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I. fejezet 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A szabályzat célja és hatálya 

1. § 
(1) A szabályzat célja – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 

Mvt.), annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, a munkavédelmi 
tárgyú jogszabályok, irányelvek, szabványok és szakmai állásfoglalások, valamint az 
Alaptörvényben foglalt elvek és a Miskolci Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és 
közérdekű adat megismerési, közzétételi szabályzata alapján – hogy szabályozza az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 
feltételeit, a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi követelmények, valamint e célnak megvalósítására szolgáló 
szervezési, intézkedési előírások végrehajtását.    

(2) A szabályzat területi hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 
valamennyi szervezeti egységére, létesítményére. Személyi hatálya kiterjed az Egyetem 
összes oktató, kutató és nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára 
(a továbbiakban: alkalmazottak) és az Egyetemmel hallgatói vagy felnőttképzési 
jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: hallgatók), továbbá munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, az Egyetem területén munkát végző 
külső vállalkozókra, valamint az Egyetem létesítményeit használó bérlőkre. 

 
Az Egyetem munkavédelmi és foglalkozás-egészségi szempontú osztályba sorolása 

2. § 
(1) A munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. 

(XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. mellékletének 1. pontja alapján az Egyetem (ágazati 
számjele: 85.42; gazdasági tevékenysége: felsőfokú oktatás) a II. munkavédelmi 
szempontú veszélyességi osztályba, valamint a 2. pont alapján (a foglalkoztatott 
állományi létszám szerint) az e) csoportba tartozik. 

(2) A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a kancellárnak kell bizonyítani a besorolás 
helyességét, az alapul vett adatok valódiságát, továbbá a munkavédelmi szakember előírt 
óraszámban történő foglalkoztatását. A kancellár köteles a munkavédelmi szempontú 
osztályba sorolást veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor 
módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt 
írásban dokumentálni. 

(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. sz. 
melléklete alapján az egyetemi tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása a 
következő: 
„A” foglalkozás-egészségi osztályba tartoznak: 

a) a rákkeltő anyagokkal, 
b) sugárzó anyagokkal, 
c) ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal 

 dolgozók. 
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„B” foglalkozás-egészségi osztályba tartoznak: 
a) asztalos műhelyben dolgozók, 
b) Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat alkalmazottai, 
c) kőműves és segítője, 
d) sokszorosító üzemben foglalkozatott fizikai dolgozók, 
e) kertészeti dolgozók. 

 
„C” foglalkozás-egészségi osztályba tartoznak: 

a) a szervezeti egységek műhelyeiben, laboratóriumaiban, raktáraiban fizikai 
munkakörben foglalkoztatottak (az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem 
tartozók), 

b) a kutató, számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörök,  
c) azon nem fizikai munkakörökben alkalmazottak, akik ilyen munkakörnyezetben 

töltik munkaidejük több mint 50 %-át, 
d) az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet 1. § (1) a) alapján legalább napi 4 órában 

rendszeresen képernyős eszközt használó alkalmazottak. 
 
„D” foglalkozás-egészségi osztályba tartozik: 

kutatás-szervezési, oktatási, egyéb adminisztratív tevékenységet végző a fenti 
osztályokba nem sorolható valamennyi egyetemi közalkalmazott. 
 

 

II. fejezet 

 
A MISKOLCI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZERVEZETE  

A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 
 

Rektor 
3. § 

(1) A rektor az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője, aki eljár és dönt azokban 
az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív 
szerződés nem utal más személy vagy szervezet hatáskörébe. A munkavédelemmel 
kapcsolatos feladatai a következők:  
a) Az irányítása alá tartozó területeken - az általa gyakorolt munkáltatói jogokkal érintett 

alkalmazottak védelmében - ellenőrzi, hogy az alkalmazottak betartják-e a 
munkavédelmi, valamint a jelen szabályzatba foglalt előírásokat. 

b) Biztosítja alkalmazottai részére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton történő 
részvétel feltételeit. 

c)  Felelősségre vonja az irányítása alá tartozó területeken a munkabiztonsági előírásokat 
súlyosan megszegő alkalmazottakat. 

d) Gondoskodik a Munkavédelmi Szabályzat kiadásáról. 
e) Gondoskodik a hallgatók munkavédelmi oktatásának megszervezéséről, az oktatás 

feltételeiről. 
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Kancellár 

4. § 
(1) A kancellár az Egyetem működtetéséért felelős magasabb vezető. A munkavédelmi 

feladatai a következők:  
a) Az Egyetem munkavédelmi feladatai ellátásának szervezésére munkavédelmi 

szervezetet hoz létre és működtet. E szervezet révén biztosítja a munkavédelmi 
feladatok elvégzését. 

b) Biztosítja a munkavédelmi szervezet hatékony működéséhez, valamint a biztonságos, 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez a személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételeket.  

c) Gondoskodik a munkavédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban és jelen 
szabályzatban foglaltak betartatásáról. 

d) Gondoskodik a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység ellátására 
megfelelő képesítéssel rendelkező személyek biztosításáról, a Foglalkozás-
Egészségügyi Szolgálat Egyetemen belüli működtetéséről. 

e) Gondoskodik a munkavédelmi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről.  
f) Biztosítja az alkalmazottak részére a biztonságos munkavégzéshez szükséges 

munkaeszközök, védőeszközök pénzügyi feltételeit. 
g) Biztosítja a biztonságos munkavégzést veszélyeztető körülmény haladéktalan 

kivizsgálását, közvetlen veszély esetén a munkavégzés leállítását. 
h) Megteszi a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a jogszabályokban 

meghatározott intézkedéseket.  
i) Biztosítja az alkalmazottak és a hallgatók részére a munkavédelmi oktatások 

feltételeit.  
j) Biztosítja az alkalmazottak előzetes, időszakos és soron kívüli munkaköri orvosi 

alkalmassági vizsgálatokon való részvétel feltételeit. 
k) Biztosítja a munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos 

kártérítés pénzügyi fedezetét. 
l) A veszélyesnek minősített gépek, berendezések időszakos biztonsági és 

meghatározott munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálataihoz biztosítja a 
pénzügyi fedezetet.  

m) Felelősségre vonja az irányítása alá tartozó területeken a munkabiztonsági előírásokat 
súlyosan megszegő alkalmazottakat. 

n) A munkavédelmi érdekképviselet érdekében biztosítja a munkavédelmi képviselő 
választáshoz szükséges tárgyi, pénzügyi feltételeket, illetve a megválasztott 
képviselő(k) jogai gyakorlásához szükséges feltételeket.  

 
Üzemeltetési Igazgató 

5. § 
(1) Az Egyetemen a biztonságszervezési tevékenységet (munka-, tűz, környezet-, és 

vagyonvédelem) az üzemeltetési igazgató koordinálja. 
(2) A munkavédelmi tevékenység körében feladatai a következők: 
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a) Részt vesz a munkavédelmi stratégia kialakításában, a munkavédelmi tevékenység 

éves tervezésében. 
b) Rendszeresen ellenőrzi a munkavédelmi feladatok végrehajtását, a munkavédelmi 

követelmények teljesülését.  
c) Gondoskodik a Munkavédelmi Szabályzat elkészítéséről, szükség szerinti 

módosításáról.  
d) Biztosítja az Egyetem területén a munkavédelmi követelmények betartásának 

műszaki feltételeit. 
e) Az Egyetem épületeinek állagmegóvásánál és szakszerű karbantartásánál - a 

vállalkozókkal kötött szerződések előkészítése során - javaslatot tesz a munkavédelmi 
szempontoknak történő megfelelést biztosító feltételekre.  

f) Gondoskodik a szervezeti egységek vezetőin keresztül az új létesítmények, épületek, 
helyiségek, munkahelyek, technológiák kialakításánál, új műszerek és gépek 
beállításánál a munkavédelmi szempontú előírások érvénysüléséről. 

g) Írásban elrendeli a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia 
munkavédelmi üzembehelyezését. 

h) Karbantartási tervet készíttet az elektromos hálózatra, az azokhoz kapcsolódó 
villamos energiaellátást szolgáló berendezésekre, a szállítóeszközökre, járművekre, 
gépekre és berendezésekre, valamint klíma- és légtechnikai berendezésekre, 
kazánokra, hőközpontokra, vízműberendezésekre és ezek végrehajtását irányítja és 
felügyeli. 

i) Üzemeltetési dokumentációt készíttet a munkavédelmi törvényben meghatározott és 
az h) pontban felsorolt gépekre és berendezésekre. 

j) Biztosítja az alkalmazottak számára a megfelelő mennyiségű és minőségű védőital, 
tisztálkodó szerek, egyéni védőeszközök, a tiltó és figyelmeztető táblák, piktogramok 
beszerzését. 

k) A foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkavédelmi felelősök bevonásával 
gondoskodik a szervezeti egységek munkahelyi kockázatértékelésének elkészítéséről. 

l) A kockázatértékelés alapján megelőző intézkedéseket, illetve azokkal kapcsolatosan 
döntéseket kezdeményez a kancellárnál. 

m) Gondoskodik arról, hogy a vállalkozók részére a munkaterület a munka-, tűz-, és 
környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kerüljön átadásra, amennyiben a 
kivitelezésre átadott terület alkalmazottak vagy hallgatók által használt területet is 
érint, úgy a tervdokumentációban szereplő munkavédelmi, biztonsági előírások 
maradéktalan betartását a kivitelezés során folyamatosan ellenőrizteti.  

n) Azonnali intézkedéseket kezdeményez az alkalmazottak, a hallgatók testi épségét, 
egészségét közvetlenül veszélyeztető körülmények megszüntetése érdekében. 

o) Ellenőrzi, hogy a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések hatóság felé 
bejelentésre kerültek-e. 

p) Felelősségre vonást kezdeményez a munkabiztonsági előírásokat megszegő 
alkalmazottakkal szemben. 
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Munkavédelmi felelősök 
6. § 

(1) A munkavédelmi felelősök az üzemeltetési igazgató irányítása alá tartozó – felső- és 
középfokú munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező - szakemberek. 

(2) Feladataik a következők: 
a) Szervezik és ellenőrzik az Egyetem munkavédelmi tevékenységét. 
b) Gondoskodnak a munkahelyek és eszközök rendszeres ellenőrzéséról, az észlelt 

hiányosságok felszámolásáról.   
c) A foglalkozás-egészségügyi orvossal együttműködve elvégzik a munkahelyekkel, 

munkaeszközökkel, gépekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, munkavégzéssel 
kapcsolatos veszélyazonosításokat, kockázatértékeléseket, a kockázatok kezelésével 
kapcsolatosan szakmai javaslatokat tesznek, intézkedési terveket készítenek. 

d) Elvégzik a munkabiztonsági szempontú előzetes vizsgálatokat. 
e) Felügyelik és ellenőrzik a veszélyesnek minősített gépek, berendezések, 

munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatait. 
f) Segítséget nyújtanak az esetlegesen hiányzó műveleti, kezelési karbantartási 

utasítások, gépkönyvek pótlásához, ill. ezek munkabiztonsági fejezeteinek 
elkészítéséhez. 

g) Javaslatokat tesznek laborokban, műhelyekben, munkahelyeken folytatott 
tevékenységek esetében megfelelő védőeszközök alkalmazására. 

h) Ellenőrzik a védőeszközök, védőfelszerelések meglétét és használatát, az egyéni 
védőeszközök beszerzésével, kiadásával, selejtezésével, nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat. 

i) Részt vesznek a munkahelyi balesetek, üzemi úti balesetek kivizsgálásában, elkészítik 
az erről szóló jegyzőkönyveket, továbbítják a munkavédelmi felügyeletet ellátó szerv 
felé, valamint a Humángazdálkodási Osztály társadalombiztosítással foglalkozó 
ügyintézőjének, vezetik az erről szóló nyilvántartásokat. 

j) Részt vesznek a fokozott expozíció hátterének kivizsgálásában. 
k) Tájékoztatják a munkabalesetet szenvedett vagy munkahelyi ártalom miatt 

megbetegedett alkalmazottat a kártérítéssel kapcsolatos jogokról, felszólítást 
küldenek a kártérítési igény bejelentésére.  

l) Közreműködnek a munkabiztonságot érintő hatósági eljárásokban. 
m) Részt vesznek az Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának elkészítésében, szükség 

szerinti módosításában. 
n) Gondoskodnak a munkavédelemről szóló jogszabályok előírásainak betartásáról, 

betartatásáról, szabálytalanság észlelése esetén értesítik az üzemeltetési igazgatót. 
o) Ellenőrzik a szervezeti egységek munkavédelmi tevékenységét, a munkavédelmi 

megbízottak munkáját, a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását, 
hiányosságok esetén intézkedést kezdeményeznek azok megszüntetésére. 

p) Részt vesznek a munka-egészségügyi, munka-, tűz-, környezet-, vagyonvédelmi 
szemléken az éves ellenőrzési ütemterv szerint. 
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q) Szervezik és a szervezeti egységek munkavédelmi megbízottjainak bevonásával 

lebonyolítják az alkalmazottak folyamatos munkavédelmi oktatását (előzetes, 
ismétlődő), gondoskodnak az oktatásról szóló nyilvántartás vezetéséről. 

r) Összeállítják az alkalmazottak, szervezeti egységek munkavédelmi megbízottai 
számára a munkavédelmi oktatások tematikáját.  

s) Gondoskodnak arról, hogy a hallgatók évente egyszer munkavédelmi oktatásban 
részesüljenek, ennek érdekében oktatási anyagot készítenek, melyet a Hallgatói  
Központ munkatársai a NEPTUN rendszeren keresztül tesznek elérhetővé a hallgatók 
számára. A tananyag megismerését elektronikus úton dokumentálják. 

t) Munkavédelmi veszélyhelyzet (munkabaleseti veszély, havária veszély), illetve 
rendkívüli esemény esetén értesítik a kancellárt és az üzemeltetési igazgatót, a 
munkavédelmi hatóságot.  

u) Az elvégzett feladatokról havonta írásban beszámolnak az üzemeltetési igazgatónak, 
évente pedig a kancellárnak. 

 
Szervezeti egységek vezetői 

7. § 
(1) A munkavédelemmel kapcsolatos feladataik a következők: 

a) Felelősek az irányításuk alá tartozó területeken az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak és a hallgatók 
egészségének, testi épségének megőrzéséért. 

b) Az irányításuk alá tartozó szervezeti egységben folyamatosan figyelemmel kísérik a 
munkavédelem helyzetét, a munkafolyamatokból és a munkakörülményekből adódó 
egészségkárosító kockázatok esetén intézkednek azok megszüntetéséről. 

c) Gondoskodnak az újonnan belépő alkalmazottak munkába lépés előtti, majd 
ismétlődő, valamint a hallgatók labor, illetve műhelygyakorlatot megelőző 
munkavédelmi oktatásának megszervezéséről a munkavédelmi felelősök 
bevonásával. 

d) A munkavédelmi feladatok szervezeti egységen belüli ellátása érdekében helyi 
munkavédelmi megbízottakat neveznek ki, a szabályzat 1. sz. melléklete alapján. A 
megbízásról írásban tájékoztatják az üzemeltetési igazgatót. A munkavédelmi 
megbízott számára biztosítják a – munkavédelmi felelősök által tartott - 
munkavédelmi oktatáson való részvételt. 

e) Gondoskodnak arról, hogy szervezeti egységüknél legyen szakképzett 
elsősegélynyújtó személy, aki lehet a munkavédelmi megbízott is, de megbízhatnak 
ezzel a feladattal más alkalmazottat is. Ennek érdekében biztosítják az 
elsősegélynyújtó tanfolyamon való részvételüket. 

f) Gondoskodnak arról, hogy az általuk irányított szervezeti egységek alkalmazottai 
ismerjék és betartsák a Munkavédelmi Szabályzat előírásait. 

g) A munkavédelmi szabályok megsértése estén felelősségre vonást kezdeményeznek.  
h) A szervezeti egységük területén évente szemlét, ellenőrzést tartanak, gondoskodnak 

az észlelt hiányosságok, szabálytalanságok határidőre történő megszüntetéséről. Az 
észlelt hiányosságokról és azok felszámolásáról jegyzőkönyvet vezetnek. 

i) Ellenőrzik, illetve ellenőriztetik a munkavégzéshez, oktatáshoz, kutatáshoz használt 
berendezések, műszerek biztonságos használatnak megfelelő állapotát. 
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j) Gondoskodnak a veszélyesnek minősülő technológia, gép, munkaeszköz 

munkavédelmi üzembe helyezéséről és időszakos biztonsági felülvizsgálatainak 
elvégeztetéséről. 

k) Biztosítják az irányításuk alá tartozó területen az adott munkafolyamathoz szükséges 
védőberendezéseket, egyéni védőeszközöket, ellenőrzik azok rendeltetésszerű 
használatát. 

l) Biztosítják a hallgatók számára a tanulmányaik keretén belül történő, az egészséget 
nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés szabályainak, követelményeinek 
elsajátítását. 

m) Rendszeresen ellenőrzik, ellenőriztetik a szervezeti egységükben, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkavédelmi, dohányzási, 
alkoholfogyasztási tilalmi intézkedések betartását, az alkalmazottak munkavégzésre 
alkalmas állapotát. A tilalom ellen vétők felelősségre vonásáról intézkednek. 

 
A kollégiumi igazgató 

8. § 
(1) A munkavédelemmel kapcsolatos feladatai a következők: 

a) Felelős az irányítása alá tartozó területeken a munkavédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartatásáért. 

b) Gondoskodik az irányítása alá tartozó terület munkavédelmét szolgáló felszerelések, 
eszközök biztosításáról, azok üzemképes állapotban tartásáról, időszaki 
ellenőrzéséről. 

c) Biztosítja a kollégiumi létesítmények területén a munkavédelmi ellenőrzés 
lehetőségét. 

d) Gondoskodik róla, hogy a kollégiumok területén dolgozó alkalmazottak, valamint a 
kollégiumok lakói rendszeresen munkavédelmi oktatásban részesüljenek. 

 
Szervezeti egységek munkavédelmi megbízottjai 

9. § 
(1) A munkavédelmi feladatok összefogására a szervezeti egységeknél munkavédelmi 

megbízottakat szükséges kijelölni. A munkavédelmi megbízottak a munkavédelmi 
felelősök által tartott munkavédelmi oktatás alapján végzik - munkavédelmi 
szakképzettséget nem igénylő - feladataikat. 

(2) A munkavédelmi megbízott – munkaköri feladatainak ellátása mellett – látja el a 
következő feladatokat: 
a) Kapcsolatot tart és együttműködik a munkavédelmi felelősökkel.  
b) Figyelemmel kíséri a szervezeti egység munkavédelmi feladatainak végrehajtását. 
c) Megszervezi - szervezeti egységénél – az alkalmazottak munkavédelmi oktatását. Az 

oktatás meglétéről jegyzőkönyvet készít, valamint regisztrálja a munkavédelmi 
oktatási naplóba is, amelyet megküld az üzemeltetési igazgató részére. 

d) A munkavédelmi ellenőrzéseket és a bejárásokat aktív részvételével segíti. 
Figyelemmel kíséri a szemlék alkalmával jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtását. 

e) Ellenőrzi a védőeszközök használatát, illetve használhatóságát. 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 16 
 
Változat száma:          A1 

 
f) Részt vesz – a munkavédelmi felelősök által tartott – munkavédelmi oktatásokon.  
g) Jelzi a munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket a szervezeti egység 

vezetőjének, valamint a munkavédelmi felelősöknek. 
h) Figyelemmel kíséri – a szervezeti egységénél – a munkavédelmi ellenőrzési naplót. 
i)  Munkabaleset esetén értesíti a munkavédelmi felelősöket, minden sérülést, balesetet 

bejegyez a munkabaleseti nyilvántartó naplóba. 
j) Figyelemmel kíséri a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra kötelezettek 

nyilvántartását, felhívja a szervezeti egység vezetőjének figyelmet az esedékes orvosi 
vizsgálatokra. 

k) Amennyiben a szervezeti egység vezetője őt bízza meg az elsősegélynyújtási 
feladatok ellátásával, úgy az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése után szervezeti 
egységénél elsősegélyben részesíti az arra rászorulókat, kezeli az elsősegélynyújtó 
láda tartalmát, gondoskodik annak naprakész állapotáról. 

