.

A Kodolányi János Fıiskola a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény, és a
végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM sz. rendelet, valamint a nemzeti felsıoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény szakmai irányelvei és állásfoglalásai figyelembe vételével a
Kodolányi János Fıiskola, a hallgatóira vonatkozó balesetek megelızésével kapcsolatos, és a
bekövetkezett balesetek esetén követendı elıírásokat és munkavédelmi szabályokat az
alábbiakban állapítja meg.

I. FEJEZET
A szabályzat hatálya
1) A szabályzat hatálya kiterjed a Kodolányi János Fıiskola valamennyi hallgatójára.

II. FEJEZET
A munka és balesetvédelmi oktatás
1) A munka és balesetvédelmi oktatást valamennyi hallgató számára az éves munka- és
balesetvédelmi tervben rögzítettek szerint kell megtartani.
2) A hallgatóknak a tanév megkezdésekor, a regisztrációs héten kötelezı általános munka és
balesetvédelmi oktatást tartani a munkavédelmi felelıs által összeállított írásos
dokumentum alapján. A munka és balesetvédelmi oktatás megszervezéséért a tanszékek a
felelısek. Az oktatás szervezésébe a munkavédelmi megbízottat is be kell vonni, aki a
tanszék kérésére megtartja a munkavédelmi oktatást.
Az oktatás megtörténtét
jegyzıkönyvben kell rögzíteni, s csatolni kell hozzá a munka és balesetvédelmi oktatás
tematikáját, valamint a jelenléti ívet. A jegyzıkönyv és mellékletei egy példányát a
tanszékek, egy példányát a munkavédelmi felelıs ırzi. A munkavédelmi felelıs az
összegyőjtött jegyzıkönyveket és mellékleteit a Fıtitkári Irodára is leadja.
3) A Kodolányi János Fıiskolára évközben más felsıoktatási intézménybıl átvett hallgatók
számára is meg kell szervezni a munka és balesetvédelmi oktatást, s tájékoztatni kell ıket
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó, valamint az intézményre speciálisan
jellemzı munkavédelmi szabályokról. A tájékoztatás, a Tanulmányi Hivatal bejelentése
alapján a munkavédelmi megbízott feladata. Az oktatás megtörténtét jegyzıkönyvben kell
rögzíteni, s csatolni kell hozzá a munka és balesetvédelmi oktatás tematikáját, valamint a
jelenléti ívet. A jegyzıkönyv és mellékletei egy példányát a munkavédelmi felelıs
megküldi az érintett tanszékeknek, egy példányát a munkavédelmi felelıs ırzi. A
munkavédelmi felelıs a jegyzıkönyveket és mellékleteit a Fıtitkári Irodára is leadja.
4) Az oktatásban az általános ismereteken túl különös hangsúlyt kell helyezni a gyakorlatok
sajátos munka és balesetvédelmi körülményeire, a lehetséges veszélyeire, a balesetek és
egészségkárosodások megelızésének szabályaira.
5) Az intézményen kívül szervezett gyakorlaton részt vevı hallgatók részére a munka és
balesetvédelmi oktatást a munkáltatónak, a foglalkoztatónak, illetve a gyakorlatot
szervezınek is meg kell megtartania. Különös hangsúlyt kell fektetnie a speciális, csak a

munkáltatóra jellemzı kockázati tényezıkre. A hallgatók gyakorlati munka és
balesetvédelmi oktatását a gyakorlatot szervezı fél ugyanolyan oktatási naplóban kell,
hogy dokumentálja, mint saját munkavállalója esetében.
6) Az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsıfokú szakképzésben folyó
gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a
hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a
munkavállalók részére.
7) A hallgató foglalkoztatására – a szakképzésrıl szóló törvény eltérı rendelkezésének
hiányában – alkalmazni kell a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseit, valamint a
munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat.
8) Sportfoglalkozások elıtt a foglalkoztatást tartó köteles a hallgatók figyelmét felhívni az
általánostól eltérı veszélyforrásokra, illetve azok megelızésére.
9) A kollégium lakóinak munka és balesetvédelmi elıírásait a Kollégiumi Bentlakási
Szerzıdés melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET
Hallgatók jogai, kötelességei és általános munkavédelmi ismeretek
1) A hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés következményeinek megvalósítása érdekében történı eljárásáért,
bejelentésért.
2) A hallgató a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében, a
munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint, jogvitát kezdeményezhet. E
rendelkezések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati
képzés szervezıjét, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell érteni.
3) A felsıfokú szakképzésben résztvevı hallgató a szakképzésre vonatkozó jogszabályok
szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a
gyakorlati képzés szervezıje köteles biztosítani.
4) A hallgatói szerzıdés megkötésére, az abból eredı jogokra és kötelezettségekre a
szakképzésrıl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgatói szerzıdés
megkötésekor, az abból eredı jogok és kötelezettségek teljesítésekor az egyenlı
bánásmód követelményeit meg kell tartani.
5) A felsıfokú szakképzésben résztvevı hallgató javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi
2006. szeptember 1-jétıl köteles felelısségbiztosítást kötni.
6) Gyakorlati képzésen nem vehet részt az a hallgató, aki a munkáltató által tartott speciális
ismereteket adó munkavédelmi oktatáson nem vett részt.
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7) A hallgató mind a balesetet, mind a gyakorlati foglalkozás során elszenvedett sérülést,
rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a felügyeletet ellátó oktatónak
és/vagy a portaszolgálatoknak.
8) A hallgató a fıiskola területén köteles betartani a házirendet, a tanulmányai folytatásához
alkalmas állapotban megjelenni és az egészséget nem veszélyeztetı, a biztonságos munka
végzésére vonatkozó szabályokat megtartani.
9) Gyermeket váró (kismama) hallgatóra a munkavégzéssel kapcsolatban ugyanazok a
szabályok érvényesek, mint amit a Munka Törvénykönyve elıír, illetve a munkavédelmi
törvény megfogalmaz.
10) Az a hallgató, aki a munka és balesetvédelmi szabályokat megszegi, fegyelmi vétséget
követ el. A fegyelmi eljárásra, a hallgatókra vonatkozó intézményi fegyelmi eljárási
szabályokat kell alkalmazni.
11) A hallgató köteles:
a) a rendelkezésére bocsátott taneszköz biztonságos állapotáról a tıle elvárható módon
meggyızıdni, azt rendeltetésének megfelelıen és az utasítások szerint használni,
b) a dohányzásra vonatkozó szabályokat megtartani,
c) az intézmény területén a rendet, fegyelmet és a tisztaságot megtartani,
d) tanulmányai és a munkája biztonságos végzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani,
és azokat alkalmazni,
e) veszélyt, veszélyt jelentı rendellenességet, üzemzavart, a tıle elvárható módon
megszüntetni és azonnal jelenteni a tanárnak, gondnokoknak portásoknak, vagy a
titkárságoknak,
f) szükség esetén a Tőzoltóságot, Mentıket, Rendırséget a portán keresztül értesíteni,
g) sérült társát elsısegélyben részesíteni
h) a foglalkozásokon biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni

