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Edutus Egyetem Szenátusa által 74/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben 
elfogadva. 
 

Kiadás száma Módosítás száma Határozat száma Hatályos 
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1.§ Általános rendelkezések 
 

(1) Jelen előírások a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. mellékletének II. 
részének 3. pontjának f) pontja szerint a hallgatói követelményrendszer részét képezik. 

 
(2) Az Edutus Egyetemnek gondoskodnia kell a képzés egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésétől, a hallgatói balesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról 
és megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. 

 
(3) Ennek szellemében, és a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására 

kiadott 5/1993. (XII. 26.) sz. MüM rendelet figyelembe vételével az Egyetemen a hallgatói balesetek 
megelőzésével kapcsolatban és a bekövetkezett balesetek esetén, az alábbi eljárások a 
követendők. 

 
 

2.§ A szabályzat hatálya 
 

(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem hallgatóira, az Egyetemen oktatókra és a hallgatókkal 
kapcsolatban az Egyetemen valamennyi egyéb munkakört betöltő munkavállalóra. 

 
 

3.§ A hallgatók munkavédelmi oktatásának szabályai 
 
(1) Az első éves hallgatókkal tanulmányaik megkezdésekor munkavédelmi oktatás keretében 

ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, általános 
munkavédelmi tudnivalókat, az Edutus Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának hallgatókra 
vonatkozó előírásait. Az oktatás megtartása, dokumentálása az Egyetem munkavédelmi 
felelősének feladatkörébe tartozik.  

 
(2) Tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás alkalmával a vezető oktató köteles gondoskodni arról, hogy 

a hallgatók részére a fogadó fél ismertesse a munkahelyi magatartás szabályait. 
 
(3) Kollégisták részére a kollégiumi szoba átvétele előtt ismertetni kell a házirendet. Megtörténtét a 

kollégisták aláírásukkal igazolják. 
 

(4) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük 
alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit.  
 

 
4.§ Hallgatói baleset, munkabaleset 

 
(1) Hallgatói baleset az, amely a hallgatót a szervezett oktatás során, vagy azzal összefüggésben érte, 

függetlenül annak helyétől, időpontjától, a balesetet kiváltó októl, s a sérült közrehatásának 
mértékétől. Ez alól kivételt képez a 4.§ (5)-ben körülírt munkabaleset. 

 
(2) Nem tartoznak a munkabalesetek, s így a hallgatói balesetek fogalmi körébe az úti balesetek. Ezen 

baleseteket a törvény az Egészségbiztosítási Pénztár hatáskörébe utalta. 
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(3) A hallgatói balesetek továbbjelentésre, jegyzőkönyvezésre nem kötelezettek. A bekövetkezetthez 
hasonló jellegű további balesetek elkerülése, megelőzése érdekében, azonban az Egyetem saját 
hatáskörében ezeket kivizsgálhatja. 

 
(4) Hallgatói munkabaleset az a baleset, amely a hallgatót, az Egyetemmel kötött hallgatói 

munkavégzésről szóló szerződés alapján történő munkavégzéskor éri. Ezen balesetek 
jegyzőkönyvezését és nyilvántartását az OM által 1999. 09. 09-én kelt „Baleseti jegyzőkönyv tanuló- 
vagy gyermekbalesetről”, illetve a „Nyilvántartás tanuló- és gyermekbalesetről” című 
nyomtatványokon kell végezni.  

 
(5) Ha a munkabaleset a hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés 

során nem az Egyetemen éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell érteni. Ettől az Egyetem és a 
foglalkoztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató munkáltató minden munkabaleset esetén 
köteles erről az Egyetemet értesíteni, és az annak a kivizsgálásában való részvételét lehetővé 
tenni. 

 
 

5.§ Fontosabb teendők hallgatói baleset, munkabaleset esetén 
 
(1) Minden hallgatói balesetet, munkabalesetet a sérült, vagy a balesetet észlelő köteles jelenteni az 

éppen felügyeletet ellátó oktatónak, vagy a baleset helyszínéhez legközelebbi portaszolgálatnak. 
 
(2) Hallgatói baleset bekövetkezésekor a balesetet észlelők – tudásuknak és lehetőségeiknek 

mértékében – kötelesek az azonnali segítségnyújtásra, segítséghívásra. 
 
(3) Hallgatói munkabaleset bekövetkezésekor az Egyetem Munkavédelmi Szabályzatában 

megfogalmazottak a mérvadók. 
 
 

6.§ A hallgatók jogai és kötelességei 
 
(1) A hallgató jogosult: 

a. az egészségét nem veszélyeztető, biztonságos oktatási, képzési körülményekre, feltételekre, a 
jogszabályokban előírt védőintézkedésekre; 

b. az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos oktatási képzési feltételekhez szükséges 
előírt ismeretek megismerésére, s ezek biztosítására; 

c. a hallgatót nem érheti hátrány az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megvalósítása érdekében történő eljárásért, bejelentésért. 

 
(2) A hallgató köteles: 

a. egyetemi hallgatói jogviszonyából adódó feladatai során a feladat ellátásához alkalmas 
állapotban megjelenni; 

b. a rendelkezésére bocsátott eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni; 
c. a szükséges munkavédelmi ismereteket elsajátítani, s azokat betartani; 
d. testi épséget nem veszélyeztető magatartást tanúsítani; 
e. a balesetveszélyt jelentő rendellenességet legjobb képességeinek megfelelően a szakszerű 

intézkedés bekövetkeztéig csökkenteni, megszüntetni; 
f. közvetlen élet- vagy súlyos veszély észlelésénél feladatát haladéktalanul megszakítani, és a 

veszélyre valamennyi érintett figyelmét felhívni. 
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(3) Az a hallgató, aki jelen előírásokat megszegi, fegyelmi vétséget követ el. 
 
 

7. § Hatályba léptető rendelkezések 
 
Jelen szabályzatot az Edutus Egyetem Szenátusa a 2018. augusztus 31-i ülésén a 74/2018. (aug. 31.) 
számú határozatával elfogadta. A szabályzat 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
 
 

 
 