 
Az Egyetem alkalmazottai, hallgatói 

10. § 
(1) Az alkalmazottak és a hallgatók kötelesek megismerni és betartani az általános, és a 

munkakörükkel, tanulmányaikkal összefüggő munkavédelmi előírásokat. 
(2) Feladataik a következők: 

a) A jelen szabályzatban foglaltak megismerése és betartása. 
b) A biztonságos munkavégzést veszélyeztető körülmény jelentése a szervezeti egység 

vezetőjének, illetve a foglalkozást vezető oktatónak, akik erről tájékoztatják az 
üzemeltetési igazgatót.  

c) Kötelesek meggyőződni a munkavégzésükhöz, tanulmányaikhoz biztosított 
munkaeszköz, az egyéni védőeszköz (védőfelszerelés, védőruha) biztonságos 
állapotáról, azt rendeltetésének megfelelően, a munkáltató utasítása szerint használni, 
tisztításáról gondoskodni. 

d) Kötelesek a munkavégzéshez az egészséget, testi épséget nem veszélyeztető ruházatot 
viselni, munkaterületén, tanulmányi területén a fegyelmet, rendet, tisztaságot, a 
dohányzás és az alkoholfogyasztás tilalmát megtartani. 

e) Részt vesznek az előírt orvosi alkalmassági - meghatározott körben pályaalkalmassági 
– vizsgálatokon. A hallgatókra vonatkozó alkalmassági vizsgálatok szabályait az adott 
kar Hallgatói Követelményrendszere tartalmazza. 

f) Balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentenek a szervezeti egység vezetőjének, 
illetve a foglalkozást vezető oktatónak, akik erről tájékoztatják az üzemeltetési 
igazgatót. 

 
A munkavédelmi feladatok ellátásában részt vevő további személyek 

11. § 
(1) Az Egyetem több intézetében folyik olyan sugárveszélyes oktatási-kutatási tevékenység, 

melyhez sugárvédelmi szabályozás és a sugárvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése 
szükséges. Az Egyetemen sugárvédelmi megbízott – munkaköri feladatainak ellátása 
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mellett - látja el a sugárvédelmi feladatokat. A sugárvédelmi megbízott szakképesítéssel 
rendelkező szakember.  

(2) A sugárvédelmi megbízott feladatai a következők: 
a) Köteles ismerni az Egyetem munkahelyein a röntgen berendezést, ill. sugárveszélyes 

anyagokat alkalmazó munka jellegét, és ellenőrizni az ott dolgozók munkamódszerét. 
b) Ellenőrzi az egyes munkafolyamatokkal kapcsolatos sugárvédelmi előírások 

kidolgozását és azok megtartását. A kidolgozáshoz szakmai segítséget nyújt. 
c) A sugárveszélyes területeken munkába lépőket, és a folyamatosan ott dolgozókat 

évente egyetemi szintű sugárvédelmi oktatásban részesíti, és azt dokumentálja.  
d) Nyilvántartást vezet a sugárforrásokról, a sugárforrást kiszolgáló munkakörökről, a 

sugárforrásokkal kapcsolatos tevékenységekről. 
e) A sugárveszélyes munkaterületeket előkészítteti a munkavédelmi szemlékre, 

megszervezi ezen egységek rendkívüli szemléit és célellenőrzéseit.  
f) Ellenőrizni köteles az Egyetem sugárveszélyes munkahelyein: 

- a pontos és folyamatos nyilvántartás vezetését a sugárzó anyagokról, az ott 
dolgozókról és az őket terhelő dózisról, 

- az alkalmazottak (hallgatók) részére - sugárvédelmi szempontból indokolt esetben 
- biztosított film doziméter, sugárvédelmi egyéni védőeszközök használatát, 

- a sugárvédelmi célokat szolgáló mérőkészülékek, műszerek karbantartását és 
hitelesítését,  

- az alkalmazottak időszakos orvosi vizsgálatokon való megjelenését,  
- a beérkezett izotópokról és azok felhasználásáról, valamint a tárolt 

izotóphulladékról vezetett nyilvántartást,  
- a radioaktív hulladék előírás szerinti kezelését, elszállíttatását,  
- hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlását.  

g) Az ellenőrzései során észlelt sugárvédelmi vonatkozású rendellenességekről írásban 
tesz jelentést a kancellárnak és az üzemeltetési igazgatónak.  

h) Ha a munkavégzés nem felel meg a sugárvédelmi előírásoknak, javaslatot tesz a 
munkavégzés leállítására.   

(3) Az emelőgép-ügyintéző az üzemeltetési igazgató irányítása alá tartozó – emelőgép 
ügyintézői szakképesítéssel rendelkező – szakember, akinek a munkavédelem területén 
feladatai a következők:  
a) Amennyiben az Egyetem bármely szervezeti egysége rendelkezik emelőgéppel vagy 

emelőgépet üzemeltet, a kancellár köteles emelőgép-ügyintézőt foglalkoztatni. 
b) Az emelőgép-ügyintéző az Egyetem területén üzemelő összes emelő berendezést 

(emelőgépet és emelő targoncát) előírásszerűen nyilvántartja, dokumentumait 
megőrzi és kezeli, az időszakos vizsgálatokat, terhelési próbákat megszervezi és 
lebonyolítja, a vizsgálatok eredményét dokumentálja. 

c) Kidolgozza az emelőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálatainak rendjét, 
megszervezi végrehajtásukat. 

d) Részt vesz az emelőgépekkel kapcsolatos minden műszaki, fejlesztési, karbantartási, 
üzemeltetési kérdés megoldásában, azokat szakmai szempontból véleményezi, 
végrehajtásukat ellenőrzi. 

e) Éves vizsgálati ütemtervet készít az emelőgépek időszakos szerkezeti, fő és biztonsági 
felülvizsgálatairól.  
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f) Az emelőgépeket műszaki, biztonságtechnikai szempontból ellenőrzi, illetve 

ellenőrizteti, és a megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedik. 
g) Naprakészen vezeti az Emelőgép-naplót, a javításokat, átalakításokat abba bevezeti, 

az azokkal kapcsolatos dokumentációt megőrzi. 
h) A kötöző és teherfelvevő eszközöket nyilvántartásba veszi, azok időszakos vizsgálati 

ütemtervét meghatározza. 
i) Az emelőgépek éves vizsgálati ütemterve szerint terhelési próbákat végeztet, azok 

eredményeit értékeli és a szükséges intézkedéseket megteszi.  
j) Dokumentálja a vizsgálatok, javítások, átalakítások vagy fődarab cserék elvégzését, a 

bizonylatokat megőrzi. 
k) Elkészítteti és az érintettek rendelkezésére bocsátja az emelőgépek kezelési és 

karbantartási utasításait, ellenőrzi a betartásukat. 
l) Az emelőgépek és tartozékok üzembiztonsága és balesetmentessége érdekében 

gondoskodik az emelőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálatáról.   
m) Gondoskodik az emelőgépet vezetők és kezelők, valamint a darukötözők tanfolyamra 

történő beiskolázásáról. 
n) Felkérésre részt vesz az emelőgépet kezelők és a darukötözők, valamint az 

emelőeszközök kezelőinek munkavédelmi oktatásában.  
o) Részt vesz az emelőgépek, eszközök által, vagy használatukkal kapcsolatban 

bekövetkezett balesetek és veszélyeztetések vizsgálatában. 
 
(4) A nyomástartó berendezések és kazánok ügyintézője az üzemeltetési igazgató 

irányítása alá tartozó szakember, akinek a munkavédelem területén feladatai a 
következők: 
a) Naprakészen vezeti az előírásoknak megfelelő nyilvántartást.  
b) A létesítés, üzemeltetés időtartama alatt előírt kötelező hatósági vizsgálatok időpontját 

a vizsgálatra jogosult hatósággal egyezteti, és azok elvégzését kezdeményezi.  
c) A berendezéseket vizsgálatra előkészítteti.  
d) A berendezések dokumentumait hozzáférhető helyen megőrzi.  
e) Az üzembe helyezési eljáráshoz a megfelelő bizottságot összehívja. 
f) Az üzemeltetési igazgató – javaslatai alapján - éves ellenőrzési ütemtervet készíttet a 

nyomástartó berendezések és kazánok vonatkozásában. 
g) A berendezések szakszerű üzemeltetését rendszeresen ellenőrzi.  
h) A berendezések kezelőinek első és ismétlő oktatását megszervezi, lebonyolítja, és azt 

megfelelően dokumentálja.  
i) Kidolgozza, kidolgoztatja a berendezések típusonkénti üzemeltetési dokumentációját, 

melybe belefoglalja a műszakos vizsgálatokat, és a kezelők rendelkezésére bocsátja.  
j) Minden lényeges intézkedéséről tájékoztatja az üzemeltetési igazgatót.  
k) A feladatát képező munkában ellenőrzési és intézkedési joga van.  
l) A hatáskörébe tartozó berendezésekre, beruházásra, fejlesztésre, felújításra 

vonatkozóan véleményt nyilváníthat, és kezdeményezheti az annak megfelelően 
történő megvalósításukat.  

m) Szabálytalan használat vagy baleseti veszély esetén – érvényes engedélytől 
függetlenül – kezdeményezi az üzemeltetés megtiltását. Erről köteles a szervezeti 
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egység vezetőjét, az üzemeltetési igazgatót, és az Egyetem munkavédelmi felelőseit 
értesíteni, és a hiányosság felszámolásának módjáról tájékoztatást adni.  

n) A berendezések selejtezésére javaslatot tehet a szervezeti egység vezetőjének és az 
üzemeltetési igazgatónak. 

 
 
 

III. fejezet 
 

A MISKOLCI EGYETEM FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 
 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvos  
12. § 

(1) A munkavédelemmel kapcsolatos – 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet alapján - feladatai - 
melyet az alapszolgáltatás keretében végez - a következők:  
a) Végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és 

kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat. 
b) Végzi a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, 

fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását. 
c) Végzi a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban 

dokumentált vizsgálatát - a helyi körülmények figyelembevételével - meghatározott 
gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül. 

d) Végzi a külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel 
kapcsolatos tanácsadást. 

e) Végzi a külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő 
feladatokat. 

f) Végzi az alkalmazottak munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot 
érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítását. 

g) Végzi a külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal 
kapcsolatos feladatokat. 

h) Végzi a krónikus megbetegedésben szenvedő alkalmazottak gondozását. 
i) Végzi a külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba 

tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát. 
j) Végzi a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a 
foglalkoztathatóság szakvéleményezését. 

 
(2) A foglalkozás-egészségügyi orvos közreműködik: 

a) a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, 
b) a munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, 
c) a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek 

biztosításában, 
d) a sürgős orvosi ellátás megszervezésében,  
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e) a foglalkozási rehabilitációban, 
f) a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások 

rehabilitációs tervének kidolgozásában. 
 
(3) A foglalkozás-egészségügyi orvos az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe veheti a 

mentőszolgálatot, a szolgálat orvosa járóbeteg-szakellátást nyújtó szakrendelésekre, 
illetve háziorvosi ellátásra utalhatja a társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező 
alkalmazottat, speciális kórházi ellátást igénylő foglalkozási megbetegedés vagy annak 
gyanúja esetén pedig – sürgősséggel vagy előzetes helybiztosítás útján – a munkahigiénés 
és foglalkozás-egészségügyi szerv fekvőbetegosztályára utalhatja a beteget. 
 

Az alkalmazás munkavédelmi feltételei  
13. § 

(1) A foglalkozás-egyészségügyi orvos vizsgálja, hogy a munkavégzésből és a 
munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétel nem veszélyezteti-e az 
alkalmazott egészségét, testi, illetve lelki épségét. 

 
(2) A hallgatók szakmai gyakorlatához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatra vonatkozó 

szabályokat és feladatokat az adott kar Hallgatói Követelményrendszere tartalmazza. 
 
 

A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata 
14. § 

(1) Az alkalmazotti jogviszony létesítésekor, illetve fennállása alatt az alkalmazottakat a 
munkaköri, szakmai, és személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatra – a 
Humángazdálkodási Osztály, valamint a szervezeti egység vezetője a 2. sz. melléklet 
„Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” és a 3. sz. melléklet „Munkaköri 
Orvosi Alkalmassági Vélemény” szerinti nyomtatványokkal küldi. Az orvosi 
vizsgálatokat – az Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló – Foglalkozás-
Egészségügyi Szolgálat orvosa végzi el. Az orvosi vizsgálatot csak beutalóval rendelkező 
alkalmazott esetében lehet elvégezni. Beutaló hiányában az orvosi vizsgálatra megjelent 
alkalmazottnak új időpontot kell előjegyezni, és felhívni a figyelmét arra, hogy a 
következő vizsgálatra hozza magával a munkáltató által aláírt és bélyegzővel ellátott 
beutalóját. 

(2) Az orvosi vizsgálathoz meg kell adni az adott munkakörre vonatkozó összes olyan 
körülményt, amely az alkalmazást befolyásolhatja (pl. zaj, légszennyezettség, magasban 
történő munka).  

(3) A foglalkozás-egészségügyi orvos az alkalmazottat további szakvizsgálatokra kötelezheti, 
amelyekre munkaidőben megy el az alkalmazott. A szakvizsgálatok költségei a 
munkáltatót terhelik. 

(4) Amennyiben az alkalmazást a foglalkozás-egészségügyi orvos külön feltételekhez köti, 
az alkalmazottat csak az összes feltétel biztosítása esetén szabad foglalkoztatni. A 
feltételek biztosítása a szervezeti egység vezetőjének a feladata.  



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 21 
 
Változat száma:          A1 

 
(5) Azt az alkalmazottat, aki a "munkakör betöltésére alkalmatlan" minősítést kapott, a tárgyi 

munkakörben tovább foglalkoztatni nem szabad.  
(6) Az alkalmazott jogosult az orvosi vizsgálatának eredményét megismerni.  
(7) Az az alkalmazott, aki előzetes alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, nem 

foglalkoztatható. Ha az alkalmazott az előírt időszakos alkalmassági vizsgálaton vagy a 
munkáltató felhívására soron kívüli alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, a 
munkavégzéstől a vizsgálaton való megjelenéséig el kell tiltani. Az az alkalmazott, aki a 
foglalkozás-egészségügyi orvos véleménye szerint a megjelölt munkakör betöltésére 
alkalmatlan, abban a munkakörben tovább nem foglalkoztatható. Ebben az esetben, a 
foglalkozás-egészségügyi orvos az alkalmazottal közölni tartozik a jogorvoslat helyét és 
módját, illetve a munkakör változásának lehetőségeit.  

(8) Ha az alkalmazott vagy a munkáltató az elsőfokú egészségügyi szerv (Foglalkozás-
Egészségügyi Szolgálat) véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény közlésétől a 
mindenkori jogvesztő határidőn belül kérheti a munkaköri alkalmasság másodfokon 
történő elbírálását. A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az elsőfokú egészségügyi 
szerv véleménye szerint kell eljárni. A másodfokú egészségügyi szerv véleménye 
végleges. 

(9) Az alkalmatlanság, illetve az ideiglenes alkalmasság okát az alkalmazottal a vizsgálatot 
végző orvosnak minden esetben ismertetnie kell. A munkáltatóval a foglalkozás-
egészségügyi orvos csak azt közölheti, hogy alkalmas/nem alkalmas/ideiglenesen nem 
alkalmas az alkalmazott. 

 

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat 
15. § 

(1) Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat az alkalmazást megelőzően történik. Az 
Egyetem csak olyan alkalmazottat foglalkoztathat, akit a foglalkozás-egészségügyi orvos 
alkalmasnak minősített.  

  
 

Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat 
16. § 

(1) Az időszakos alkalmassági vizsgálatok esedékességét a 4. sz. melléklet szerint a 
foglalkozás-egészségügyi orvos állapítja meg. A vizsgálati eredmények alapján a 
foglalkozás-egészségügyi orvos rövidebb alkalmassági időt is megállapíthat. A szervezeti 
egységek munkavédelmi megbízottai tartják nyilván az orvos által kiállított munkaköri 
alkalmassági véleményeket.  

(2) Az időszakos vizsgálatokat általában a következő gyakorisággal kell elvégezni: 
a) félévente: magas feszültség alatti munkavégzés esetén, 
b) évente: mikrohullámú sugárexpozícióval járó munkavégzés esetén, 
c) kétévente: 91-100 dB Aeq közötti zajexpozíció esetén a hallásvizsgálatot, de a 

munkaköri alkalmassági vizsgálatot ebben az esetben is évente kell elvégezni, mert a 
zaj fokozza a pszichés megterhelést. 
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Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat 
17. § 

(1) Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot szükséges végezni: 
a) ha az alkalmazott egészségi állapotában olyan változás következett be, amely az adott 

munkakörben történő tovább foglalkoztatását befolyásolja, vagy veszélyezteti a 
további biztonságos munkavégzését,  

b) heveny foglalkozási megbetegedés (mérgezés vagy fertőzés), illetve fokozott 
expozíció esetén, 

c)  eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően, 
d) olyan rosszullét, betegség esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető 

vissza, 
e) 30 napos keresőképtelenséget követően, 
f) ha az alkalmazott munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan 

szünetel, 
g) új technológia bevezetése előtt vagy egészségre veszélyes anyaggal történő 

munkavégzés előtt, 
h) a munkakörülmények jelentős megváltozása esetén, 
i) ha az alkalmazott munkabalesetet szenvedett és a kivizsgálás megállapítása szerint a 

baleset bekövetkezte az alkalmazott egészségi állapotával összefüggésbe hozható, 
j)  ha az alkalmazott munkaköre vagy munkahelye megváltozik,  
k) ha az alkalmazott az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy 

eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve,  
l) a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt 

minden alkalmazottnál, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó 
munkát fog végezni, valamint, ha a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a 
hazainál nagyobb megterhelést ró az alkalmazottra.  
 

Záró vizsgálat 
18. § 

(1) Záró vizsgálatot a munkáltató kezdeményezhet: 
a) az emberi rákkeltő hatású anyagokkal történő munkavégzés expozícióját követően,  
b) a munkavégzés, illetve a munkaviszony megszűnésekor,  
c) a benzollal történő munkavégzés expozícióját követően, 
d) ionizáló sugárzásnak kitett tevékenység expozícióját követően, 
e) külföldi munkavégzés esetén az alkalmazott végleges hazatérését követően (pl. 

fokozottan járványveszélyes helyről), amennyiben a közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnésre vagy megszüntetésre kerül. 
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Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat  

19. § 
(1) Egyes járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületre irányul a személyi 

higiénés alkalmassági vizsgálat. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a 
járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen dolgozó alkalmazott fennálló fertőző 
megbetegedése, illetve kórokozó hordozása mások egészségét veszélyezteti-e, illetve az 
alkalmazott tovább foglalkoztatható -e az adott munkakörben. A vizsgálaton kötelező a 
részvétel. 

(2) A munkaköri alkalmasság elbírálásával egyidejűleg történik a személyi higiénés 
alkalmasság elbírálása is a következő vizsgálatok formájában: 
a) foglalkoztatás előtt – előzetes, 
b) foglalkoztatás alatt – időszakos, 
c) soron kívüli (betegséget, fertőzést követően a kiskönyvben felsorolt esetekben). 

(3) Aki a személyi higiénés vizsgálaton – az előzetes és időszakos vizsgálat keretében- nem 
vett részt, vagy fertőzőképesnek bizonyult, a meghatározott munkakörben nem 
foglalkoztatható. Ha valaki a soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálat során 
„nem alkalmas”-nak minősül, a munkavégzéstől való eltiltása közegészségügyi okból 
történik. 