IV. FEJEZET
Technikai eszközök használata
1) A hallgatók által használt készülékeket (technikai eszközöket) az intézmény köteles
rendszeresen ellenıriztetni munkavédelmi, érintésvédelmi szempontból.
2) Balesetveszélyes, sérült eszközökkel a hallgatók nem végezhetnek munkát.

3) Az elektromos készülékeken rendszeres szerelıi ellenırzéseket kell tartani, beleértve a
mőszeres érintésvédelmi vizsgálatokat is, ezekrıl jegyzıkönyvet kell felvenni.

V. FEJEZET
Hallgatói baleset, munkabaleset
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1) Hallgatói baleset az, amely a hallgató hallgatói jogviszonyával összefüggésben, nem
gyakorlati foglalkozás közben következett be. Ezek a balesetek továbbjelentésre nem
kötelezettek, de a hasonló balesetek megelızése érdekében az intézmény saját
hatáskörében ezeket is kivizsgálja.
2) Hallgatói munkabaleset az, amely a hallgatót gyakorlati foglalkozás közben vagy azzal
összefüggésben éri. Amennyiben a hallgatót a munkabaleset nem a fıiskolához tartozó
területen végzett gyakorlati foglalkozáson éri, a kivizsgálási, bejelentési és nyilvántartási
kötelezettség a foglalkoztató intézményt terheli, a fıiskola (súlyos baleseteknél azonnali)
értesítése mellett. A baleset kivizsgálásában a fıiskola munkavédelmi felelısének is részt
kell vennie.
3) Ezen munkabalesetek kivizsgálásának, nyilvántartásának és bejelentésének szabályai
megegyeznek a Kodolányi János Fıiskola Munkavédelmi Szabályzatában a
foglalkoztatottakra elıírt szabályokkal, de azzal az eltéréssel, hogy a felvett munkabaleseti
jegyzıkönyvön "Hallgatói" megjelölést kell alkalmazni.

VI. FEJEZET
Környezetvédelem
1) A környezetvédelem szükségessége
A környezet védelme az élıvilág és az ember egészségének megırzése érdekében minden
állampolgár alapvetı kötelessége. Csak így tudjuk elérni az emberi tevékenység és a
természet közötti harmóniát, amelynek elmulasztása a jelen generációk életminıségét és a
jövı generációk létét veszélyezteti.
2) Törvényi háttér
A környezet védelmét jogszabályok írják elı. Alaptörvény: az 1995. évi LIII. törvény a
környezet védelmének általános szabályairól. A levegı, a víz, a föld védelmét, a
hulladékgazdálkodást, stb. további törvények és rendeletek szabályozzák.
3) Tevékenységek a fıiskolán
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kimerült szárazelemgyőjtés.
Nyitott kerékpártárolók az épületek elıtt.
Zsírfogók a konyhák mellett, a csatornába kerülı szennyvíz tisztítására.
Dohányzási tilalom a fıiskola összes épületében az egészségünk, valamint külsı és
belsı tereink tisztaságának védelme érdekében.
Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken lehet
Alumínium dobozok szelektív győjtése az épületeken belül, a doboz összepréselésének
lehetıségével.
Szemétgyőjtık az épületek udvarain.
Intenzív parkgondozás környezetünk kulturáltsága érdekében.
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4) Feladatok
a) A szervezés alatti tevékenységek megvalósítása.
b) Vigyázzunk az épületek és a közterületek tisztaságára!
c) Veszélyes anyag, hulladék ne kerüljön a csatornába.
Ezekre a feladatokra a hallgatók figyelmét a munka és balesetvédelmi oktatásokon ki kell
térni.

VII. FEJEZET
Záró rendelkezés
A szabályzatot a Kodolányi János Fıiskola Szenátusa SZE 1173/3.16/2012.(XII.5.) számú
határozatával fogadta el.
Rendelkezéseit 2012. december 6. napjától kell alkalmazni.

Dr. h. c. Szabó Péter PhD
rektor
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