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1. Preambulum
A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. törvényben kapott
felhatalmazás alapján - a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a
végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a szakmai irányelvek és állásfoglalások
figyelembevételével - a Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési
Szabályzatát (a továbbiakban HBSZ) – az Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatának részeként - az alábbiakban határozza meg:
2. A szabályzat hatálya
2.1. A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi hallgatójára, oktatójára és a
hallgatókkal kapcsolatban álló valamennyi egyéb munkakört betöltő
közalkalmazottjára.
2.2. A hallgatók felvételi alkalmasságához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokat
az Egyetem Felvételi Szabályzata tartalmazza, amelyet a karoknak a Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztatóban is közzé kell tennie.
3. A munkavédelmi oktatás
3.1. A munkavédelmi oktatást valamennyi hallgató számára a tantervben kell előírni
annál a tantárgynál, amelyhez az szervesen kapcsolódik. Az elméleti tárgyakba
épített általános munkavédelmi ismeretek elsajátításáról a tantárgyi vizsga
keretében kell a hallgatónak számot adnia.
3.2. Az első éves hallgatóknak a tanév megkezdésekor kötelezően általános
munkavédelmi
oktatást
kell
tartani,
melynek
megszervezésért
a
karok/intézetek/tanszékek/egyéb szervezeti egységek a felelősek. Az oktatás
szervezésébe a Debreceni Egyetem Kancellária Biztonságszervezési Önálló
Osztályát (a továbbiakban: KCBSZO) is be kell vonni. Az oktatás megtörténtét a
NEPTUN tanulmányi rendszerben kell dokumentálni. A munkavédelmi oktatás
kötelező minden újonnan belépő hallgató számára, aki a Debreceni Egyetem
bármely szakán korábbi vagy jelenlegi tanulmányai alatt még nem vett részt.
3.3. A nem magyar anyanyelvű vagy a magyar nyelvet nem megfelelően beszélő
és/vagy értő hallgatók munkavédelmi oktatása angol nyelven, külön szervezett
időpontban és előadóval, vagy írásban a KCBSZO által elkészített oktatási anyag
kiadásával történik, melynek lebonyolítása a tanulmányi osztályok feladata.
Az angol nyelvű anyag áttanulmányozását vagy hallgatását követően a részvétel
igazolása a magyar anyanyelvűek igazolásával megegyezően történik.
3.4. A jelenléti oktatatás esetén a hallgatók a jelenléti ívet az oktatás időpontjában
kötelesek saját kezűleg aláírni.
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3.5. A munkavédelmi előírások hallgatását, illetve a megfelelő munkavédelmi ismeretek
megszerzését a KCBSZO a NEPTUN tanulmányi rendszerben igazolja, mely
igazolás az első vizsgára jelentkezés feltétele.
3.6. Az Egyetemre év közben más felsőoktatási intézményből átvett hallgatókat is
tájékoztatni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó, az Egyetemre
jellemző munkavédelmi szabályokról.
3.7. A veszélyforrások és a biztonsági szabályok változásait az érintett hallgatókkal
időben, dokumentálható módon ismertetni kell.
3.8. A 3.1.-3.7. pontokban előírt oktatáson túl a laboratóriumi-, termesztési-,
tenyésztési-, klinikai-, intézeti-, terep- és egyéb speciális gyakorlaton részt vevő
hallgatók részére az első gyakorlati foglalkozás alkalmával kell a speciális, az adott
szakterületre vonatkozó munkavédelmi oktatást megtartani. Az oktatásban az
általános ismereteken túl oktatni kell az adott gyakorlatok sajátos körülményeit,
esetleges veszélyeit, a balesetek és egészségkárosodás megelőzését.
3.9. Gyakorlati oktatáson nem vehet részt az a hallgató, aki a speciális munkavédelmi
oktatáson nem vett részt vagy részvételét nem dokumentálta.
3.10. Ha a gyakorlati félév során a munkakörülményekben lényeges változás történt,
ismételt oktatást kell tartani, melynek megtörténtét dokumentálni kell.
3.11. Külföldön vagy más hazai intézményben, üzemben folyó gyakorlatnál a
munkavédelmi oktatást a foglalkoztatónak kell megtartania. A hallgatók gyakorlati
munkavédelmi oktatását ugyanolyan oktatási naplóban kell dokumentálni, mint a
dolgozók esetében.
3.12. A tantárgyi és gyakorlati munkavédelmi oktatás megszervezéséért és
végrehajtásáért az oktatási dékánhelyettesek/intézetigazgatók/tanszékvezetők,
egyéb szervezeti egység vezetők a felelősek.
3.13. A sportfoglalkozások előtt a foglalkozást tartó köteles a hallgatók figyelmét felhívni
az általánostól eltérő veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére.
3.14. A kollégium lakóinak beköltözéskor a bentlakáshoz kapcsolódó munkavédelmi
oktatást kell tartani, különös tekintettel az elektromos készülékek helyes
használatára, az esetleges balesetek jelentésére. Az oktatást a kollégium gondnoka
(munkavédelmi megbízottja) vagy a vezető által megbízott személy végzi.
Az oktatás távoktatás formájában is történhet.
3.15. Az oktatás megtörténtét megfelelő módon dokumentálni kell, melyért az adott
kollégium vezetője a felelős. Az oktatás megtartását a KCBSZO ellenőrzi.
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4. Az oktatásra vonatkozó általános baleset-megelőzési követelmények
4.1. Az Egyetem szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók egészséges, káros
szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó
rendszerével segíti a hallgatók beilleszkedését a tanulmányaik idején. Ahol a
veszély jellege indokolja, az Egyetem biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket
alkalmaz.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. 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.
5. Védőeszközök, felszerelések, védőoltások biztosítása
5.1. A hallgatókat bármely munkahelyen az adott munkakörben foglalkoztatott
dolgozókkal azonos védőfelszereléssel és védőruházattal kell ellátni.
5.2. Az 5.1. pontban foglaltakon túlmenően az orvostanhallgatóknak hetenkénti cserével
általános használatra 1 db védőköpenyt, illetve a patológiai és anatómiai
gyakorlatokhoz külön köpenyt, védőszemüveget, gumikesztyűt kell biztosítani.
A köpeny biztosításának rendjét az adott szervezeti egység határozza meg.
5.3. Az a hallgató, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést figyelmeztetés
ellenére sem használja, tovább nem foglalkoztatható.
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5.4. A védőoltások meghatározása és beadása a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
feladata, felszólítására a hallgatók kötelesek megjelenni a részükre előírt védőoltás
beadatására.
5.5. Azokon a munkahelyeken, ahol védőoltás kötelező, annak hiányában a hallgató nem
foglalkoztatható.
5.6. Amennyiben a hallgatók a dolgozókkal azonos - jogszabályban meghatározott klímafeltételek mellett végeznek munkát, részükre védő-, illetve melegítő italt kell
biztosítani. A klímafeltételeket és egyéb előírásokat a Debreceni Egyetem
Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.
5.7. Minden egyetemi munkahelyen, illetve ahhoz kapcsolódó szociális létesítményben
folyamatosan biztosítani kell a kézmosási lehetőséget, az ahhoz szükséges szereket
és eszközöket.
5.8. Ahol a kéz erősen szennyeződhet, illetve a fertőzés veszélye is fennáll, a
kézfertőtlenítés lehetőségét is biztosítani kell.
5.9. Amennyiben a nagyfokú igénybevétel miatt - pl. kézfertőtlenítés után - bőrvédő
készítményekre is szükség van, azokról az előző szerekkel együtt gondoskodni kell.
6. Tudatmódosító szerek fogyasztásának, tartásának, hatásának ellenőrzése
6.1. A szeszesital és/vagy kábítószer hatása alatti állapotból eredő balesetek és egyéb
súlyos következmények megelőzése érdekében az Egyetem a hallgatói csoport
személyi állományába tartozók közül véletlenszerű mintavétellel, esetenként a
csoport létszámához viszonyítottan annyi főnél végeztet szűrővizsgálatot, hogy
annak nagysága a hallgatókat ezek fogyasztásától visszatartsa.
6.2. A szűrővizsgálat lég és/vagy vizeletminta-vételből és a minta gyorsteszt
alkalmazásával történő vizsgálatból áll. A vizsgálat pozitív eredménye esetén el kell
végeztetni a minta szakintézeti laboratóriumi ellenőrző vizsgálatát.
6.3. Ha az érintett személy a szűrővizsgálatnak önként nem veti alá magát, vagy a
gyorsteszt pozitív eredményt mutat, ezt a vizsgálatot vezetőnek a jegyzőkönyvben
külön rögzíteni kell. A jegyzőkönyv erre vonatkozó részét mind az érintett
személynek, mind a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szakszemélyzetnek,
továbbá a Kar képviselőjének alá kell írnia.
6.4. Amennyiben a szűrővizsgálattal érintett személy a biológiai minta szolgáltatásának
megtagadására vonatkozó jegyzőkönyvi rész aláírását is megtagadja, nyilatkozatát
a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell.
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6.5. Tudatmódosító szer pozitív tesztje esetén a Hallgatói Követelményrendszerben
meghatározott hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálási rendje szerint kell
eljárni.
7. A dohányzással kapcsolatos szabályok
7.1. Dohányozni az Egyetem területén (valamennyi telephelyen) csak az arra kijelölt
helyen szabad. Egyéb helyeken a dohányzás tilos.
8. Rendkívüli tevékenység
8.1. A szokásos munkaidőtől, munkarendtől, munkahelytől eltérően vagy rendkívüli
helyzetben végzett gyakorlatnál, munkánál az azt elrendelő vezető jelöli ki a
munkavédelmi szempontból intézkedésre jogosult személyt, akinek személyéről az
érdekelteket tájékoztatni kell.
8.2. A rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi oktatást olyan felelős
személy tarthatja, aki a rendkívüli helyzet sajátosságaival egyértelműen tisztában
van. Az ilyen munkához a rendkívüli munkavégzés körülményeinek megfelelő
védőfelszereléseket kell biztosítani.
9. Készülékek, eszközök ellenőrzése
9.1. A gyakorlatok során a hallgatók által használt készülékeket, eszközöket a gyakorlat
vezetője minden foglalkozás előtt köteles munkavédelmi szempontból ellenőrizni.
9.2. Balesetveszélyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még közvetlen
felügyelet mellett sem végezhetnek munkát.
9.3. A Debreceni Egyetem Munkavédelmi Szabályzatával összhangban az elektromos
készülékeknél, az előzőeken túl, évenként szerelői ellenőrzést, háromévente
műszeres érintésvédelmi vizsgálatot kell végezni,
9.4. Fenti kötelező vizsgálatokon túl különösen figyelemmel kell kísérni a
kollégiumokban nagy igénybevételnek kitett elektromos készülékek állapotát.
9.5. Tilos a kollégiumokban saját tulajdonú hőfejlesztő elektromos készülékek
használata, azok ellenőrizhetetlensége, gyakran kétes érintésvédelmi állapota miatt.
10.