(4) A járványügyi érdekből végzett szakvizsgálatokat a munkavégzés megszűnését követő 30 
napon belül – az újabb munkába álláshoz, a tevékenység gyakorlásához – csak akkor kell 
megismételni, ha azokat az alkalmazott időközben lezajlott fertőző megbetegedése vagy 
annak gyanúja indokolja.   

(5) A járványügyi érdekből kiemelt jelentőségű munkakörben foglalkoztatni kívánt 
alkalmazottak esetében munkába állás előtt az alkalmazottaknak „Egészségügyi 
nyilatkozat”-ot kell tenniük, amely szerint kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 
alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron kívüli vizsgálatra jelentkeznek, ha 
magukon vagy a velük háztartásban élő személyeken a sárgaság, a hasmenés, a hányás, a 
láz, a torokgyulladás, a bőrkiütés, vagy egyéb bőrelváltozás, valamint fül-és orrfolyás 
tüneteit észlelik. Az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” című könyvecskét 
az orvos tölti ki, amelyet az alkalmazott is aláír (5. sz. melléklet). Ha a betegség tünetei a 
munkahelyén jelentkeznek, köteles azt közvetlen felettesének azonnal jelenteni. Ha a 
bekezdésben felsorolt esetek valamelyikéről a munkahelyi vezető szerez tudomást, 
köteles az alkalmazottat azonnal orvosi vizsgálatra küldeni. 

 
A védőoltások rendje 

20. § 
(1) Védőoltásban kell részesíteni minden alkalmazottat, akinek a munkavégzéséhez, illetve 

munkakör betöltéséhez szükséges alkalmasság feltétele a kötelező védőoltás. 
(2) A védőoltásokat – a szervezeti egység vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, a 

fedezet biztosítási kötelezettségvállalási folyamat lezárását követően – a foglalkozás-
egészségügyi szakorvos szerzi be, az oltóanyag költsége a szervezeti egységet terheli. 

(3) A védőoltások megtörténtét az alkalmazott oltási könyvébe kell bevezetni, amelyet a 
beoltott személynek meg kell őriznie, és magánál kell tartania, ellenőrzéskor azt fel kell 
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mutatnia. Az elvégzett védőoltásokat a Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálatnál és a 
szervezeti egységeknél is nyilván kell tartani. 

(4) A hallgatók esetében a védőoltások szabályozása az adott kar Hallgatói 
Követelményrendszerében található. 

 
Az elsősegélynyújtás rendje 

21. § 
(1) Az elsősegélynyújtás célja, hogy az egészségügyi ellátásra szoruló beteg vagy sérült 

személy haladéktalanul – addig is, amíg részére a szükséges orvosi ellátás nem 
biztosítható – az egészségi állapotának helyreállítására, illetve a rosszabbodásának 
megakadályozására, sérülésének ellátására irányuló ellátásban részesüljön.  

(2) Az Egyetem szervezeti egységeinél – az ott foglalkoztatottak és a hallgatók létszámától, 
valamint a munkafolyamatok veszélyességétől függően – a foglalkozás-egészségügyi 
orvos által meghatározott számú, képzett elsősegélynyújtókat kell biztosítani. A 
szervezeti egységeknél az elsősegélynyújtókat – elsősorban önkéntességi alapon – a 
szervezeti egység vezetője jelöli ki, aki lehet a szervezeti egység munkavédelmi 
megbízottja is. A kijelölt elsősegélynyújtók képzését a Foglalkozás-Egészségügyi 
Szolgálat orvosa szervezi meg, és az OMSZ szakemberei végzik el. Az elsősegélynyújtási 
ismeretekből sikeres vizsgát tett alkalmazottak részére a 6 sz. melléklet szerinti 
„Elsősegélynyújtó igazolvány”-t kell kiállítani és átadni. A vizsga érvényessége 1 év.  

(3) Az elsősegélyhelyeket az Egyetemen jól látható módon meg kell jelölni. Az Egyetemen a 
központi elsősegélynyújtó hely az E/4. kollégium földszintjén munkaidőben minden 
alkalmazott és hallgató számára rendelkezésre áll. Az Egyetemen két darab újra élesztő 
készülék (defibrillátor) található az A/4. főépület földszintjén, a fő portán, valamint a 
Sportközpontban. 

(4) A szervezeti egységeknek jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől 
védett helyen elsősegélynyújtó mentődobozt kell állandóan készenlétben tartani. Az 
elsősegélynyújtó mentődoboz beszerzéséről, annak tartalmáról (a foglalkozás-
egészségügyi orvossal egyeztetve) az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök 
pótlásáról a szervezeti egység vezetője – a képzett elsősegélynyújtón keresztül – 
gondoskodik. Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni 
nem szabad. 

(5) Azokon a munkahelyeken, ahol az alkalmazottak villamos feszültség közelében, 
laborokban, vagy veszélyes munkahelyeken dolgoznak, minden alkalmazottnak oktatni 
kell az elsősegélynyújtás munkahelyre vonatkozó speciális szabályait. Az oktatást – a 
foglalkozás-egészségügyi orvossal együttműködve – a képzett elsősegélynyújtók végzik 
és dokumentálják a munkavédelmi oktatási naplóban. 
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IV. fejezet 

 
MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 

 
A munkabalesetek bejelentése 

22. § 
(1) Munkabaleset az a baleset, amely az alkalmazottat szervezett munkavégzés során vagy 

azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és az alkalmazott (sérült) 
közrehatásának mértékétől függetlenül. 

(2) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell 
állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e.  

(3) Minden szervezeti egységnek a tudomására jutott, sérüléssel járó balesetet (hallgatóit is) 
be kell vezetni a Munkabaleseti Naplóba, függetlenül a sérülés mértékétől és attól, hogy 
történt-e munkakiesés. A Munkabaleseti Naplóba történő bejegyzés tényét az 
Üzemeltetési Igazgatóság munkavédelmi felelőseivel közölni kell. 

(4) A munkabaleseti nyilvántartást havonta egyeztetni kell a Humángazdálkodási Osztály 
társadalombiztosítási ügyintézőjével.  

(5) Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek az a baleset, 
amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet 
közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. 

(6) A bekövetkezett balesetet a sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a munkát 
közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelentenie. 

(7) A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet is ki kell 
vizsgálni és nyilvántartásba kell venni, valamint be kell jelenteni. 

(8) Az alkalmazott a munkavégzésével összefüggésben bekövetkezett balesetét – ide értve a 
munkaidő kieséssel nem járó sérülését is – valamint a rosszullétet, köteles közvetlen 
munkahelyi vezetőjének haladéktalanul jelenteni. Ha a sérült bármilyen ok miatt balesetét 
nem tudja jelenteni, azt annak a munkatársának kötelessége megtennie, aki a balesetről 
tudomással bír. 

(9) A munkabaleset késedelmes jelentése felelősségre vonással járhat, de ez nem zárja ki a 
munkabaleset tényét. Ha a sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz 
eleget, a baleset munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy 
a baleset munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt. 

(10) A munkahelyi vezető minden sérülésről köteles haladéktalanul értesíteni munkáltatói 
jogkörrel felruházott vezetőjét és a szervezeti egység munkavédelmi megbízottját, 
valamint az Üzemeltetési Igazgatóság munkavédelmi felelőseit. Az a vezető, aki a 
jelentési kötelezettségének nem tesz eleget, felelősségre vonható.   

(11) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos 
intézkedését vagy mulasztását, illetve a sérülés súlyosságával kapcsolatos megállapítását 
vitatja, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. 

(12) Ha a munkáltató az alábbi okokra hivatkozva nem tekinti a balesetet munkabalesetnek, 
jogszabályellenes: 
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a) a sérült nem tett eleget azonnali bejelentési kötelezettségének, 
b) a sérült nem a munkahelyi vezető felé tette meg a bejelentést, 
c) a sérült alkoholos befolyásoltság alatt állt a baleset időpontjában, 
d) a sérült szabálytalanul végezte munkáját, 
e) a sérültnek nem volt munkaszerződése, 
f) a sérült nem a rábízott feladatot hajtotta végre, 
g) a sérült a baleset időpontjában - munkaidő előtt vagy után - jogosulatlanul tartózkodott 

a munkahelyen. 
(13) A munkahelyi vezető feladatai baleset esetén: 

a) gondoskodik a sérült(ek) szükséges orvosi ellátásáról, értesíti a Foglalkozás-
Egészségügyi Szolgálatot, 

b) értesíti a sérült(tek) hozzátartozóját, 
c) gondoskodik a baleseti helyszín biztosításáról, lehetőség szerinti változatlanul 

hagyásáról, vagy az esemény körülményeinek helyszíni fotókkal történő rögzítéséről 
a kivizsgálásig,  

d) azonnal bejelenti az eseményt telefonon az Üzemeltetési Igazgatóságra. 
(14) A munkahelyi vezető vagy a szervezeti egység munkavédelmi megbízottja minden 

sérülésről köteles a 7. számú mellékletben szereplő „Munkabaleseti nyilvántartás és 
eseményvizsgálati jegyzőkönyv”-et/Munkabaleseti nyilvántartó”-t felvenni és 
haladéktalanul jelenteni a szervezeti egység vezetőnek. A szervezeti egység vezető 
köteles haladéktalanul jelenteni és a „Munkabaleseti nyilvántartás és eseményvizsgálati 
jegyzőkönyv”-et megküldeni az Üzemeltetési Igazgatóság részére. A baleset 
kivizsgálásába - a megválasztása esetén - a munkavédelmi képviselőt is be kell vonni. 

(15) A beérkezett jegyzőkönyv iktatását követően, a munkavédelmi felelősök gondoskodnak 
a baleset kivizsgálásáról. A megtörtént balesetről meg kell állapítaniuk, hogy 
munkabalesetnek minősül-e. Ha nem minősül munkabalesetnek, akkor erről – a 
jogorvoslat lehetőségével – a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesíteni kell. 

(16) A munkabalesetek helyszínét, az azzal kapcsolatos berendezéseket, készülékeket, 
munkaeszközöket a helyszínen a kivizsgálás megtörténtéig változatlanul kell hagyni. 

(17) A Humángazdálkodási Osztály társadalombiztosítási ügyintézője minden esetben 
értesíteni köteles az Üzemeltetési Igazgatót, ha a keresőképtelenséget igazoló 
dokumentumokon a munkabaleset kódjelét találja. 

(18) A kivizsgáláson nyert adatok és megállapítások alapján az Üzemeltetési Igazgatóság 8 
példányban kiállítja a” Munkabaleseti jegyzőkönyvet”-et ebből megküld:  
a) 1 példányt a sérültnek, 
b) 1 példányt a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak, 
c) 2 példányt a Humángazdálkodási Osztálynak, 
d) 1 példányt a szervezeti egység vezetőjének, 
e) 1 példányt a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, 
f) 1 példányt a Jogi és Igazgatási Osztálynak. 

(19) Az Üzemeltetési Igazgatóságon a munkavédelmi felelősök vezetik az előírásoknak 
megfelelően a központi, összesített „munkabaleseti nyilvántartás”-t, de minden szervezeti 
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egységnél kell vezetni munkabaleseti nyilvántartást. A nyilvántartás vezetéséről a 
szervezeti egység vezetője gondoskodik. 

(20) Az oktatás ideje alatt, vagy az Egyetem által szervezett rendezvényeken történt 
balesetekről (hallgatók, rendezvényen résztvevők, meghívottak, hozzátartozók balesete) 
felvett jegyzőkönyvet az Üzemeltetési Igazgatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.  

(21) A munkába jövet, illetve hazafelé menet történő balesetekről készült jegyzőkönyvet is 
haladéktalanul meg kell küldeni az Üzemeltetési Igazgatóság részére, az előzetes 
véleményezés érdekében.  

 
Súlyos munkabalesetek 

23. § 
(1) Súlyos az a baleset (munkabaleset), amely: 

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 
számított egy 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 érzékelő-képesség) és a reprodukciós képesség 
elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta,  

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,  
d) súlyos csonkulást, hüvelyujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek),  
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart 

okozott.  
(2) Súlyos munkabaleset bekövetkeztekor az adott szervezeti egység vezetője intézkedik az 

alkoholszondás ellenőrzés és véralkohol-vizsgálat elvégeztetéséről. Az erre vonatkozó 
szabályokat jelen szabályzat 50. §-a tartalmazza. 

(3) Súlyos vagy halálos kimenetelű munkabaleseteket haladéktalanul jelenteni kell a 
rektornak vagy a kancellárnak és az üzemeltetési igazgatónak, az illetékes munkavédelmi 
felügyeleti szervnek, a területileg illetékes rendőrkapitányságnak, valamint a 
Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálatnak a baleset vizsgálatával kapcsolatos azonnali 
intézkedések céljából. 

 
Az üzemi, úti baleset 

24. § 
(1) Üzemi baleset az a baleset, amely az alkalmazottat a foglalkozása körében végzett munka 

közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet az 
alkalmazott munkába vagy onnan lakásra (szállásra) menet közben szenved el (a 
továbbiakban úti baleset). Üzemi baleset az is, amely az alkalmazottat közcélú munka 
végzése, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybe vétele során éri.  A 
társadalombiztosítási ellátás igénybe vétele során bekövetkezett balesetek közül 
üzeminek számít, amely az alkalmazottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, 
továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából 
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elrendelt, illetőleg keresőképessé válásához szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen 
történt megjelenésével összefüggésben érte. 

(2) Üzemi baleset esetén a sérültet baleseti ellátás illeti meg; baleseti egészségügyi 
szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék. 

(3) Amennyiben az üzemi baleset az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt - huszonöt 
munkanapon belül nem bírálható el és a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő 
táppénzre jogosult, részére táppénz kerül megállapításra. Amennyiben az üzemi baleset 
elismerését követően az igénylő részére baleseti táppénzt állapítanak meg, a baleseti 
táppénz összegébe a folyósított táppénz összegét be kell számítani. 

(4) Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás 
megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében 
keresőképtelenné válik. 

(5) Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi 
állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud. 

(6) Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg 
a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira 
nem jogosult. 

(7) A baleseti táppénz - az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül - 
egy éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.  

(8) Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó 
egészségkárosodása keletkezett. 

(9) Nem tartozik a munkabaleset kategóriájába az úti baleset. Ezeket a baleseteket a törvény 
az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hatáskörébe utalta. Az Egyetemen az úti 
balesetekkel kapcsolatos ügyintézést az Üzemeltetési Igazgatóság munkavédelmi 
felelősei végzik. 

(10) Nem üzemi baleset az a baleset, amely részben vagy egészben a balesetet szenvedett 
alkalmazott alkohol vagy kábítószer általi – igazolt – befolyásoltsága miatt következett 
be, munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély 
nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy a lakásról (szállásról) 
munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menetközben, indokolatlanul nem a 
legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során 
történt. 

(11) Üzemi úti baleset esetén fontos, hogy a sérült azonnal orvoshoz forduljon sérülése ellátása 
érdekében. Az üzemi balesetet a munkabalesetekkel azonos módon kell kivizsgálni. 

(12) Az üzemi baleset elismerése iránti kérelmet legkésőbb a baleset bekövetkezésétől 
számított egy éven belül lehet benyújtani a baleseti táppénz megállapítására jogosult 
hatósághoz. E határidő elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet. Üzemi úti baleset 
minősítésénél fontos szerepet játszik az eltelt időtartam, tekintettel arra, hogy a sérülés 
üzemi baleseti jellege csak akkor állapítható meg, ha a sérülés bekövetkezése során a 
munkával való kapcsolat tartósan nem szakad meg. 

(13) Az üzemi baleset tényét írásban, a 8. sz. melléklet alapján – „Üzemi baleseti és 
nyilvántartó bejelentő lap” – 7 példányban a munkavédelmi felelősök rögzítik, ebből 
megküldenek: 
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a) 1 példányt a sérültnek, 
b) 2 példányt a Humángazdálkodási Osztálynak, 
c) 1 példányt a szervezeti egység vezetőjének, 
d) 1 példányt a Foglalkozás –Egészségügyi Szolgálatnak, 
e) 1 példányt a Jogi és Igazgatási Osztálynak. 

 
A munkabalesetek kivizsgálása 

25. § 
(1) A munkáltatónak a munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket – az alkalmazott 

kérésére – az Egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványon kell rögzítenie. 
(2) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell 

állapítania, hogy azt munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor 
erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót 
értesíteni kell. 

(3) A munkáltatónak – a sérülés mértékétől, a munkaképtelenség időtartamától függetlenül – 
nyilvántartási kötelezettsége van. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a távmunkavégzés 
közben bekövetkezett munkabaleseteket is. 

(4) A baleset minősítését – a kivizsgálás, a rendelkezésre álló adatok (meghallgatási 
jegyzőkönyv) alapján – a munkavédelmi felelősök végzik a vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásával.  

(5) A vizsgálatban részt kell vennie: 
a) a szervezeti egység vezetőjének, 
b)  a szervezeti egység munkavédelmi megbízottjának, 
c) hallgató esetén a felügyelettel megbízott személynek, 
d) az Egyetem munkavédelmi felelőseinek, 
e) indokolt esetben a területileg illetékes Kormányhivatal munkavédelmi 

köztisztviselőjének és/vagy szakértőjének, 
f) a munkavédelmi képviselőnek. 

(6) A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani, a tanúk 
meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, valamint a helyszínt, a körülményeket 
fotókkal, rajzokkal rögzíteni szükséges. 

(7) Az üzemeltetési igazgatónak a munkabaleseti jegyzőkönyvet minden tárgyhót követő 8 
munkanapig meg kell küldenie a munkavédelmi hatóságnak. 

(8) A baleset teljes körű nyilvántartásba vétele csak a baleseti vizsgálat (kártérítési eljárás 
után) lezárását követően történhet meg.   

(9) A baleset személyi tényezőinek vizsgálata során vizsgálni kell, hogy a sérült a 
munkabaleset időpontjában nem állt-e kábítószer, gyógyszer, alkohol, sokk hatása alatt. 

(10) A munkabaleseti jegyzőkönyveket az Egyetem 10 évig köteles megőrizni. 
(11) Amennyiben a sérült a munkabaleseti jegyzőkönyv megállapításaival nem ért egyet, 

akkor a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat felülvizsgálatért. 
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(12) A munkavédelmi felelősöknek ki kell vizsgálniuk azokat az eseményeket is, melyek 

személyi sérüléssel nem jártak, de a sérülés bekövetkezhetett volna. Az ilyen események 
vizsgálatáról jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül munkabalesetek megelőzése 
érdekében. 

(13) Az Egyetem területén munkát végző külső munkavállaló munkabalesetét a sérült 
munkáltatója vizsgálja és jelenti be. A vizsgálatban az Egyetem munkavédelmi felelősei 
felkérésre közreműködnek. 

(14) A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató a törvényben foglaltak 
alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. 

 
Baleseti helyzetek (kvázi balesetek) kivizsgálása 

26. § 
(1) A szervezeti egységek vezetői, munkavédelmi megbízottai kötelesek az Üzemeltetési 

Igazgatóságnak bejelenteni minden olyan rendkívüli eseményt, amely munkabalesetet 
eredményezhetett volna, és csak azért nem következett be, mert az adott pillanatban a 
veszélyzónán belül senki sem tartózkodott. 

(2) A baleseti helyzetet (kvázi balesetet) ugyanolyan módon és gonddal kell kivizsgálni, 
mintha valóban baleset történt volna. 

(3) A kivizsgálásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely 1-1 példányát a szervezeti egység 
munkavédelmi megbízottja megküld a kivizsgálásban résztvevőknek. A szervezeti egység 
vezetője megfelelő intézkedést tesz vagy kezdeményez hasonló veszélyek megelőzése 
érdekében. Ezeket a kivizsgált eseményeket nem kell a „munkabaleseti nyilvántartásba” 
bevezetni. 

 
A hallgatók balesetei 

27. § 
(1) A hallgató(k) balesete az a baleset, amely a hallgatót az elméleti és gyakorlati képzés  

során,  a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben éri. A hallgatók baleseteinek vizsgálatát, 
jegyzőkönyvezését (illetve azok megküldését) a munkavédelmi felelősök végzik a 
vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.  

(2) A Hallgatói Önkormányzat megbízottja a hallgatói balesetek kivizsgálásában jogosult 
részt venni, észrevételeit megtenni. 

(3) A hallgatók baleseteit annál az oktatási egységnél kell bejegyezni a munkabaleseti 
nyilvántartásba (munkabaleseti napló), amelyik szervezeti egység területén vagy a 
tevékenysége során történt a baleset. 

(4) A jegyzőkönyv egy példányát a sérültnek (szülőnek, hozzátartozónak) valamint a 
fenntartó minisztériumnak meg kell küldeni, az internetes tanügyi nyilvántartóba történő 
regisztrálással együtt. A hallgatói baleseti jegyzőkönyveket az Egyetem 10 évig köteles 
megőrizni.  

(5) 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. 
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Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása 
 

28. § 
 
(1) A Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat orvosa ha észleli vagy tudomására jut az egyetemi 

alkalmazottat ért foglalkozási megbetegedés – a bejelentési kötelezettségének teljesítésén 
túl – haladéktalanul értesíti a rektort vagy a kancellárt, valamint a munkavédelmi 
felelősöket.  

 
Kártérítés 

29. § 
(1) Munkabaleset, illetve baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási megbetegedés esetén az 

érintett alkalmazott, halála esetén a hozzátartozója kártérítésre lehet jogosult.  
(2) Az alkalmazottat ért munkabaleset esetén a baleseti jegyzőkönyv elkészítését követő 15 

napon belül a munkavédelmi felelősök kötelesek a sérültet kárigényének előterjesztéséről 
tájékoztatni. 

(3) A kártérítési igény bejelentését jelen szabályzat 9. sz. és a 10. sz. mellékletében 
megtalálható nyomtatványok szerint kell megtenni.  

(4) A munkáltató 30 napon belül írásban értesíti a károsultat az igény elfogadásáról vagy 
elutasításáról a jogorvoslati lehetőség megjelölésével. 

(5) Nem kell megtéríteni a kár azon részét, amelyet az alkalmazott szándékos és vétkes 
magatartása idézett elő, vagy amely abból származott, hogy az alkalmazott kárenyhítési 
kötelezettségének nem tett eleget, illetve amit kizárólag a károsult elháríthatatlan 
magatartása okozott. A munkáltatót nem terheli kártérítési kötelezettség abban az 
esetekben sem, ha a kár a munkáltató működési körén kívül eső okra vezethető vissza, 
vagy amit a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozott, amellyel 
nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését 
elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy amellyel kapcsolatban a munkáltató bizonyítja, hogy 
bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható, vagy amely nem függ össze a 
munkáltató munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségeinek megsértésével.  

(6) Nem tartozik a munkáltatói felelősség körébe az öngyilkosság és az öncsonkítás, valamint 
a munkába jövet, illetve a hazafelé menet során történt baleset, kivéve, ha a baleset a 
munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. 
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V. fejezet 

 
MUNKAVÉDELMI OKTATÁS 

 

30. § 
(1) A munkavédelmi oktatás célja, hogy az Egyetem alkalmazottai és hallgatói megismerjék 

a munkakörükre, a munkaterületükre, illetve a tanulmányaikra vonatkozó munkavédelmi 
feladatokat, előírásokat, szabályokat.  

(2) Az általános munkavédelmi oktatás megszervezéséért, az oktatási anyag elkészítéséért a 
munkavédelmi felelősök, a kollégiumokban az általános oktatási anyag kollégiumokra 
vonatkozó speciális szabályokkal kiegészített tematika meghatározásáért és a 
kollégiumban elhelyezett, hallgatókkal történő megismertetéséért a kollégiumi igazgató a 
felelős. 

(3) A szervezeti egységek munkavédelmi megbízottai számára az éves általános 
munkavédelmi oktatást a munkavédelmi felelősök tartják. 

(4) A munkakörhöz kapcsolódó gyakorlati munkavédelmi oktatásért – a munkavégzés 
helyszínén, a munkába álláskor – az alkalmazott szervezeti egységének a vezetője a 
felelős, az oktatást a szervezeti egység munkavédelmi megbízottja – a munkavédelmi 
felelősök által megadott tematika alapján - tartja.  

(5) Az Egyetem valamennyi alkalmazottját – a munkába állása első napján, majd ezt követően 
évente, illetve szükség szerint, pl. más munkakörbe való áthelyezéskor, új technológia 
bevezetésekor - munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 

(6) Az alkalmazottak elméleti munkavédelmi oktatás tematikájának főbb elemeit a szabályzat 
11. sz. melléklete tartalmazza. 

(7) A munkavédelmi oktatás dokumentálása – a szervezeti egységek munkavédelmi 
megbízottjain keresztül – a munkavédelmi oktatási naplóban történik a tematika 
megjelölésével, melyet az alkalmazottak aláírásukkal igazolnak (12. sz. melléklet). 

(8) Az oktatáson való megjelenést és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását az 
alkalmazott nyilatkozatban (a szabályzat 12. sz. melléklete szerint) köteles elismerni. A 
nyilatkozatot a munkavédelmi iratok között meg kell őrizni, felhívásra a hatósági, illetve 
szervezeti, egyetemi ellenőrzések alkalmával be kell mutatni. 

(9) Minden új tűz-, vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag 
bevezetése, illetve alkalmazása előtt az érintett alkalmazottat – a vonatkozó 
munkavédelmi szabályokra – soron kívül oktatni kell a szervezeti egység munkavédelmi 
megbízottjának, aki szükség szerint segítséget, tájékoztatást kérhet a munkavédelmi 
felelősöktől. 

(10) Az oktatásról önhibáján kívül távol maradó alkalmazottak számára pótoktatást kell 
tartani.  

(11) A hallgatói oktatás a „NEPTUN” egységes tanulmányi rendszeren keresztül történik, a 
hallgatók regisztrálását követően. Az oktatási anyag használatát, igazolását és 
nyilvántartását a Hallgatói Központ végzi. Az oktatás megszervezése és visszaellenőrzése 
az üzemeltetés igazgató és a Hallgatói Központ vezetőjének közös feladata. 
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(12) Hallgatók számára a laboratóriumi foglalkozások (gyakorlati képzés) esetében az első 

foglalkozás alkalmával a laborvezető (foglalkozásvezető) feladata a munkavédelmi 
oktatás megtartása, amelynek során az oktatást végző felhívja a hallgatók figyelmét a 
labor – mint munkahely – és az ott végzett tevékenység veszélyeire. 

(13) Az oktatás nyilvántartását az alkalmazottakéhoz hasonlóan kell vezetni, de a helyi 
sajátosságoknak megfelelően a naplórendszerű, vagy katalógus nyilvántartási mód is 
elfogadott. 

(14) Azon hallgatókat, akik önhibájukból nem vesznek részt valamely munkavédelmi 
oktatáson, pótoktatásban kell részesíteni. 

(15) A kollégiumokban az adott kollégiumra vonatkozó munkavédelmi ismereteket 
munkavédelmi oktatás keretében kell a beköltöző hallgatókkal ismertetni, vagy írásban, 
igazolható módon átadni a beköltözésük napján. Az oktatást és az írásos anyag átvételét 
dokumentálni kell, és a kollégiumi munkavédelmi iratok között meg kell őrizni. 

 
A külső vállalkozók munkavédelmi oktatása 

31. § 
(1) Az Egyetem területén dolgozó vállalkozók figyelmét – a munkaterület átadása-átvétele 

alkalmával – fel kell hívni az Egyetem munkavédelmi sajátosságaira, helyzetére, a 
Munkavédelmi Szabályzat vonatkozó részeire, illetve azok betartására. A szabályzat 
ismertetése a munkavédelmi felelősök feladata, a munkavédelmi oktatás megtartása a 
vállalkozóé. 

 
A munkavédelmi megbízottak oktatása, továbbképzése 

32. § 
(1) A szervezeti egységek munkavédelmi megbízottai a munkavédelmi felelősök által 

megszervezett és megtartott – a jogszabályban meghatározott módon – időszakos (évente 
kötelező jellegű) konzultációkon, szakmai oktatásokon vesznek részt.  

(2) A munkavédelmet érintő jogszabályi változások, új technológiák bevezetése esetén a 
munkavédelmi felelősök tájékoztatást adnak, szükség esetén továbbképzést tartanak 
részükre, vagy részt vesznek felsőoktatási intézmények, szakmai társaságok által tartott 
továbbképző tanfolyamokon, előadásokon, szakmai kongresszusokon. 
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VI. fejezet 

 
A MUNKAHELYEKRE ÉS A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Általános szabályok 
33. § 

(1) A munkahelyekre vonatkozó általános szabályok a következők: 
a) Az Egyetem köteles biztosítani a munkahelyek – higiénés követelményeknek 

megfelelő és rendszeres – takarítását, valamint köteles gondoskodni a rovarok és 
rágcsálók szükség szerinti írtásáról. 

b) A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető 
legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük. A 
menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és olyan 
állapotban kell tartani, hogy azokon az alkalmazottak és a hallgatók gyorsan és 
biztonságosan el tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan 
kimenthetők legyenek. 

c) A vészkijáratok és a hozzájuk vezető útvonalak számát, méretét, illetve kialakításukat 
a munkahelyek igénybevételétől, felszereltségétől és méreteitől függően, az ott 
tartózkodó személyek legnagyobb létszámából kiindulva kell a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak alapján megtervezni.  

d) Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható vészkijáratok alkalmazhatók. A 
vészkijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben 
ne lehessen használni. Toló- vagy forgóajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható.  

e)  A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
módon kell jelzésekkel ellátni. A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan 
vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás esetén is működőképes és a 
szükséges megvilágítást biztosítja.  

f) A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat és 
kijáratokat, valamint a hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon 
kell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul használhatók legyenek.  

g) Zárt munkahelyek szellőztetése esetén biztosítani kell az elegendő mennyiségű és 
minőségű, egészséget nem károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott 
munkamódszereket és az alkalmazottak fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek 
légterét gázok, gőzök, aerosolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelményeket figyelembe kell venni.  

h) A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési 
intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell 
közbe iktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24°C (K) EH értéket 
meghaladja, ez vonatkozik a hidegnek minősülő munkahelyekre is. 

i) A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 
50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri 
munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. A hidegnek minősülő munkahelyen az 
alkalmazottak részére +50°C hőmérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez 
cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. A tea elfogyasztásához legalább az 
alkalmazottak létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra 
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kiadott vagy eldobható ivópoharakról kell gondoskodni. A tea készítése, tárolása, 
kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.  

j) A 24°C (K) EH érték feletti hőhatással járó munkahelyeken a munkába lépést 
követően, továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel 
esetén munkaszervezéssel kell biztosítani a hőalkalmazkodás feltételeit. Ennek 
érdekében a napi hőhatás időtartama az alkalmazkodási folyamat kezdetén nem 
haladhatja meg a 2 órát és a munka nehézségi foka a közepesen nehéz fizikai 
munkának megfelelő 14,0 kJ/min értéket. Az adott munkakörrel járó terhelési szintet 
2 hét alatt fokozatosan kell elérni.  

k)  Ha a munkahelyi klíma zárttéri, valamint a szabadtéri munkahelyen a 24°C (K) EH 
értéket meghaladja, az alkalmazottak részére igény szerint, de legalább félóránként 
védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16°C hőmérsékletű 
ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes 
ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely 
mesterséges édesítőszerrel ízesített.  

l)  A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítását lehetőség szerint biztosítani 
kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő 
természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülményeihez igazodó 
mesterséges megvilágítást. A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai 
jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell. 

m) A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, 
amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők. 
Amennyiben a munka jellegéből adódóan folyadék kerülhet a helyiség padlózatára, 
gondoskodni kell az elvezetés lehetőségéről.  

n) Az átlátszó ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan jelezni kell. A lengőajtókat és a 
kapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy azokat szemmagasságban átlátszó 
betéttel kell ellátni. Törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat és kapukat, 
amelyeknek az átlátszó betétjei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt 
fennállhat az alkalmazott megsérülésének kockázata. A tolóajtókat biztosító 
szerkezettel kell ellátni, amely megakadályozza a sínről való lefutásukat vagy 
leesésüket. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan kitámasztást biztosító szerkezettel 
kell ellátni, amely a visszacsapódást megakadályozza. Biztosítani kell, hogy ezek az 
ajtók belülről, külön segítség nélkül, bármikor nyithatók legyenek, ha a 
munkahelyeken alkalmazottak, illetve a munkavégzés hatókörében lévő más 
személyek tartózkodnak. A technológiai vagy munkabiztonsági szempontok alapján 
kötelezően zárva/nyitva tartandó ajtók kitámasztása/bezárása (kivéve megfelelő, 
engedélyezett, hasonló biztonságot nyújtó intézkedés esetét) tilos!  

o) A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a lépcsőket, a 
rögzített létrákat és a rakodófülkéket vagy rámpákat (rakodókat) úgy kell elhelyezni 
és méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek részére könnyű, biztonságos és 
megfelelő hozzáférést tegyenek lehetővé, úgy, hogy az ilyen közlekedési útvonalak 
közelében dolgozó munkavállalók ne kerülhessenek veszélyes helyzetbe. Az 
egyetemi belső utakon való közlekedés során be kell tartani KRESZ előírásait. 

p) Valamennyi alkalmazottnak a munkahelyén történő mozgásához legalább 2 m2 szabad 
területet kell biztosítani. Ha ez műszaki okokból nem valósítható meg, és legalább 1 
m2 mozgási területet sem lehet kialakítani, úgy az alkalmazott részére a munkahelye 
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közvetlen közelében legalább 1,5 m2 méretű, mozgását lehetővé tevő helyet kell 
biztosítani.  

q) A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m2-nek kell lennie, egyébként az 
alapterületet úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó több 
személy esetén is legalább 1 m2/fő álljon rendelkezésre. Az alkalmazottak részére 
tiszta levegőjű, kellő megvilágítású, szükség esetén fűthető, továbbá könnyen – meleg 
munkahelyek esetén zárt folyosón keresztül – elérhető pihenőhelyiséget kell 
biztosítani, ha 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztatnak vagy a végzett tevékenység 
jellege (veszélyes anyag felhasználása, hideg vagy meleg klíma hatásának 
érvényesülése) ezt szükségessé teszi. Ezt az előírást nem kell alkalmazni akkor, 
amikor az alkalmazottakat irodákban vagy azokhoz hasonló olyan munkahelyeken 
foglalkoztatják, ahol a szünetek alatt megfelelő pihenési lehetőség biztosítható. A 
pihenőhelyiséget – figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó személyek 
számára – könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel, ruhafogassal, 
szeméttartóval, továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas 
berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes 
kézmosás és kézszárítás lehetőségét.  

r) Az alkalmazottak részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez 
külön munkaruhát, védőruhát kell viselniük és – egészségügyi okok miatt vagy az 
alkalmazottak korára, nemére tekintettel – nem várható el tőlük, hogy máshol 
öltözzenek át. Amennyiben nincs szükség kiépített öltözőre, akkor valamennyi 
alkalmazott részére biztosítani kell olyan zárható helyet, ahol a munkahelyen nem 
viselt ruháit tarthatja. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltöző 
alkalmazottak egymást ne akadályozzák. Az öltöző minimális alapterülete 6 m2.  

s) Szabadtéri munkahelyen történő munkavégzés esetén biztosítani kell, hogy az 
alkalmazottak védve legyenek az időjárás káros következményei és a biológiai kóroki 
tényezők ellen, a lehulló tárgyaktól, a zaj, gáz, gőz vagy por ártalmas hatásaitól; 
veszély esetén gyorsan el tudják hagyni a munkavégzés helyét, vagy gyorsan 
segítséget kaphassanak; az elcsúszás, elesés veszélyétől védve legyenek. 

(2) A munkavégzésre vonatkozó általános szabályok a következők: 
a) Az alkalmazottak kötelesek a munkahelyükön munkavégzésre alkalmas állapotban 

megjelenni és a rábízott feladatokat a munkavédelmi szabályok betartásával végezni. 
b) Ha az alkalmazottat olyan hatás éri, hogy az a biztonságos munka végzését 

veszélyezteti, köteles azt a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni, aki a 
szükséges intézkedést megteszi.  

c) Az alkalmazott a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez 
megfelelő munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik. Tilos minden olyan magatartás 
(fegyelmezetlenség, játék), amely a munkavégzést akadályozza, zavarja, vagy 
veszélyezteti.  

d) Ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességű, az alkalmazottakon és az ellenőrzésre 
jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. A tilalmat az előírásnak megfelelő méretű 
és színű táblákkal jelezni kell.  

e) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több alkalmazott végez, munkavezetőt kell 
kijelölni és azt a munkacsoport tagjaival közölni kell, akik a munkavezető utasításait 
teljesíteni kötelesek. A szükséges létszámot minden munkához a biztonságos 
munkavégzés figyelembevételével kell meghatározni.  
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f) Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti.  
g) A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylő gépeket, készülékeket, berendezéseket 

nem szabad működés közben felügyelet nélkül hagyni.  
h) Az építési munkaterületet csak a biztonsági követelményeknek megfelelően szabad a 

kivitelezőnek átadni. Rakodási, szállítási tevékenység közben, valamint mozgó gépek 
közelében az alkalmazottak gyűrűt, karkötőt, nyakláncot, egyéb, testi épségüket 
veszélyeztető tárgyat magukon nem viselhetnek, továbbá a lobogó hosszú hajat be kell 
kötni.  

i) A motoros fűnyíró használata előtt a területet minden esetben be kell járni és a veszélyt 
jelentő tárgyakat el kell távolítani.  

j) Öngyújtót hegesztő-, forrasztóláng, bunsen égő vagy gáztűzhely lángjának 
meggyújtásához használni tilos. 

k) Az alkalmazottakon, illetve a felügyeletre jogosultakon kívül más személy nem 
tartózkodhat közvetlen áramütés-veszélyes környezetben (transzformátorházak, 
kapcsolóterek, elosztók és hasonló berendezések).  

l) Feszültség alatt karbantartást, javítást egyedül nem végezhet az alkalmazott, 
feszültség alatti munkát csak szakképzettséggel rendelkező alkalmazott végezhet, 
társát a feszültség alóli mentés előírásaira ki kell oktatni. 

m) Villamos készülék javítását csak – az azzal megbízott – villamos szakember 
végezheti. 

n) A közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsoló tereit, a tűzoltó 
felszereléseket hozzáférhetően, szabadon kell hagyni, átmenetileg sem szabad azokat 
eltorlaszolni. 

o) Veszélyes munkaeszközöket csak az előírásoknak megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező alkalmazott kezelhet. A veszélyes munkaeszközök kezeléséhez szükséges 
képzettség megszerzéséről, betanítási idő biztosításáról a szervezeti egység vezető 
gondoskodik. 
 

Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések 
34. § 

(1) A munkáltatónak minden alkalmazottra kiterjedően – minden olyan személyre, akit 
veszély fenyeget vagy fenyegethet, azaz aki a veszély hatókörében tartózkodik – 
biztosítania kell a munkakörnyezetből származó kockázatok elleni védőeszközt. 

(2) A munkáltatónak kötelezettsége és felelőssége meghatároznia a veszélyes 
munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk 
csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket. 
Az egyéni védőeszközök használatára oktatást kell szervezni az alkalmazottak számára, 
használatukat meg kell követelni tőlük.  