Hallgatói baleset, munkabaleset

10.1. Hallgatói baleset az a baleset, amely a hallgatót hallgatói jogviszonyával
összefüggésben, nem gyakorlati foglalkozás közben következett be. Ezen balesetek
továbbjelentésre nem kötelezettek, de a hasonló balesetek megelőzése érdekében az
Egyetem saját hatáskörében ezeket is kivizsgálja.
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10.2. Hallgatói munkabaleset az a baleset, amely a hallgatót gyakorlati foglalkozás
közben vagy azzal összefüggésben éri. Ezen balesetek jegyzőkönyvezését és
nyilvántartását a Debreceni Egyetem a vonatkozó jogszabályok szerint kivizsgálja
és nyilvántartásba veszi.
10.3. Fentiek értelmében hallgatói baleset az a baleset, amely a hallgatót:
a) az egyetemi oktatás során,
b) az Egyetem területén jogszerű tartózkodás során,
c) az Egyetem által szervezett egyéb tevékenység (szervezett sport, kulturális vagy
egyéb rendezvény, táborozás, tanulmányi kirándulás, társadalmi munka stb.)
során,
d) az Egyetem által szervezett étkeztetés és az Egyetem által nyújtott egyéb
szolgáltatás igénybevétele vagy az Egyetem utasítására a hallgató által végzett
tevékenység során érte,
e) az Egyetem saját vagy bérelt járművén történt baleset,
f) a kollégiumokban bekövetkező baleset, ha az az Egyetemnek felróható ok miatt
következett be.
10.4. Baleset bekövetkeztekor az oktató, illetve a gyakorlatvezető a jelen szabályzat 1.
sz. Mellékletét képező jelentést kitölteti a sérülttel, azt egyetértése esetén szignálja,
és eljuttatja a KCBSZO részére.
10.5. A Debreceni Egyetem a munkaképtelenséget nem eredményező baleset
körülményeit is vizsgálja a 2. sz. Melléklet szerint, és annak eredményét
nyilvántartásba veszi.
10.6. A balesetek kivizsgálásánál a Hallgatói Önkormányzat részvételét is biztosítani
kell.
10.7. Amennyiben a hallgatót a munkabaleset 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.
A baleset kivizsgálásában az Egyetem munkavédelmi szakemberének is részt kell
vennie.
10.8. A hallgató mind a baleset, mind a gyakorlati foglalkozás során elszenvedett
legkisebb sérülést, rosszullétet köteles azonnal jelenteni a felügyeletet ellátó
oktatójának és/vagy a tanulmányi osztálynak, illetve a kollégium vezetésének.
11.

Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása

11.1. A hallgatók körében észlelt foglalkozási megbetegedések, illetve fokozott
expozíciós esetek jogszabály szerinti kivizsgálása és bejelentése a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosának a feladata.
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11.2. Az előző (11.1) bekezdés nem vonatkozik azokra a bejelentési kötelezettségekre,
amelyeket a klinikai orvosok a betegellátás keretén belül tesznek meg.
12.

Az egészség és testi épség sérelméből eredő károk megtérítése

12.1. Ha a hallgatót 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.
12.2. Ha a hallgató 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.
12.3. Nem tartozik a foglalkoztatói felelősség körébe az öngyilkosság és az öncsonkítás,
valamint az oktatásra (munkába) jövet, illetve a hazafelé menet során történt
baleset, – kivéve, ha a baleset az Egyetem (foglalkoztató) saját vagy bérelt
járművével történik – így az Egyetemet (foglalkoztatót) kártérítési kötelezettség
ezekben az esetekben nem terheli.
12.4. A baleset kivizsgálásával megbízott munkabiztonsági szakember a balesetről való
tudomásszerzést követő 15 napon belül felhívást küld a sérült hallgatónak a
kárigény bejelentésére.
12.5. A kártérítési igényt a kancellár bírálja el, és indokolt döntéséről 30 napon belül
írásban értesíti a károsultat.
12.6. A kártérítési határozat egy példányát meg kell küldeni az Egyetem munkavédelmi
szervezetének.
12.7. A hallgatók elleni fegyelmi és kártérítési eljárás részletes szabályairól, beleértve a
hallgatót ért kár megtérítését is, a Hallgatói Követelményrendszerben
meghatározott hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálási rendje rendelkezik.
13.

A hallgatók jogai és kötelezettségei

13.1. A hallgató jogosult:
a) a képzésben az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételekre,
a jogszabályokban előírt védőintézkedésekre,
b) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez előírt
ismereteknek a megszerzésére,
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c) az adott képzéshez szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök
használatára,
d) a hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő eljárásáért,
bejelentéséért.
13.2. A hallgató köteles
a) a káros szenvedély hatásától mentes, a tanulmányai folytatásához alkalmas
állapotban megjelenni az órákon és a gyakorlati képzések helyszínén,
b) a rendelkezésére bocsájtott védőeszközöket rendeltetés szerűén használni,
c) társaival együttműködni és a tanulást úgy végezni, valamint olyan magatartást
tanúsítani, hogy más tanulását ne zavarja, anyagi károsodást ne idézzen elő,
d) a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról lehetőségei
szerint meggyőződni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően használni, és
tisztításáról a tőle elvárható módon gondoskodni,
e) testi épségét nem veszélyeztető öltözéket viselni,
f) a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot tartani, a
munkavédelmi ismereteket elsajátítani, és azokat a munkavégzés során betartani,
g) a részére előírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a kötelező
védőoltásokat beadatni,
h) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart jelenteni, intézkedésig a tőle
elvárható módon azt megszüntetni vagy a veszélyt csökkenteni,
i) közvetlen élet- vagy súlyos veszély észlelésénél a tevékenységet haladéktalanul
abbahagyni és a veszélyre a környezetében tartózkodók figyelmét felhívni,
j) a tevékenységet megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét vagy testi
épségét veszélyeztetné.
k) balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota
akadályozza, akkor azt az esetet észlelő tartozik megtenni,
l) sérült társát elsősegélyben részesíteni,
m) a tantermi foglakozásokkal kapcsolatos balesetek megelőzése érdekében
figyelmes, körültekintő magatartást tanúsítani, koordináltan mozogni, a
berendezési tárgyak látható hibáit, azok műszaki állapotában bekövetkezett
esetleges rendellenességeket felismerni és jelenteni az oktató felé,
n) a sportfoglalkozáskor keletkező balesetek megelőzése érdekében a tanórákon
kellően kipihent fizikai és szellemi állapotban megjelenni, körültekintő,
fegyelmezett magatartást tanúsítani, a testnevelő tanár utasításait maradéktalanul
betartani, szabadtéri foglalkozás esetén a mindenkori időjárási viszonyoknak
megfelelő öltözetet viselni,
o) a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedés (gyalogos,
jármű) és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére vonatkozó szabályokat
maradéktalanul betartani azzal, hogy az Egyetem területén belül történő
gyalogos közlekedés alkalmával 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
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csúszás-mentesítés hiányosságát köteles jelenteni az Egyetem létesítményeit
üzemeltető szerveknek.
13.3. A terhes hallgatóra a munkavégzéssel kapcsolatban ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a közalkalmazottakra.
13.4. Az a hallgató, aki a munkavédelmi szabályokat megszegi, fegyelmi vétséget követ
el. A fegyelmi eljárásra a hallgatókra vonatkozó egyetemi fegyelmi eljárási
szabályokat kell alkalmazni.
14.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