(3) A központi beszerzés esetén a beszerzésért felelős vezető a megrendelés feladásánál 
ellenőrizni tartozik, hogy az ajánlatokban szereplő egyéni védőeszközök rendelkeznek-e 
a védőeszköz megfelelőségét igazoló tanúsítással (EK megfelelőségi nyilatkozat). 
Amennyiben az egyéni védőeszköz nem rendelkezik a megfelelőséget igazoló 
tanúsítással, egyéni védőeszközként nem vásárolhatók és nem adhatók ki a szervezeti 
egységek felé. A védőeszköz megfelelőségét igazoló tanúsítás meglétének ellenőrzéséről 
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a szervezeti egységek vezetőinek is gondoskodniuk kell. A megfelelőségi iratot az egyéni 
védőeszköz készletezésének, használatának időtartama alatt meg kell őrizni. 

(4) Ha az alkalmazott a munkahelyen többféle kockázatnak is ki van téve, akkor minden 
egyes kockázatnak megfelelő, illetve azoktól együttesen védő kombinált 
védőfelszereléssel kell ellátni. 

(5) A munkáltató a védőeszközt ingyenesen biztosítja, helyette pénzbeli vagy más módon 
történő megváltást nem adhat. Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, 
kihordási ideje nincs még „elvi kihordási időt” sem állapíthat meg, mert az egyéni 
védőeszköz cseréjét abban a pillanatban biztosítania kell, amikor az elvesztette védelmi 
képességét. 

(6) Új munkakörök létesítésénél a védőeszközt, védőfelszerelést a Foglalkozás-Egészségügyi 
Szolgálat orvosa és az üzemeltetési igazgató – a munkavédelmi felelősök szakmai 
véleményének figyelembevételével – határozzák meg. Ennek kezdeményezése a 
szervezeti egység vezetőjének feladata.  

(7) A munkáltatónak külön figyelmet kell fordítania a sérülékeny csoportok, illetve a 
mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos alkalmazottak esetén egyedi 
védőeszközök juttatására. 

(8) Az egyéni védőfelszereléseknek a szervezeti egységeknél történő szakszerű tárolási 
lehetőségéről, a szükség szerinti csere kezdeményezéséről, javíttatásáról a szervezeti 
egység vezetője gondoskodik.  

(9) A védőfelszerelést átalakítani, védelmi képességét befolyásolni tilos! Az előírt 
védőfelszerelés használata nélkül, illetve azok szakszerűtlen használatával, valamint a 
nem megfelelő védelmi képességű védőfelszereléssel munkát végezni tilos! Az az 
alkalmazott, hallgató, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést nem használja, 
fegyelmi vétséget követ el és a további munkavégzéstől el kell tiltani.  

(10) A védelmi képességét vesztett védőeszköz tovább nem használható. Az elhasználódott 
védőeszközt hulladékként, külön jogszabályban meghatározott esetekben veszélyes 
hulladékként kell kezelni.  

(11) Saját tulajdonú védőfelszerelés nem használható. A kiadott védőfelszerelést az Egyetem 
területéről a hivatalos munkavégzés kivételével elvinni nem szabad.  

(12) A személyes használatra kiadott egyéni védőeszköz átadás- átvételéről nyilvántartást kell 
vezetni. 

(13) Azt a munkavégzést, amelynél a védőfelszerelés hiánya az alkalmazott, hallgató 
egészségét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti, és a védőfelszerelés nincs 
biztosítva, meg kell tagadni.  

(14) Az alkalmazott és a hallgató köteles:  
a) a gondjaira bízott védőfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az előírásoknak 

megfelelően használni,  
b) a védőfelszerelés elhasználódását, sérülését, a védőképesség csökkenését észlelve 

annak cseréjét haladéktalanul kezdeményezni a szervezeti egység vezetőjénél. 
(15) A saját alkalmazottakéhoz azonos módon kell védőfelszerelést biztosítani:  

a) az Egyetem részére – szerződés alapján – alkalmi és társadalmi munkát végzőknek, 
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b) az Egyetem területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat 

töltőknek,  
c) a hallgatóknak,  
d) a nyári szünidőben alkalmazott hallgatóknak, iskolai tanulóknak. 

(16) Az Egyetem munkaköreihez szükséges egyéni védőeszközök listáját és a nyilvántartás 
táblázatát az egyéni védőeszközök juttatásának rendje tartalmazza (13. sz. melléklet). 

 

A sérülékeny, valamint a megváltozott munkaképességű alkalmazottakra 
vonatkozó szabályok 

35. § 
(1) A sérülékeny, valamint a megváltozott munkaképességű alkalmazottakra vonatkozó főbb 

definíciók a következők: 
a) Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, továbbá várandós, nemrégen szült, anyatejet adó 

nők és szoptató anyák, valamint idősödők. 
b) Nemrégen szült nő: aki legfeljebb hat héttel korábban szült, de gyermekét nem neveli, 

számára anyatejet nem ad. 
c)  Idősödő: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy. 
d)  A munkaviszony szempontjából fiatal munkavállaló az, aki tizennyolcadik életévét 

még nem töltötte be. 
e)  Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés. 

(2) A nőkre vonatkozó előírások a következők: 
a) Nőt nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve fejlettségére 

tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. Azokat a munkaköröket, 
melyekben nő nem, vagy csak meghatározott munkafeltételek biztosítása esetén, 
illetve előzetes orvosi vizsgálat alapján foglalkoztatható, jogszabály határozza meg. 

b)  A nőt terhessége, várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – 
munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény bemutatása alapján – az 
állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen 
áthelyezni, vagy meglévő munkakörében a munkafeltételeket kell megfelelően 
módosítani. Az új munkakör kijelöléséhez az alkalmazott hozzájárulása szükséges. 

c) Tilos az alkalmazottat terhesség, várandósság megállapítására irányuló vizsgálat 
elvégzésére, illetve erről szóló igazolás bemutatására kötelezni, kivéve, ha erre a 
munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése körében jogszabály előírása 
alapján kerül sor. 

(3) Rendkívüli munkára nem vehető igénybe: 
a) A nő várandóssága megállapításától a gyermeke egyéves koráig. 
b) A gyermekét egyedül nevelő alkalmazott a gyermeke egyéves koráig, illetve a 

gyermek egyéves korától négyéves koráig csak az alkalmazott beleegyezésével vehető 
igénybe rendkívüli munkára, készenlétre. 

(4) Éjszakai munkára nem vehető igénybe:  
a) A nő várandóssága megállapításától a gyermeke egyéves koráig. 
b) A gyermekét egyedül nevelő alkalmazott a gyermeke egyéves koráig. 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 40 
 
Változat száma:          A1 

 
c) A munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat 

fennállásakor az alkalmazott beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés 
során a nyolc órát nem haladhatja meg. 

(5) Fiatal alkalmazottakra vonatkozó előírások a következők: 
a) Fiatal alkalmazottat nem szabad olyan munkára foglalkoztatni, amely testi alkatára, 

illetve fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. Azokat a 
munkaköröket, amelyekben fiatal alkalmazott nem, vagy csak meghatározott 
munkafeltételek biztosítása esetén, illetve előzetes orvosi vizsgálat alapján 
foglalkoztatható, jogszabály határozza meg. 

b) A fiatal alkalmazott éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint ügyeletre, 
illetve készenlétre nem vehető igénybe. 

c) A fiatal alkalmazott munkaideje legfeljebb napi nyolc óra, illetve heti negyven óra 
lehet. Fiatal alkalmazott esetében egy hétnél hosszabb munkaidőkeret nem 
alkalmazható. A munkaidő megállapításánál a több munkáltató részére történő 
munkavégzés munka idejét össze kell számítani. 

d) Ha a fiatal alkalmazott napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 
harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább 
negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

e) A fiatal alkalmazott esetében napi pihenőidő mértéke legalább tizenkét óra. 
 
(6) Az idősödő alkalmazott foglalkoztatásánál fokozottan törekedni kell a munkának az 

alkalmazott munkaképességéhez való igazítására. 
 
 
 

VII. fejezet 
 

A MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE 
 

Gépek, berendezések üzembe helyezése, létesítmények használatba vétele, 
karbantartása 

36. § 
(1) A szervezeti egység vezetője felelős, hogy a veszélyes munkahely, munkaeszköz, gép, 

berendezés, technológia üzemeltetését megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes 
vizsgálat megtörténjen. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a 
munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés feltételeinek. 

(2) Az üzembe helyezési eljárás előtt biztosítani kell:  
a) a teljes tervdokumentációt,  
b) a hatósági engedélyeket,  
c) az üzemeltetési dokumentációt,  
d) a tervezői, kivitelezői nyilatkozatokat,  
e) a berendezéshez (gép, műszer), technológiához tartozó magyar nyelvű leírásokat,  
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f) a munkavédelmi feltételek megítéléséhez szükséges mérési jegyzőkönyveket 

(érintésvédelmi, légszennyezés, zaj, világítás, sugárvédelmi),  
g) a munkavédelmi követelmények megvalósulását.  

(3) Az üzembe helyezési engedély kiadását üzembe helyezési eljárásnak kell megelőznie. Az 
üzembe helyezési eljárásokat megelőző előzetes bejárás megszervezése, a résztvevők 
időben történő tájékoztatása és a (2) bekezdésben felsorolt dokumentumok 
megtekintésének biztosítása az üzemeltetési igazgató feladata. 

(4) Az üzembe helyezési, illetve az előzetes bejárás résztvevői – az üzembe helyezendő 
létesítménytől, géptől, eszköztől, technológiától függően – a következők:  
a) az engedély kiadására jogosult vezető,  
b) az üzemeltetésért közvetlenül felelős vezető,  
c) a beruházás lebonyolítója, 
d) a munkavédelmi felelősök,  
e) a foglalkozás-egészségügyi orvos,  
f) az emelőgép ügyintéző, 
g) a tűzvédelmi felelős.  

(5) Az üzembe helyezési eljárásról a munkavédelmi felelősök jegyzőkönyvet készítenek (14. 
sz. melléklet), melyet az eljáráson résztvevők aláírásukkal igazolnak, hogy a létesítmény, 
gép, munkaeszköz, berendezés, eszköz, technológia üzembe helyezhető, használatba 
vehető.  

(6) Az eljárás során jegyzőkönyvezett hiányosságok felszámolásáig csak próbaüzemi 
engedély adható ki. A hiányosságok megszüntetésére vonatkozó határidős rendelkezések 
végrehajtásáról és az új eljárás határnapjának kijelöléséről az engedélyezési eljárás 
lebonyolítója gondoskodik.  

(7) Próba vagy kísérleti jelleggel legfeljebb 180 napig lehet üzemeltetni a veszélyes 
munkaeszközt, technológiát, az üzembe helyezés, használatba vétel előtt.  

(8) A veszélyes munkaeszköz, technológia esetében a munkavédelmi üzembe helyezési 
engedély kiállítására az üzemeltetési igazgató jogosult. Az engedélyt az erre rendszeresített 
nyomtatványon (15. sz. melléklet) 5 példányban kell kiállítani.  

(9) Az engedély kiadásának alapfeltételei:  
a) megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentum (pl. tanúsítvány), előírt technológiai dokumentumok megléte,  
b) megfelelő eredményű villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv,  
c) szükség szerint az illetékes szakhatóságok, munkavédelmi képviselő egyetértő 

nyilatkozata,  
d) munkavédelmi felelősök jóváhagyó szakvéleménye. 

(10) Üzembe helyezési engedélyt tilos kiadni, ha a munkahely lényeges munkavédelmi 
követelményeknek nem felel meg, továbbá ha a szükséges biztonsági berendezések, 
mérő- és jelzőberendezések üzem- és működésképtelenek, valamint ha a műszaki mentés 
eszközei nem állnak rendelkezésre.  

(11) Nem adható ki üzembe helyezési, használatba vételi engedély, és a létesítmény, gép, 
eszköz, technológia, munkaeszköz nem használható, alkalmazható a hiányosság 
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megszüntetéséig, ha a létesítmény, gép, eszköz, technológia, munkaeszköz környezetében 
tartózkodók életét, testi épségét közvetlen veszély fenyegeti. 

(12) Az üzembe helyezési engedélynek tartalmaznia kell:  
a) a gép, berendezés, készülék, létesítmény, részleg, munkahely pontos megnevezését, 

telepítési helyét,  
b) a gép, berendezés, készülék nyilvántartási (gyártási) számát, elektromos adatait, az 

érintésvédelmi és egyéb mérések eredményeit,  
c) a tervező, kivitelező munkavédelmi nyilatkozatát,  
d) az engedély jellegét (próbaüzem, ideiglenes, végleges). 

(13) Üzemeltetési dokumentáció – kezelési, karbantartási utasítás – nélkül üzembe helyezési 
engedélyt kiadni nem szabad. Az üzembe helyezési engedély nélküli működtetés tilos! A 
karbantartási munkákat kiemelten kell kezelni, mert elhanyagolásuk fokozza a baleseti 
veszélyt és az egészség károsodásának kockázatát. 

(14) A nem veszélyes létesítmények, munkahelyek külön lefolytatott munkavédelmi 
szempontú használatbavételi eljárása nem kötelező, az része lehet az általános átadás-
átvételi eljárásnak.  

(15) Nem veszélyes munkaeszköz esetében azonban az üzemeltetést megelőzően, új 
munkahelyen történő felállítást követően, valamint a munkabiztonságot és a 
munkaegészségügyet jelentősen érintő szerelést követően, ha annak biztonsága függ a 
szerelés körülményeitől, akkor használatba vétel előtti munkavédelmi ellenőrző 
felülvizsgálati eljárást kell lefolytatni. 

(16) Létesítéssel kapcsolatos eljárások során a munkavédelmi követelmények érvényre 
juttatása a létesítésben közreműködők feladata. A követelmények teljesítése érdekében 
együtt kell működniük: 
a) A létesítéssel kapcsolatos szerződésben rögzíteni kell az adatszolgáltatási 

kötelezettségeket, a létesítésben közreműködők tevékenységének összehangolását.  
b) A létesítésben közreműködő tervező, kivitelező írásban köteles nyilatkozni arról, hogy 

a munkavédelemre vonatkozó szabályokban (jogszabályok, szabványok) 
meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható 
követelményeknek, kötelezettségeknek eleget tett.  

c) A munkavédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében a terveket az 
Üzemeltetési Igazgatósággal munkavédelmi szempontból véleményeztetni kell.  

d) A műszaki átadás-átvételi eljárásokra az Üzemeltetési Igazgatóság szakembereit és a 
Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat orvosát is meg kell hívni.  

e) Tervegyeztetésről, tervbírálatról, valamint átadás-átvételi eljárásokról készült 
jegyzőkönyvek egy példányát meg kell küldeni az Üzemeltetési Igazgatóságnak és a 
Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálatnak. 
 

Gépek, berendezések, járművek időszakos biztonsági felülvizsgálata 
37. § 

(1) Időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni azt a veszélyes technológiát és 
munkaeszközt:  
a) amelynek használatba vételéhez hatósági engedély szükséges,  
b) amely munkavédelmi megfelelőség tanúsítására kötelezett,  
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c) amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, üzemeltetési dokumentáció előírja,  
d) amelyen nagyjavítást, illetve teljes szétszereléssel járó rekonstrukciót végeztek,  
e) amelyet az Egyetem saját hatáskörében eljárva veszélyesnek minősített. 

(2) A felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket és technológiákat a 16. sz. melléklet 
tartalmazza.  

(3) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeztetnie, 
ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb 
felülvizsgálati időszakot nem ír elő. 

(4) Rendkívüli biztonsági felülvizsgálatot kell tartani – függetlenül attól, hogy veszélyes 
technológiáról vagy munkaeszközről van-e szó vagy sem –, ha a technológia, 
munkaeszköz, védőeszköz rendeltetésszerű használata, illetve működtetése, alkalmazása 
során közvetlenül veszélyeztette az alkalmazottak egészségét és biztonságát, illetőleg 
ezzel összefüggésben balesetet okozott.  

(5)  Ha a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a feltárt hiányosság miatt közvetlen 
balesetveszély vagy egészségkárosodás veszélye áll fenn, a munkaeszköz használatát, ill. 
technológia működtetését fel kell függeszteni a hiányosság kiküszöböléséig. A kisebb 
jelentőségű hibák esetén határidőt kell szabni a kijavíttatásra. A határidő betartásáért a 
szervezeti egység vezetője a felelős.  

(6) Munkavédelmi okok miatt felfüggesztett munkaeszköz, ill. technológia újbóli 
működtetése csak kedvező eredményű ismételt felülvizsgálat után lehetséges.  

(7) Azoknál a gépeknél, amelyekhez a gépkönyv időszakos (nem hatósági) vizsgálatot írt elő, 
annak megfelelő elvégeztetéséért az adott szervezeti egység vezető a felelős.  

 

Villamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálata 
38. § 

(1) A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet előírásainak megfelelően a kisfeszültségű erősáramú 
villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző 
felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató a berendezés 
szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében 
gondoskodik.  

(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az 
érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell 
elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.  

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell 
elvégezni:  
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel, 
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői 

ellenőrzéssel, 
c) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.  

(4) Az érintésvédelmi méréseket és szabványossági felülvizsgálatokat szaktanfolyamon 
szerzett képesítéssel rendelkezők végezhetik. 
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(5) Mind a szerelői ellenőrzés, mind a szabványossági felülvizsgálat alatt észlelt közvetlen 

életveszélyt jelentő hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni (kijavítani, kikapcsolni, 
leválasztani)! Közvetlen életveszélyt nem jelentő hiányosságok felszámolására 
ütemtervet kell készíteni. A kijavításuk után pedig az elvégzett munkát a hibapont 
azonosíthatósága mellett dokumentálni kell.  
 

A kéziszerszámok ellenőrzése 
39. § 

(1) Az alkalmazott köteles minden munkakezdés előtt: 
a) a kézi szerszámokat szemrevételezéssel ellenőrizni,  
b) az észlelt hiányosságokat kijavítani vagy a javítást kezdeményezni.  

(2) A munkavédelmi ellenőrzéseken, szemléken a kézi szerszámok, eszközök állapotát 
szúrópróbaszerűen a szemlebizottság ellenőrizni köteles.  

 

Érintésvédelmi, villamos tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági  
felülvizsgálat 

40. § 
(1) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni érintésvédelem létesítése, 

bővítése, átalakítása után, illetve gépek villamos berendezéseinél 3 évenként.  
(2) Az épületek és a telepített gépek érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát, valamint 

a tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatokat, a vizsgálatok nyilvántartását, az 
Üzemeltetési Igazgatóság, Létesítmény Fejlesztési és Karbantartási Osztály kijelölt 
szakértője, ill. szakembere végzi. A felülvizsgáló intézkedik a közvetlen életveszélyt 
jelentő hibák azonnali megszüntetéséről.  

(3) A villamos kéziszerszámokat évenként szerelői ellenőrzéssel kell felülvizsgálni. 
(4) Az áramvédő kapcsolóknál havonta kell szerelői ellenőrzést végezni. 
(5) Az ellenőrzéseket villanyszerelő vagy ennél magasabb villamos szakképesítésű 

szakember végezheti. A felülvizsgálat elvégeztetéséért a szervezeti egység vezetője a 
felelős. 

(6) A felülvizsgálatokat – villamos szakember hiányában – külső szakértő, ill. szakcég is 
végezheti. 

(7) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy a szervezeti egységnél naplót vezetni, 
amely tartalmazza: 
a) a vizsgálat helyét, időpontját, 
b) a kéziszerszám megnevezését, típusát, gyári vagy leltári számát, 
c) a vizsgálat eredményét. 

(8) Minden alkalmazott köteles a kéziszerszámokon – használatba vétel előtt 
biztonságtechnikai szempontból szemrevételezéssel – ellenőrizni a következőket: 
a) a villamos hálózati csatlakozó kábel sértetlenségét, 
b) a kéziszerszám védőburkolatának sértetlenségét, 
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c) a szerszám külső forgó géprészeinek törésmentességét. 

 
Felvonók, kazánok, gépjárművek felülvizsgálata 

41. § 
(1) Felvonók féléves felügyeleti, valamint éves biztonsági vizsgálatát, továbbá a 

megállapított biztonságos működést veszélyeztető hibák javítását az Üzemeltetési 
Igazgatóság megrendelése alapján külső szakcég végzi. Az Üzemeltetési Igazgatóság az 
elvégzett munkára vonatkozó jogszabályi és szabványi előírások teljesülését ellenőrzi. 

(2) A kazánok és nyomástartó edények időszakos biztonsági felülvizsgálatát a nyomástartó 
és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 2/2016. (I. 5.) 
NGM rendeletben előírtaknak megfelelően kell elvégeztetni. Elvégeztetéséért az 
üzemeltető szervezeti egység vezetője a felelős. 

(3) A gépjárművek üzembe helyezéséről és üzemben tartására vonatkozó jogszabályok által 
meghatározott műszaki vizsgáztatásáról az Üzemeltetési Igazgatóság gondoskodik. 

 
 

Hegesztő berendezések és eszközök, gázpalackok időszakos felülvizsgálata 
42. § 

(1) A gázhegesztő berendezések, eszközök, biztonságtechnikai szerelvények időszakos 
biztonsági felülvizsgálatát a gyártó utasítása szerint – annak hiányában a 143/2004. 
(XII. 22.) GKM rendelet mellékletét képező Hegesztési Biztonsági Szabályzat alapján 
– negyedévenként kell végezni.  

(2) Az ellenőrzés személyi feltételeit a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 8. pontja 
szabályozza. A vizsgálatokat az Egyetemen külső szakcég végzi. A vizsgálatok 
szervezését és felügyeletét az Üzemeltetés Igazgatóság végzi. 

(3) Villamos hegesztő berendezések, eszközök biztonsági felülvizsgálatát évente kell 
elvégeztetni villamos szakemberrel a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 8. pontja 
szerint. A vizsgálatokat az Egyetemen külső szakcég, illetve a Létesítmény Fejlesztési 
és Karbantartási Osztály végzi. A vizsgálatok szervezését, felügyeletét az Üzemeltetés 
Igazgatóság végzi. 

 
Emelőgépek és targoncák felülvizsgálata 

43. § 
(1) Az emelőgépek, daruk, emelőszerkezetek, targoncák időszakos biztonsági 

felülvizsgálatait az Emelőgép Biztonsági Szabályzat előírásai alapján az Üzemeltetési 
Igazgatóság által megbízott emelőgép ügyintéző vagy emelőgép szakértő végzi, éves 
ütemterv alapján. 

(2) A vizsgálat során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetéséért az emelőgépet 
üzemeltető szervezeti egység vezető a felelős. 
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Vegyifülkék, szellőző berendezések és robbanásgátló szekrények  

időszakos felülvizsgálata 
44. § 

(1) Vegyifülkék elszívását, nyílászáróinak működését, korrózió védelmét, általános állapotát 
évenkénti felülvizsgálattal kell ellenőrizni. A vizsgálatokat gépész és villamos szakember 
végezheti. A vizsgálatok elvégeztetéséért a szervezeti egység vezetője felelős. A 
vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) Robbanásgátló szekrényeket 5 évenként nyomáspróbával kell ellenőriztetni. A vizsgálat 
elvégeztetéséért a szervezeti egység vezetője a felelős. 

 
Vészlétrák, létrák és állványok, munkahelyzet beállító derékövek, zuhanás gátlók, 

teljes testhevederezetek és tartozékaik, biztonsági kötelek időszakos vizsgálata 
45. § 

(1) Vészlétrákat 5 évenként kell ellenőrizni és az ellenőrzésről naplót kell vezetni. Az 
ellenőrzések elvégeztetéséért az Üzemeltetési Igazgatóság, Létesítmény Fejlesztési és 
Karbantartási Osztály a felelős. 

(2) A munkahelyzet beállító derékövet, és hozzájuk tartozó biztonsági köteleket, és a teljes 
testhevederezeteket és tartozékait használatba vétel előtt és után a használónak 
szemrevételezéssel meg kell vizsgálnia. Ha a biztonságot csökkentő sérülés észlelhető, a 
védőeszköz tovább nem használható. Továbbá, ha a biztonsági kötél zuhanás gátló része 
zuhanás kivédése kapcsán használatban volt, ismételt használata csak külső szakértő 
felülvizsgálata után lehetséges. 

(3) A munkahelyzet beállító deréköveket és a biztonsági köteleket, teljes testhevederezeteket 
és tartozékait, ha a gyártói előírás másképpen nem rendelkezik 6 havonta egyszer – tárolás 
közben is – időszakos vizsgálat alá kell vonni a vonatkozó szabványokban meghatározott 
módon. A vizsgálatot írásban rögzíteni kell. 

(4) A munkahelyzet beállító deréköveken, zuhanás gátlókon, teljes testhevedereken 
felülvizsgálatot csak a gyártó által felhatalmazott szervezet vagy személy(ek) végezhet. 
A vizsgálat és minősítés tényét a védőeszközön jól láthatóan jelölni kell. A vizsgálat 
tényét igazoló dokumentum, a védőeszköz mellett legyen elérhető. 

(5) Az Egyetem szervezeti egységeinek tulajdonában lévő (támasztó, kitolható, kétágú és 
univerzális) létrák évenkénti üzembentartói ellenőrzését a szervezeti egység vezetője által 
megbízott személy végzi. Az ellenőrzés megállapításait írásban dokumentálja, és a 
következő ellenőrzésig megőrzi. 

(6) Az Egyetem területén telepített vagy mobil állványok felállítását, összeszerelését 
követően a felállítást, összeszerelést végző írásban nyilatkozik, hogy az összeszerelést, 
felállítást a vonatkozó műszaki és munkavédelmi szabályoknak megfelelően végezte el. 
Az állványt munkavégzésre átadja. 

(7) Amennyiben a felállított állvány szerkezeti szilárdságát valamilyen körülmény, kockázati 
tényező csökkenti, akkor az állvány vizsgálatát újból el kell végezni az ismételt 
használatot megelőzően. 
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Tornaszerek, tornaeszközök vizsgálata 

46. § 

(1) A tornaszereket minden használat előtt, a testnevelési órát, sportfoglalkozást vezető 
tanárnak, vagy a szervezeti egység vezetője által megbízott személynek 
szemrevételezéssel ellenőriznie kell. Amennyiben szemmel látható meghibásodás 
tapasztalható, a használatot meg kell tiltani és a javításról, cseréről haladéktalanul 
gondoskodni kell. A napi vizsgálaton túlmenően félévenként karbantartói ellenőrzés alá 
kell vonni minden tornaeszközt és sportfelszerelést. 

(2) Évenként teljes körűen vizsgálatot és terhelési próbát kell végezni minden eszközön és 
felszerelésen. A vizsgálatokat szakértő bevonásával kell végezni és jegyzőkönyvben kell 
dokumentálni. 

(3) A felülvizsgálatok elvégzéséért a szervezeti egység vezetője felelős. A vizsgálatokról 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  

(4) Ha a használat során történő elhasználódás vagy egyéb ok veszélyeztetheti a kezelés 
biztonságát, a tornaeszköz használatát meg kell tiltani és azonnal intézkedni kell a soron 
kívüli vizsgálatáról.  

 

Munkavédelmi ellenőrzések, munkavédelmi szemlék 
47. § 

(1) Az Egyetem kancellárjának a feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés és tanulás feltételeinek megteremtése, biztosítása. Ennek érdekében köteles 
rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a követelményeknek 
megfelelnek-e, az alkalmazottak ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó 
rendelkezéseket. A biztonságos és kulturált munkafeltételek kialakítása érdekében – a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően az Egyetemen folyó oktató-nevelő és tudományos 
kutatómunka sajátosságainak figyelembe vételével – munkavédelmi ellenőrzéseket, 
szemléket kell tartani.  

(2) Az átfogó ellenőrzéseket az üzemeltetési igazgató szervezi és tartja, a helyi szemléket a 
szervezeti egység vezetője kezdeményezi. A tervszerű ellenőrzés vagy szemle időpontját 
a munkavédelmi felelősök telefonon, emailben vagy levélben egyeztetik az érintett 
szervezeti egységek vezetőjével, vagy annak megbízottjával. Indokolt esetben a 
munkavédelmi felelősök eltekinthetnek az előzetes kiértesítés lehetőségétől.  

(3) Az ellenőrzésen a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt, intézkedésre jogosult 
megbízott és a szervezeti egység munkavédelmi megbízottja köteles részt venni. 

(4) A munkavédelmi ellenőrzésnek, szemlének minimálisan ki kell terjednie az épületek, 
gépek, berendezések, munkahelyek állapotára, műhelyek és egyéb munkahelyek 
üzemszervezési, biztonságtechnikai és munkaegészségügyi helyzetére, a technológiai, 
kezelési utasítások meglétére, betartására, a termelőeszközök biztonsági 
felülvizsgálatának megtörténtére, a munkavédelmi oktatások, orvosi vizsgálatok 
dokumentálására, a munkahelyi rendre és tisztaságra, a munkavédelemmel kapcsolatos 
jogszabályokban foglaltak teljesülésére.  

(5) Az észlelt hiányosságokat jegyzőkönyvbe kell foglalni, amelyet fényképes 
dokumentációval alá lehet támasztani. A fényképes dokumentáció ebben az esetben a 
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jegyzőkönyv melléklete. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a szemle vagy ellenőrzés 
pontos helyét, időpontját, a résztvevők nevét és beosztását, valamint az előző 
ellenőrzésen, szemlén feltárt, de nem megoldott hiányosságokat. A jegyzőkönyvben 
foglaltakra reagálva a szervezeti egység vezetője a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 
30 napon belül érdemi válasz adására kötelezett, az intézkedési tervnek megfelelően a 
hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseket.  

(6) A munkavédelmi szemlék gyakorisága:  
a) az átfogó ellenőrzést az üzemeltetési igazgató éves ellenőrzési terve szerint,  
b) a helyi munkavédelmi szemlét évenként legalább egy alkalommal kell tartani.  

 
Képernyő előtti munkavégzés 

48. § 
(1) A képernyő előtti munkavégzést szabályozó rendelet előírásait kell alkalmazni minden 

alkalmazottra, aki napi munka idejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős 
munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével 
végzett munkát is.   

(2) A kockázatbecslés, értékelés során, valamint a képernyős munkahelyen történő 
munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése alkalmával 
folyamatosan vizsgálni kell az alábbi kockázatok előfordulását: 
a) a látásromlást előidéző tényezőket,  
b) a pszichoszociális megterheléseket,  
c) a fizikai állapotromlást előidéző tényezőket.  

(3) A szervezeti egység vezetője a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos 
képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces – össze nem vonható – 
szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a 
napi hat órát ne haladja meg.  

(4) A szervezeti egység vezetője a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezi az 
alkalmazottak szem- és látásvizsgálatának elvégzését a munkaköri alkalmassági vizsgálat 
keretében:  
a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,  
b) ezt követően 2 évenként,  
c) minden olyan esetben, ha az alkalmazottnak látási panasza jelentkezik, amely a 

képernyős munkával hozható összefüggésbe.  
(5) Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, és ezt a foglalkozás-egészségügyi 

szakorvos igazolja, illetve az alkalmazott által használt szemüveg vagy kontaktlencse a 
képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, az Egyetem – az előző bekezdésben 
meghatározottak szerint, maximum kétévente – hozzájárul az alkalmazott – a képernyő 
előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító – szemüveg beszerzésének költségeihez. Az 
adott időszakra vonatkozó költségtérítés mértéke Rektori-Kancellári közös utasításban 
kerül szabályozásra. Az ehhez szükséges igénylőlapot a 17. sz. melléklet tartalmazza. Az 
éleslátást biztosító szemüveg hozzájárulást az adott szervezeti egység témaszámára 
vonatkozóan lehet kezdeményezni. Az elbírált kérelmet követően nyújthatja be az 
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alkalmazott az Egyetem nevére és címére kiállított számla ellenében a hozzájárulás 
kifizetését.  

(6) A szemüveg-költségtérítés kifizetésének feltétele a látásvizsgálaton való részvétel. A 
szemüveg-költségtérítést az alábbi dokumentumok egyidejű bemutatásával lehet 
megadni:  
a) a foglalkozás-egészségügyi szakorvos igazolása alapján,  
b) a Miskolci Egyetem nevére és címére szóló készpénzfizetési számla. 

(7) A szemüveg-költségtérítés jogosságát a szervezeti egység vezető vagy általa megbízott 
személy igazolja. A szemüveg- költségtérítés folyósítására maximum 2 évente kerülhet 
sor a szabályzatban foglaltak betartásával, kivéve, ha időközben a szemész szakorvos 
látásromlást, illetve látásjavulást állapít meg.  

(8) A képernyős munkahely kialakításának minimális követelményeit 18. sz. melléklet 
szabályozza.  
 

A nemdohányzók védelme 
49. § 

(1) Tilos dohányozni az Egyetem tulajdonában és kezelésében lévő épületekben és 
területeken, kivéve az erre a célra kijelölt helyet! Tilos dohányozni az Egyetem 
tulajdonában lévő közúti gépjárművek utasterében. 18 éven aluli személyek az intézmény 
területén még a dohányzásra kijelölt helyeken sem dohányozhatnak. 

(2) A dohányzóhelyeket a helyi sajátosságokra tekintettel – a munkakörülményeket, a 
munkaközi szünet időtartamát és a munkafegyelem szempontjait, illetve a nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
szóló törvény előírásait is figyelembe véve – a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások 
betartásával a szervezeti egységek vezetői jelölik ki az üzemeltetési igazgató 
hozzájárulásával, és helyezik el a tájékoztató táblákat. 

(3) Az Egyetem területén a dohányzásra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzését a 
szervezeti egység vezetők, valamint a munkavédelmi felelősök végzik.  

(4) A szervezeti egység vezetők a dohányzásra vonatkozó előírások megszegése esetén az 
alkalmazottakat, hallgatókat felszólítja a dohányzás szabályainak betartására.  

 
Alkoholszondás ellenőrzések rendje és az ellenőrzés szabályai 

50. § 
(1) Az Egyetem területén tilos alkoholos állapotban tartózkodni, és bármilyen munkát 

végezni. Tilos az Egyetem területére alkoholt bevinni, alkoholt fogyasztani. Ez alól 
kivételt képeznek az Egyetem vezetősége által engedélyezett saját és külső rendezvények. 

(2) Minden szervezeti egység vezető az irányítása alá tartozó munkahelyen jogosult, illetve 
(alkoholos állapot gyanúja esetén) köteles az érintett alkalmazott alkoholos állapotának 
ellenőrzéséről vagy az ellenőrzés kezdeményezéséről gondoskodni az üzemeltetési 
igazgató azonnali értesítésével. Az alkoholszondás ellenőrzésnek az alkalmazott köteles 
eleget tenni. Ha az alkalmazott az ellenőrzésnek nem veti alá magát, úgy kell tekinteni, 
mintha alkoholt fogyasztott volna.  
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(3) Az alkoholszondás ellenőrzés tényét, annak eredményét, illetve a vizsgálat megtagadását 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni és ismertetni kell az alkalmazottal és az üzemeltetési 
igazgatóval. Alkoholos állapot ellenőrzését a szervezeti egység vezetője végzi 
(távollétében megbízott helyettese) 2 tanú (egyikük lehet az üzemeltetési igazgató, vagy 
munkavédelmi felelős) jelenlétében végezze úgy, hogy az eljárás módja ne sértse az 
alkalmazott emberi méltóságát, figyelembe véve a személyiségi jogokat és az 
adatvédelemre vonatkozó szabályokat is. 

(4) Az alkoholszondás vizsgálat megtagadása, illetve pozitív eredménye fegyelmi vétség, 
melynek elbírálása az alkalmazott tekintetében a munkáltatói jogkörrel felruházott vezető 
hatáskörébe tartozik.  

(5) Abban az esetben, ha a vizsgálat eredménye pozitív, az alkalmazottat a munkavégzéstől 
el kell tiltani, a kiesett időre illetmény vagy egyéb díjazás nem fizethető. Hasonlóan kell 
eljárni az alkoholszondás vizsgálat megtagadása esetén is.  

(6) Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni a 19. sz. melléklet alapján. 
Az ellenőrzés eredményét tartalmazó jegyzőkönyv 3 példányban készül, melynek 1 
példányát az érintett alkalmazott részére át kell adni, második példányát a 
Humángazdálkodási Osztályon az alkalmazott személyi aktájában kell elhelyezni, 
harmadik példánya a munkáltató szervezeti egység irattárában kerül. 

(7) Balesetek bekövetkezése esetén – alkoholos befolyásoltságra utaló körülmény esetén – 
alkoholszondás vizsgálatot kell tartani, melynek eredményét a munkabaleseti 
jegyzőkönyvben is fel kell tüntetni.  

 

Hőségriasztás elrendelése és teendői 
51.§ 

(1) A magyarországi viszonyokra érvényes hőhullám meghatározás a következő: legalább 
három egymást követő napon a napi középhőmérséklet az Országos Meteorológiai 
Szolgálat időjárás előrejelzése alapján meghaladja a 25 °C-ot (max. 35-37 °C). A 
hőhullámok káros hatásainak csökkentése, illetve megelőzése érdekében került 
bevezetésre a három fokozatú hőségriasztás, amelynek fokozatai a hőmérsékleti 
küszöbérték meghaladásának szintjeitől és az előre jelzett időtartamtól függ. 

(2) Külön figyelmet kell szentelni a hőhullámok idején megrendezett kültéri sportesemények 
és egyéb rendezvények egészségügyileg kockázatmentes lebonyolítására, valamint a 
szabadban dolgozók egészségvédelmére, só pótlására, árnyékban pihentetésére, 
munkaruházatára.  

(3) Általános teendők hőhullám idején:  
a) az iroda hűtése, lehetőség szerint éjszakai szellőztetése, iroda légkondicionálása,  
b) a testhőmérséklet alacsonyan tartása,  
c) a gyakori zuhanyozás,  
d) a világos, ruha viselete,  
e) a rendszeres folyadékfogyasztás, só pótlás (alkohol, kávé, magas cukortartalmú italok 

fogyasztása tilos),  
f) a testhőmérséklet folyamatos ellenőrzése,  
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g) a gyógyszerek szedése esetén egyeztetés a kezelőorvossal a folyadék-egyensúly 

fenntartása érdekében,  
h) a gyógyszerek megfelelő hőmérsékleten tartása,  
i) a hűtött, klimatizált helyiségek felkeresése.  

 

Kockázatbecslés és értékelés 
52. § 

(1) Az üzemeltetési igazgató – a munkavédelmi felelősök bevonásával – valamennyi 
munkahelyre vonatkozóan elvégezteti az alkalmazottak egészségét és biztonságát 
veszélyeztető kockázatok felmérését. A kockázatbecslés készítése munkabiztonsági és 
munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.  

(2) A legfontosabb kockázati tényezők a következők:  
a) a veszélyes anyagok és készítmények,  
b) a fizikai kockázati tényezők,  
c) a kémiai kockázati tényezők, 
d) a biológiai kockázati tényezők,  
e) a pszichoszociális kockázati tényezők. 

(3) A kockázatbecslés és értékelés legfontosabb tartalmi elemei a következők:  
a) a veszélyek azonosítása,  
b) a veszélyeztetettek azonosítása,  
c) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése,  
d) a teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele,  
e) az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata,  
f) a kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása.  

(4) A kockázatelemzésben feltárt hiányosságok megszüntetése az elemzett szervezeti egység 
felelős vezetőjének feladata, kötelessége.  