14.1. A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési Szabályzatát a Debreceni
Egytetem Kancellária Biztonságszervezési Önálló Osztálya munkavédelmi
szakágazatban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott felsőfokú
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakemberei készítették.
14.2. A jelen Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 2021. március 25-ei ülésén
a 32/2021. (III. 25.) számú határozatával fogadta el. Rendelkezéseit 2021. március
26. napjától kell alkalmazni.
14.3. A jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Debreceni Egyetem Szenátusa
által a 2014. június 26-án tartott ülésen a 31/2014. (VI. 26.) számú határozattal
elfogadott „A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és
Munkavédelmi Szabályzata” hatályát veszti.

Debrecen, 2021. március 25.

Dr. Bács Zoltán
kancellár

Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
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15.

Mellékletek

Debreceni Egyetem Baleset-bejelentési Adatlap

Adatok
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
TAJ szám:
Lakcím, irányítószám:
Levelezési cím, irányítószám (amennyiben nem azonos a lakcímmel):
Telefon:
E-mail:
Hallgatói jogviszony, munkaviszony:
Baleset
Helye, részletes leírása:
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:

Dátum:

aláírás
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Balesetvizsgálati Adatlap
a hallgatói balesetek jelentéséhez

Debreceni Egyetem …….. számú példány
Nyt. szám:
A szervezeti egység megnevezése:
Postai címe, irányítószáma:
A baleset időpontja (év, hó, nap, óra, perc):
A sérült neve:
Születéskori neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
TAJ száma:
Állandó lakcíme, irányítószáma:
A sérülés pontos megnevezése:
A baleset oka:
A sérülés súlyossága:
A munkaképtelenség időtartama:
A baleset helye:
A balesetet okozó, közrejátszó eszköz:
A baleset idején végzett tevékenység:
A keletkezett anyagi kár:
A védő- és jelzőberendezések, egyéni védőeszközök alkalmassága:
Intézkedés a hasonló balesetek megelőzésére:
Az adatlapot kitöltő személy és beosztása:
A jegyzőkönyvet felvevő adatai, elérhetősége:
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Fogalommeghatározások

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.
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.
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.
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;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart
okozott.
Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a
munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az
egyéni védőeszköz).
Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a
járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók
(hallgatók) tartózkodnak.
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.
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Munkavállaló: e szabályozás vonatkozásában munkavállalónak kell tekinteni minden
olyan hallgatót, akit szervezett munkavégzés keretében, szakmai vagy tantárgyi
gyakorlaton, illetve önkéntes munka során foglalkoztatnak.
Munkáltató: a munkavállalót (hallgatót) 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.
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.
Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia
(beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó
tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók (hallgatók) egészsége, testi épsége,
biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.
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:
-, 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,
részecskesugárzás,
elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
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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:
állat).
4. A fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
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