(5) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények érdekében a 
pszichoszociális kockázatok elkerülésére a megfelelő intézkedéseket (felmérés, értékelés, 
intézkedés) meg kell tenni. 
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VIII. fejezet 

 
MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS 

 

53. § 
(1) A munkáltatói jogkörrel felruházott vezető az egészséges és biztonságos munkavégzés 

érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, 
valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és 
biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes 
megvitatásában.  

(2) Az alkalmazottak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel 
összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy 
képviselőket választani a vonatkozó jogszabály szerint.  

(3) Munkavédelmi képviselő választást kell tartani ott, ahol a munkavállalók létszáma 
legalább húsz fő.  

(4) A munkavédelmi képviselőt öt évre választják, személyéről a munkavállalókat 
tájékoztatni kell, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának 
lehetőségét is. 

(5) Munkavédelmi képviselővé választható: 
a) az a cselekvőképes alkalmazott, 
b) aki legalább 6 hónapja a munkáltatóval 
c) munkaviszonyban áll és 
d) az adott munkahelyen, telephelyen dolgozik.  

(6) Nem választható munkavédelmi képviselővé, aki 
a) munkáltatói jogot gyakorol, 
b) vezető hozzátartozója, 
c) választási bizottság tagja, 
d) munkáltatónál munkaviszony keretében munkavédelmi feladatot lát el. 

(7) Amennyiben a választás érvénytelen, a választást 90 napon belül meg kell ismételni. Új 
választást 30 napon belül nem lehet tartani. Ha a megismételt választás is érvénytelen, 
újabb választást 1 év múlva lehet tartani. 

(8) A választás előkészítése, lebonyolítása, a választási eljárás szabályainak megállapítása az 
Egyetemen létrehozott Választási Bizottság feladata, melynek létszáma legalább 3 fő. A 
Választási Bizottságnak a választás időpontja előtt legalább 60 nappal létre kell jönnie, 
melyet az Egyetem alkalmazottai hoznak létre. 

(9) A választható alkalmazottak névsorát a Választási Bizottság állapítja meg, amelyet a 
választást megelőzően legalább 50 nappal közzétesz.  

(10) A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni:  
a) a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról,  
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

 
1. sz. melléklet: Megbízás munkavédelmi feladatok ellátásával 

2. sz. melléklet: Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 

3. sz. melléklet: Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény 

4. sz. melléklet: Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje 

5. sz. melléklet: Egészségügyi nyilatkozat 

6. sz. melléklet: Elsősegélynyújtó igazolvány 

7. sz. melléklet: Munkabaleseti nyilvántartás és eseményvizsgálati jegyzőkönyv 

8. sz. melléklet: Üzemi baleseti bejelentő és nyilvántartó lap 

9. sz. melléklet: Felhívás munkabalesettel összefüggő kárigény bejelentésére 

10. sz. melléklet: Kárigény bejelentése 

11. sz. melléklet: A munkavédelmi oktatás tematikája 

12. sz. melléklet: Munkavédelmi oktatási napló  

13. sz. melléklet: Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje  

14. sz. melléklet: Az üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyve  

15. sz. melléklet: A veszélyes munkaeszköz, technológia esetében a munkavédelmi üzembe 

helyezési engedély  

16. sz. melléklet: Üzembe helyezésre és időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett 

munkaeszközök jegyzéke  

17. sz. melléklet: Képernyős munkavégzéshez szemüveg igénylő lap 

18. sz. melléklet: Képernyős munkahely kialakításának minimális követelményei 

19. sz. melléket: Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv 

20.  sz. melléklet: Jogszabályok jegyzéke 
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MEGBÍZÁS  
 
 
 

…………………………………………………………/szervezeti egység megnevezése/ 
…………………………………………………………../név, beosztás / 
 
 
Tárgy: Megbízás munkavédelmi feladatok ellátására 
 
 
A Miskolci Egyetem Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak alapján megbízom Önt a 
…………………………………………………………………………./szervezeti egység/ 
munkavédelmi megbízott feladatkörének ellátásával. 
 
 
A munkavédelmi megbízott feladatait a Munkavédelmi Szabályzat 9. § -a tartalmazza. 
 
A megbízás visszavonásig érvényes. 
 
 
Miskolc, 20……év…………………hó……..nap 
 
                 
                                                    ………………………………………. 
                                                                         szervezeti egység vezetője                     
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………………………………………… 
          a munkáltató megnevezése, 
  cégszerű bélyegzője 
 

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 
(előzetes, időszakos, soron kívüli, záró)** 

( A munkáltató tölti ki ) 
A munkavállaló neve:……………………………………………………. Szül. hely:…………………. 
 
………… év ……….. hó ……… nap, Lakcíme: ………………………………………………………... 
 
Munkaköre ………………………………………… TAJ száma: ……………………………………… 
 
A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, időszakos, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, 
záróvizsgálat** 
 

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai*** 
 

Kockázat A munkaidő Kockázat A munkaidő 
Jelzése megnevezése Egészében Egy 

részében 
jelzése megnevezése egészében egy 

részében 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 

Kézi anyagmozgatás 
5 kp-20 kp 
>20 kp-50 kp 
>50 kp 

  14. Porok, megnevezve:……... 
……………………………
……………………………
…………………………… 

  

2. Fokozott baleseti veszély 
(magasban végzett, villamos 
üzem, feszültség alatti munka), 
egyéb: ………………… 

  15. Vegyi anyagok, 
megnevezve:……………
……………………………
…………………………… 

  

3. Kényszertesthelyzet 
(görnyedés, guggolás) 

  16. Járványügyi érdekből 
kiemelt munkakör 

  

4. Ülés   17. Fertőzésveszély   
5. Állás   18. Fokozott pszihés terhelés   
6. Járás   19. Képernyő előtt végzett 

munka 
  

7. Terhelő munkahelyi klíma 
(meleg, hideg, nedves, változó) 

  20. Éjszakai műszakban 
végzett munka 

  

8. Zaj   21. Pszihoszociális tényezők   
9. Ionizáló sugárzás   22. Egyéni védőeszköz általi 

terhelés 
  

10. Nem ionizáló sugárzás   23. Egyéb:…………………… 
..…………………………
……………………………
…………………………… 

  

11. Helyileg ható vibráció       
12. Egésztest vibráció       
13. Ergonómiai tényezők       

 
Kelt: …………………………………. . ……….év ………………………. hó ………………... nap 
 
                ………………………………………………… 
                                       a munkahelyi vezető aláírása, bélyegzője 
**     A megfelelő szöveget alá kell húzni. 
*** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatában tintával kell X-et írni, ahol több tényező van   
felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni. 
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MISKOLCI EGYETEM       3. sz. melléklet 

FOGLALKOZÁS-EÜ. SZOLGÁLAT               
       
35l5 Miskolc - Egyetemváros 
  
 
H e l y b e n 
 
 
 

MUNKAKÖRI ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 
 
 
 

A vizsgálat eredménye alapján:………………………………………………………… nevű 
 
 munkavállaló (szül. év: ………... hó ………… nap …………. TAJ sz:……………………..)  
 
……………………………………………… munkakörben 
 
 
ALKALMAS*            IDEIGLENESEN                            NEM ALKALMAS*  
                                                        NEM ALKALMAS*                       
 
 
Nevezett munkaköri alkalmasságát érintő korlátozás: 
 
 
 
Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat időpontja:  ……………. 
 
 
Kelt:………………………….. 
 
            
      

.……………………….… 
                  véleményező orvos 
 
 
 
 
 
 
 
*A megfelelő szöveg aláhúzandó! 
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Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje 
 

 Munkakörök A vizsgálat gyakorisága 

1.  18 év alatt és idősödő (egyénre irányadó 

nyugdíjkorhatárt betöltő) alkalmazott esetében 

 

 

 

évente 
2.  Ionizáló sugárzásnak kitett munkakörök 

3.  Napi 4 órát meghaladó képernyős munkavégzés 

4.  Oktatók, kutatók, akikre nem vonatkozik a 

33/1998.(VI.24.) NM rendelet 3. melléklete 

5.  Rákkeltő vegyi anyagokkal végzett munka 

6.  Magasban / 5 m-nél nagyobb szintkülönbség/ 

végzett munka 
 

 

 

 

 
18-40 életév között évente 

40-50 életév között évente 

50 év felett évente   

(a fokozott pszichés megterhelés miatt) 

7.  Tűz és robbanásveszéllyel járó munkakörök 

/hegesztő, üvegtechnikai égőt kezelők „A”-„C” 

tűzveszélyes anyagokkal foglalkozók 

8.  Villamosüzemi munkakörök 

9.  Asztalos, lakatos, géplakatos, karbantartó 

10.  Kazánüzemi alkalmazott, hőközpont kezelő 

11.  Esztergályos, marós présgépkezelő 

12.  Motorosfűnyírót, sövényvágót, szegélynyírót, 

rotációs kapát kezelők, traktorvezetők 

13.  Anyagmozgatást végzők, targoncavezetők 

14.  Helyiség takarítói 

15.  Építőipari karbantartó, építőipari gépkezelő 

16.   

Gépjárművezető alkalmazott 

 

45 éves korig évente 

45-60 életév évente 

60 év felett évente 

17.  Technikus, laboráns fizikai, kémiai kóroki tényezők expozíciója 

függvényében ld.: 33/1998.(VI.24.) NM 

rendelet 3. melléklete 
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Egészségügyi nyilatkozat 

 
( Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók* számára ) 

 
I. Munkavállaló/tanuló/munkanélküli/munkát végző személy (a továbbiakban együtt: vizsgált személy 
  
 Neve:……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Címe:……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………………... 
 
 TAJ száma………………………………………………………………………………………………... 
 
 Munka/tevékenységi köre:………………………………………………………………………………... 
                      . 
II. Munkaköri, szakmai, illetve egészségi alkalmasságot elbíráló orvos 
 
 Neve:……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Címe:……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………….. 
                      . 
III. A vizsgált személy nyilatkozata 
 
 Alulírott kötelezem magam arra, hogy 
 
 1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron kívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha  
 magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem: 
  sárgaság, 
  hasmenés, 
  hányás, 
  láz, 
  torokgyulladás, 
  bőrkiütés, 
  egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is) 
  váladékozó szembetegség, fül-és orrfolyás; 
 
 2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos távollétem  
 alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem. 
 
 Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt munkakörben  
 történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az 
 általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik. 
 
 
Kelt: …………………………………… 
 
       …………………………………………… 
        a vizsgált személy aláírása 
 
 
• Tanulók esetében a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 1 héten belül töltendő ki. 
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 Miskolci Egyetem  

 

 

 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ IGAZOLVÁNY 

 

 

 

Igazoljuk, hogy ……………………………………(név), aki 

……………….évben………………..született és a Miskolci Egyetem 

………………….(szerv.egység) – nek …………………..beosztású munkavállalója, 

20….év……..hó ……napján elsősegélynyújtó ismeretekből sikeres vizsgát tett, 

 

 

 

Kelt, 20….. év……………..hó……nap 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….      ………………………… 

Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat       üzemeltetési igazgató 

                         orvosa 
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Miskolci Egyetem 

Sorszám:………………../……….… 
 

Munkabaleseti nyilvántartás és eseményvizsgálati jegyzőkönyv 
 

I. Munkahely megnevezése:  
 
szervezeti egység : ………………………………………………… tel.szám:…………………………. 
  
címe ( irányítószám ): ………………………………………………………………………………….. 
 
Munkahely összlétszáma: ……………………………………………………………………………… 
  
 

II. Sérült személyi adatai:  
 

• Név: …………………………………............................. tel.szám: …………………………………  
 

• Születési (leánykori) név: ……………………………………………………………………………. 
 
• Anyja  neve:…………………………………………………………………………………………... 
 
• Születési hely: ………………………………………………………………………………………... 
 
• Születési idő (év, hó, nap): …………………………………………………………………………… 
 
• Állampolgársága: …………………………………………………………………………………….. 
 
• TAJ száma: …………………………………………………………………………………………… 
 
• Állandó lakhelye (irányítószám): …………………………………………………………………… 
 
• Munkaköre: …..................................................................................................................................... 
 
• Foglalkoztatási viszonya:  1. határozatlan időre  2. határozott időre 
 
• A munkaidő mértéke:  1. teljes munkaidő  2. részmunkaidő 
 
• Hallgató esetén kar és évfolyam megnevezése: 

 ..............................................................................................................................................................  
 

III. A sérülés körülményei: 
 
• Sérülés időpontja: 20…… év ……………………hó ……… nap ……… óra ……… perc 
 

• A munkaidő kezdete, és vége: 
…………………………………………………………………………….. 

 
• Sérülés helyszíne: …………………………………………………………………………………… 
 
• A baleset előzményei és részletes leírása (hol és milyen tevékenységet végzett a dolgozó a sérülés 

idején, hogyan következett be a sérülés): 
 ..............................................................................................................................................................  
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-2- 
• Sérült testrész: ……………………………………………………………………………….. 
 
• Sérülés jellege:…………………………………………………………………………………. 
 
• A sérült folytatta-e a munkát? 1./ IGEN 2./ NEM 
 
• A sérült betegállományba került? 1./ IGEN 2./ NEM 
 
• A sérült által használt egyéni védőeszköz: ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………... 

 
• Utolsó munkavédelmi oktatás időpontja: ……………………………………………………………. 
 
• Utolsó orvosi alkalmassági vizsgálat időpontja:……………………………………………………… 
 
• A sérült ellátására tett intézkedés: …………………………………………………………………… 
 
• A sérülés jellegéből adódóan a SE-HYG-MU-05 (Teendő szúrásos-vágásos sérülések esetén) 

alapján a szükséges intézkedések megtörténtek: 
  1./ IGEN 2./ NEM SZÜKSÉGES 

 
• Hasonló balesetek elkerülésére tett intézkedés: …………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………. 
  

IV. Tanuk:  
 
1./  név: ……………………………………                2./név…………………………………………….   
 
 munkakör:   ........................................................       munkakör: ……………………………………….. 
 
 aláírás:   ........................................................       aláírás: …………………………………………… 
   
 

V.  Munkavédelmi képviselő (érdekképviseleti) van-e választva, részt vett-e az eset vizsgálatában és 
az észrevétele, véleménye: 
 .....................................................................................................................................................................  
 

VI.  A balesetet az Üzemeltetési Igazgatóságnak jelentette: 
 
 név:   ...................................................................  
 

 munkakör:   ...................................................................  
 
 aláírás:   ...................................................................  
 
Miskolc, 20...… év …………………………. hó ………… nap 
 
…………………………………………….. ……………………………………………. 
 sérült sérült közvetlen vezetője 
 (akadályoztatás esetén nem szükséges) 
Figyelem: Nyilvántartásba kell venni, és jelenteni kell minden munkabalesetet akkor is, ha a sérült nem megy 
betegállományba! Az eseményvizsgálati jegyzőkönyvet haladéktalanul meg kell küldeni a Üzemeltetési Igazgatóságra 
elektronikus formában a uzemig@uni-miskolc.hu e-mail címen, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a ………. fax-
számon. A táppénzes állománnyal járó sérülést, az eseményt követően haladéktalanul jelenteni kell az Üzemeltetési 
Igazgatóságra a 14-35 me.  
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ÜZEMI BALESETI BEJELENTŐ ÉS NYILVÁNTARTÓ LAP 

 
1. Sérült neve: …………………………………    /lánykori neve/……………………………. 
     
    Születési helye, ideje: ……………………..       …………… év ………… hó ………... nap 
 
    Anyja neve: ………………………………………Taj száma:…………………………….. 
 
    Munkaköre: ………………………………………………………………………………….. 
 
    Lakcíme: ……………………………………………………….. Telefon: …………………. 
 
2. Üzemi baleset időpontja: ……………… év …………. hó ………… nap ………… óra 
 
3.  Üzemi baleset helyszíne: ………………………………………………………………….. 
 
4. Az esemény rövid leírása: …………………………………………………………………… 
 
 ..………………………………………………………………………………………………... 
 
   ………………………………………………………………………………………………... 
 
   ………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Sérült testrész, sérülés jellege: ………………………………………………………………. 
 
6. Orvosi ellátás/ elsősegély történt:   igen     nem 
 
7. A sérült ellátására tett intézkedés (kórház, orvos neve): …………………………………….. 
 
8. Folytatta tovább a munkáját:   igen     nem 
 
9. A baleset közvetlen vagy közvetett tanúja: /név, beosztás, lakcím, telefonszám/ 
     
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
10. Bejegyzést tevő neve, munkaköre: …………………………………………………………. 
 
11. Munkahelyi vezető neve, beosztása, akinek a balesetet a sérült bejelentette: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
         …………………………… 
            Ph.   munkahelyi vezető aláírása 
 Dátum: ……………………….
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Nyilvántartási szám:………………………  

 
 

FELHÍVÁS MUNKABALESETTEL ÖSSZEFÜGGŐ 
KÁRIGÉNY BEJELENTÉSÉRE 

 
 
Név, beosztás, cím:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XIII. fejezete alapján felhívom, hogy 

amennyiben 20…......év ..........................hó ...........nap ..........óra ..........perckor bekövetkezett 

munkabalesetével kapcsolatban Önt kár érte, az ezzel kapcsolatos kárigényét a mellékelt 

"Kárigény bejelentés" nyomtatványon a Miskolci Egyetem Üzemeltetési Igazgatósághoz 

mielőbb szíveskedjék eljuttatni.  

Tájékoztatom, hogy a kárigény kérdésében a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon 

belül a kancellár dönt.  

Felhívom, hogy a bejelentéssel indokolatlanul ne késlekedjen, mivel a kárigény az 

esedékességtől számított három év elteltével elévül.  

A baleseti járadék iránti igényét pedig legkésőbb hat hónapon belül jelentse be, mivel a járadék 

ennél régebbi időre csak akkor érvényesíthető, ha Önt a kárigény bejelentésében mulasztás nem 

terheli. 

 

Kelt, 20………..év ..........................hó .........nap  
 
 
 

PH 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
üzemeltetési igazgató 
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Miskolci Egyetem  

Üzemeltetési Igazgatóság  

 

 

Tárgy: Kárigény bejelentése  

 

A 20……....év .....................hó .......napján kelt ......................... nyilvántartási számú felhívásra 

közlöm, hogy a 20..............év ......................hó ........ nap ..........óra ..........perckor bekövetkezett 

balesetemmel kapcsolatosan a következő káraim keletkeztek:  

 

a) Elmaradt jövedelem (elmaradt munkabér, egyéb):  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

b) Dologi károk (ruházatban, stb.):  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

c) Nem dologi károk (ápolási, stb. költségek):  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Összesen:……………………………. Ft  

 

 

Kérem a károk megtérítését. Kérésem indokai:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

Kelt, 20.............év ............................hó ........ nap  

……..............................................  

               a munkavállaló aláírása 
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A munkavédelmi oktatás tematikája 

 

Az alkalmazottak előzetes (munkába állás előtti) és időszakos oktatása: 
(1) Az  ME munkavédelmi szabályzatának felépítése, tartalma  
(2) A munkáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek  
(3) A munkavállalóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek  
(4) Általános magatartási szabályok, riasztás, veszélyhelyzet  
(5) A baleset fogalma, munkabaleset bejelentési és kivizsgálási kötelezettsége  
(6) A védőeszközök általános használatának szabályai, kötelezettségek  
(7) Általános érintésvédelmi ismeretek, elektromos készülékek használata, veszélyforrások  
(8) A foglalkozással összefüggő (fokozott) expozíciók  
(9) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos általános ismeretek és teendők  
(10) A kockázatértékelés megállapításai, a munkavállalót érintő kockázatok és azok kezelése.  
(11) A munkavégzés során lehetséges baleseti veszélyforrások, kockázatok.  
(12) Az anyagmozgatás, tárolás, a közlekedés, a magasban végzett munka kockázatai (pl. létra, állvány, 

dobogó, fellépő használata)  
(13) A kockázati tényezők (fizikai, vegyi, pszichés stb.)  
(14) A kommunális és a veszélyes hulladék kezelése.  
(15) A munkaköri tevékenységre vonatkozó biztonságtechnikai előírások  
(16) A kezelési, technológiai, karbantartási utasítások ismertetése, gépek, eszközök, anyagok kezelési 

jogosultsága.  
(17) Az orvosi vizsgálatok rendje, higiénés előírások.  
(18) A veszélyes anyagok és készítmények kezelésével, tárolásával, szállításával és felhasználásával 

kapcsolatos biztonságtechnikai előírások, kockázati tényezők, biztonsági adatlapok tartalma.  
(19) A munkaeszközök üzembe helyezése, használata.  
(20) A többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz, vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszerelése, 

működtetése, a munkaeszköz meghibásodási lehetőségei, a munkavállalónak a hibák elhárításával 
kapcsolatos feladatai.  

(21) A munkavállaló munka megkezdése előtti, a munkavégzés alatti, a munka befejezése utáni ellenőrzési 
feladatai (munkaterület, munkaeszközök alkalmassága munkavégzésre stb.)  

(22) A rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendők; pl. mentési terv alapján .  
(23) A védőburkolatok és biztonsági berendezések szerepe, kiiktatás tilalma, meghibásodás, rendellenes 

működésről jelentési kötelezettség.  
(24) A munkaeszközök rendeltetésellenes használata és annak következményei.  
(25) A veszélyes terek megközelítése, az alkalmazott védelmi megoldások; veszélyes munkaterületekre a 

belépés szabályozása, veszélyes tereken történő tartózkodás, munkavégzésre vonatkozó előírások 
belépés.  

(26) A munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási, technológiai feladatok.  
(27) A munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságok, előírások.  
(28) Több személy egyidejű munkavégzésének szabályai, azonos vagy közeli munkaterületen több 

tevékenység végzése esetén a munka, tevékenység összehangolásának követelménye.  
(29) A nemdohányzók védelmére hozott intézkedések.  
(30) A képernyős munkahelyek kialakítására, munkavégzésre vonatkozó szabályok.  

 
A gyakorlati munkavédelmi oktatás: 

(1) Tájékoztatás a munkahelyről, munkaidőről, pihenőidőről,  
(2) étkező és dohányzóhelyről, szociális létesítményekről,  
(3) közlekedési utak, ki és bejáratok, vészkijáratok, menekülési útvonalak használati követelményeinek 

ismertetése,  
(4) mentés, riasztás módja, lehetősége,  
(5) anyagmozgatás eszközei, anyagok tárolásának helye, módja, anyagmozgatás szabályai, munkatársak,  
(6) közvetlen vezető stb. bemutatása;  
(7) ruházattal, egyéni védőeszközökkel, és kollektív, műszaki védelemmel kapcsolatos konkrét információk 

ismertetése,  
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(8) a munkavégzés során használatos eszközök, szerszámok, gépek kezelésének, alkalmazásának, helyes 

használatuk módja,  
(9) jól bevált munkamódszerek, munkafogások bemutatása,  
(10) a munkavégzéshez előírt létszám,  
(11) a munkavégzés és a munkaeszközök veszélyei, a használt és keletkezett anyagok jellemzői, a veszélyes 

anyagok, veszélyes helyek, egyedül nem végezhető munkafolyamatok,  
(12)  tiltott munkakörök, tevékenységek, veszélyes munkaterületekre a belépés korlátozása. 
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12. sz. melléklet 

Munkavédelmi oktatási napló 
 

 
Az oktatás időpontja: ……………………………………………………………………..…. 

 
………………………………………………………………………… 
 
…… óra 

 
Oktatás helye:                        
 
Az oktatás időtartama: 
 
Az oktatás 

                       jellege*: - előzetes 
- ismétlődő 
- pótoktatás 
- rendkívüli 

  
                     formája*: - elméleti 

- gyakorlati 
- elméleti és gyakorlati 

  
Az oktatást végző neve: …………………………………………………………………………  

 
 

végzettsége/beosztása: 
 
                             aláírása:    

……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 

  
  

 

*A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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Az oktatásra kötelezettek aláírásukkal elismerik, hogy a fenti témakörökben részletezett tudnivalókat, 
meghallgatták, megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

Sorszám 
Az oktatásra kötelezettek A 

beszámoltatás 
eredménye 

Megjegyzés* neve munkaköre aláírása 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 
A beszámoltatás formája (szóbeli, írásbeli, gyakorlati, írásos nyilatkozat, stb.): 
_________________________________________ 
 

AZ OKTATÁS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS BEJEGYZÉSEK 
 
Az oktatást ellenőrző: 
 

………………….. 
neve 

………………………. 
végzettsége 

................. 
aláírása 

………………. 
dátum 

 
Észrevételek: 
.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Személyes használatra kiadott egyéni védőeszközök nyilvántartása 

13..sz. melléklet: 
 

Személyes használatra kiadott egyéni védőeszközök nyilvántartása 
 

Munkáltató: 
 

Miskolci Egyetem 
 

szerv.egység:  

Munkavállaló neve:   munkaköre  
védőeszköz 
kódszáma: 

védőeszköz 
megnevezése: 

 

kiadás 
időpontja: 

munkavállaló átvételt 
igazoló aláírása: 

kiadást végző 
neve: 

leadás 
időpontja: 

leadás oka: visszavételt végző 
aláírása: 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 Kijelentem, hogy az általam átvett egyéni védőeszközök használati utasítását átvettem, azok rendeltetésszerű használatáról, tisztításáról, 
karbantartásáról a munkavédelmi oktatást az eszközök átvételével egyidőben megkaptam, annak tartalmát megértettem, rám nézve kötelező 
érvényűnek elfogadom. 
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Szervezeti egység :    Munkakör : műhelyvezető, hallgatók 
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 

 

 
Felső 

végtagok 

Alsó 
végtagok 
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         Mechanikai veszélyek: 

Fo
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leesés magasból                
Mechanikai védőszemüveg (közepes energiájú 
részecskék ellen)  
Arcvédő plexi álarc  
Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Csúszásmentes talpú, olajálló, orrmerevítős bakancs 
(EN345/20345 szerint legalább S1P kialakítású)  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

   
x 

  
x 

    
x 

     

szúrás, vágás, horzsolás       x       x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng       x   x     Hegesztő kesztyű, hegesztő kötény, bőr 

lábszárvédő  
Téliesített védőkabát  
Hővédő kesztyű 500oC-ig  

kontakt sugárzó hő       x   x     
hideg           x    
Elektromosság okozta 
veszélyek 

              

áramütés       x        
elektromos ív hatása       x        
Sugár veszély 
nem ionizáló   x            Ívhegesztő kézi pajzs DIN 10-es szűrővel  

Hegesztő kesztyű, Lánghegesztő védőszemüveg (5-ös 
fokozatú UV szűrős 
Zajvédő fültok,SNR 27 dB  

ionizáló   x  x  x x       
Zajártalom  x             

V
eg

yi
 e

re
de

tű
 Légszennyeződés  

Por, rost               Légzésvédő maszk inert porok, nem veszélyes 
részecskék ellen (névleges védelmi tényező 4 
MK EN149: 2001 szerint)  

Folyadékok               
Gázok, gőzök               
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Szervezeti egység : Munkakör : oktató, tanszéki, mérnök, technikus, laboráns, PhD hallgatók, 

hallgatók 
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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végtagok 

Alsó 
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Egyéb 
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         Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból                
 Mechanikai védőkesztyű (EN 388: XX3X védelmi 
fokozat)  
Mechanikai védőszemüveg (kis energiájú részecskék 
ellen)  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

              
szúrás, vágás, horzsolás   x    x        
rezgés               
elcsúszás, elesés               
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                  

Ötujjas hőálló kesztyű 300oC-ig  
 
 

kontakt sugárzó hő       x        
hideg               
Elektromosság okozta 
veszélyek 

              

Sugár veszély 
nem ionizáló   x            UV szűrős szemüveg 5-2,5-ös UV szűrés  

Lézersugárzás elleni védőszemüveg a lézerkészülék 
fajtájának és a hullámhossznak megfelelően, 
UV szűrős védőszemüveg (480nm-ig)  
 

ionizáló   x            
Zajártalom               
Vizes környezet               

V
eg

yi
 e

re
de

tű
 

Légszennyeződés  
Por, rost    x           Légzésvédő maszk gyenge mérgek és mérsékelten 

veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen 
(névleges védelmi tényező 12 MK EN149: 2001 
szerint) Arcvédő plexi álarc  
Vegyszerálló védőszemüveg, Vegyszerálló 
védőkötény,30 cm hosszú latex vegyszerálló kesztyű, 
egyszer használatos gumikesztyű  

Folyadékok               
Fröccsenés, kilövellés   x  x  x  x  x   x 
Gázok, gőzök    x           
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Szervezeti egység:    Munkakör: vegyszerfelelős, gázpalack felelős  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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         Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból               Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Csúszásmentes talpú, olajálló, orrmerevítős bakancs 
(EN345/20345 szerint legalább S1P kialakítású  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

        x      
szúrás, vágás, horzsolás       x        
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                 

  
 
 
 
 

kontakt sugárzó hő               
hideg               
Elektromosság okozta 
veszélyek 

              

Sugár veszély 
nem ionizáló                 
ionizáló               
Zajártalom               
Vizes környezet               

V
eg

yi
 e

re
de

tű
 Légszennyeződés  
Por, rost    x           Légzésvédő maszk gyenge mérgek és mérsékelten 

veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen 
(névleges védelmi tényező 12 MK EN149: 2001 
szerint) ,Arcvédő plexi álarc ,30 cm hosszú latex 
kesztyű, sav, lúg, és oldószerek ellen ,Kétrészes 
saválló védőruha ,Vegyszerálló védőkötény  

Folyadékok               
Fröccsenés, kilövellés   x  x  x    x   x 
Gázok, gőzök               
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Szervezeti egység: Villamos Részleg    Munkakör: villanyszerelő, elektrikus  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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               Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból               Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Villanyszerelő bakancs (1000V-ig szigetelő, 
műanyag lábujjvédős kivitel)  
Mechanikai védőszemüveg (közepes energiájú 
részecskék ellen)  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

  x      x      
szúrás, vágás, horzsolás       x       x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                Védősisak (1000 V-ig szigetelő) állszíjjal, felszerelt 

ívvédő álarccal (4000 A zárlati ív)  
Elektromos védőkesztyű (500 v-ig) EN 60903  
Íválló kapcsolókesztyű (400V/3,8k / 1s)  
Ívvédő köpeny (500 V, 4000A zárlati áramig)  
Villanyszerelő bakancs (1000V-ig szigetelő, műanyag 
lábujjvédős kivitel)  
Téliesített védőkabát  
  

kontakt sugárzó hő               
hideg           x    
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye      x x  x      
elektromos ív hatása      x x    x    
Sugár veszély 
nem ionizáló                 
ionizáló               
Zajártalom               
Vizes környezet               

V
eg

yi
 

er
ed

et
ű 

Légszennyeződés  
Por, rost 
 
 

    x          Légzésvédő maszk inert porok, nem veszélyes 
részecskék ellen (névleges védelmi tényező 4 MK 
EN149: 2001 szerint  
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Szervezeti egység:    Munkakör: vegyszerfelelős, gázpalack felelős  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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         Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból               Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Csúszásmentes talpú, olajálló, orrmerevítős bakancs 
(EN345/20345 szerint legalább S1P kialakítású  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

        x      
szúrás, vágás, horzsolás       x        
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                 

  
 
 
 
 

kontakt sugárzó hő               
hideg               
Elektromosság okozta 
veszélyek 

              

Sugár veszély 
nem ionizáló                 
ionizáló               
Zajártalom               
Vizes környezet               

V
eg

yi
 e

re
de

tű
 

Légszennyeződés  
Por, rost    x           Légzésvédő maszk gyenge mérgek és mérsékelten 

veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen 
(névleges védelmi tényező 12 MK EN149: 2001 
szerint) ,Arcvédő plexi álarc ,30 cm hosszú latex 
kesztyű, sav, lúg, és oldószerek ellen ,Kétrészes 
saválló védőruha ,Vegyszerálló védőkötény  

Folyadékok               
Fröccsenés, kilövellés   x  x  x    x   x 
Gázok, gőzök               

  



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 76 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
Szervezeti egység: Hibaelhárító részleg     Munkakör: üzemeltetési alkalmazott, karbantartók  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 

 

 
Felső 

végtagok 
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               Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból                 
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Csúszásmentes talpú, orrmerevítős cipő 
(EN345/20345 szerinti SB kialakítású)  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

        x      
szúrás, vágás, horzsolás              x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                 

Téliesített védőkabát  
 

kontakt sugárzó hő               
hideg           x    
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye               
elektromos ív hatása               
Sugár veszély 
nem ionizáló                 

Zajvédő fültok, SNR 30 dB  
Füldugó SNR 36 dB  

ionizáló               
Zajártalom  x             
Vizes környezet               

V
eg

yi
 

er
ed

et
ű 

Légszennyeződés  
Por, rost 
 
 

               

 
  



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 77 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 
Szervezeti egység: Hibaelhárító részleg     Munkakör: üzemeltetési alkalmazott, karbantartók  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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Alsó 
végtagok 
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               Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból                 
  
Csúszásmentes talpú gumicsizma  
 

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

              
szúrás, vágás, horzsolás               
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                 

 kontakt sugárzó hő               
hideg               
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye               
elektromos ív hatása               
Sugár veszély 
nem ionizáló                 Csúszásmentes talpú gumicsizma  

  Kétrészes saválló ruha  
 Vegyszerálló szemüveg  
 Plexi álarc  
 Hosszúszárú latex vegyszerálló védőkesztyű  
 vegyszerálló védőkötény (EN375: 6-os szint)  
 

ionizáló               
Zajártalom               
Vizes környezet         x      

 Folyadékok               
Fröccsenés, 
kilövellés 

  x  x  x       x 

 Légszennyeződés  
 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 78 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
Szervezeti egység: Hibaelhárító részleg     Munkakör: üzemviteli alkalmazott, karbantartók  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 

 

 
Felső 

végtagok 

Alsó 
végtagok 

Egyéb 
testrészek 
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               Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból               Mechanikai védőszemüveg (közepes energiájú 
részecskék ellen)  
Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Csúszásmentes talpú, olajálló, orrmerevítős bakancs 
(EN345/20345 szerint legalább S1P kialakítású)  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

  x      x      
szúrás, vágás, horzsolás       x       x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng       x   x     Hegesztő kesztyű, hegesztő kötény, bőr lábszárvédő  

Téliesített védőkabát  kontakt sugárzó hő       x   x     
hideg           x    
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye       x        
elektromos ív hatása       x        
Sugár veszély 
nem ionizáló   x             Ívhegesztő kézi pajzs DIN 10-es szűrőüveggel  

Hegesztő kesztyű, Lánghegesztő védőszemüveg (5-ös 
fokozatú UV szűrős)  
Zajvédő fültok, SNR 27 dB  
 
  

ionizáló   x  x  x x       
Zajártalom  x             

              

 Légszennyeződés  
 
  



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 79 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 
Szervezeti egység: Hibaelhárító részleg     Munkakör: üzemeltetési alkalmazott  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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               Mechanikai veszélyek: 
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nd
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 e
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leesés magasból                 
Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Villanyszerelő bakancs (1000V-ig szigetelő, 
műanyag lábujjvédős kivitel)  
Mechanikai védőszemüveg (közepes energiájú 
részecskék ellen)  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

  x      x      
szúrás, vágás, horzsolás       x       x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng       x   x      Védősisak (1000 V-ig szigetelő) állszíjjal, felszerelt 

ívvédő álarccal (4000 A zárlati ív)  
Elektromos védőkesztyű (500 v-ig) EN 60903  
Íválló kapcsolókesztyű (400V/3,8k / 1s)  
Ívvédő köpeny (500 V, 4000A zárlati áramig)  
Villanyszerelő bakancs (1000V-ig szigetelő, műanyag 
lábujjvédős kivitel)  
Téliesített védőkabát  

kontakt sugárzó hő       x   x     
hideg           x    
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye       x x  x      
elektromos ív hatása       x x       x    
Sugár veszély 
nem ionizáló                 
ionizáló               
Zajártalom               

              

 Légszennyeződés  
 
 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 80 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 
Szervezeti egység: Hibaelhárító részleg     Munkakör: műszaki alkalmazott  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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               Mechanikai veszélyek: 

L
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leesés magasból                 
Mechanikai védőszemüveg (közepes energiájú 
részecskék ellen)  
Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Csúszásmentes talpú, olajálló, orrmerevítős bakancs 
(EN345/20345 szerint legalább S1P kialakítású)  
  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

  x      x      
szúrás, vágás, horzsolás       x       x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng       x          

Hegesztő kesztyű, hegesztő kötény  
Téliesített védőkabát  

kontakt sugárzó hő       x        
hideg           x    
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye       x        
elektromos ív hatása       x           
Sugár veszély 
nem ionizáló   x             Ívhegesztő kézi pajzs DIN 10-es szűrőüveggel  

Hegesztő kesztyű  
Lánghegesztő védőszemüveg (5-ös fokozatú UV 
szűrős)  
Zajvédő fültok, SNR 27 dB  

ionizáló   x  x  x x       
Zajártalom  x             

              

 Légszennyeződés  
 
  



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 81 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 
Szervezeti egység: Hibaelhárító részleg     Munkakör: műszaki szolgáltató, kertészek  
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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               Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból               Arcvédő bozótvágóhoz (EN1731)  
Mechanikai védőkesztyű (EN388:3111védelmi szint)  
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Csúszásmentes talpú, olajálló, orrmerevítős bakancs 
(EN345/20345 szerint legalább S1P kialakítású)   
  
  

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

    x    x      
szúrás, vágás, horzsolás       x       x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                 

  
Téliesített védőkabát  
 

kontakt sugárzó hő               
hideg           x    
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye               
elektromos ív hatása                  
Sugár veszély 
nem ionizáló                 

Zajvédő fültok, SNR 27 dB  
 

ionizáló               
Zajártalom  x             

              

 Légszennyeződés  
 
 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 82 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
Szervezeti egység: Szervezeti egységek, Gondnokság    Munkakör: műszaki szolgáltató, takarítók 
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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               Mechanikai veszélyek: 
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leesés magasból                
Csúszásmentes védőcipő S2 (EN345)  
 

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

              
szúrás, vágás, horzsolás               
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                 

  
 

kontakt sugárzó hő               
hideg           x    
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye               
elektromos ív hatása                  
Sugár veszély 
nem ionizáló                 

Arcvédő álarc homlokpánttal (EN166)  
Háztartási gumikesztyű  

ionizáló               
Folyadékok  
merülés, fröccsenés, 
kilövellés 
 

    x      x        
      x        

 Légszennyeződés  
 
  



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 83 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
Szervezeti egység: Hibaelhárító részleg     Munkakör: karbantartó 
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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               Mechanikai veszélyek: 

Fe
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, m
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leesés magasból               Mechanikai védőszemüveg (közepes energiájú 
részecskék ellen)  
Mechanikai védőkesztyű megerősített tenyérrésszel 
(N388:3111védelmi szint)  
Kétrészes, kopásálló védőruha  
Csúszásmentes talpú, olajálló, orrmerevítős bakancs 
(EN345/20345 szerint legalább S1P)  
 

ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

  x      x      
szúrás, vágás, horzsolás       x       x 
rezgés               
elcsúszás, elesés         x      
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng                 

  
 

kontakt sugárzó hő               
hideg               
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye               
elektromos ív hatása                  
Sugár veszély 
nem ionizáló               Hosszúszárú vegyszerálló gumikesztyű (30 cm) 

(EN420) latex  
Légzésvédő maszk inert porok, nem veszélyes 
részecskék ellen (névleges védelmi tényező 12 MK 
EN149: 2001 szerint 

ionizáló               
Folyadékok fröcs-
csenés, kilövellés 
 

                  
      x        

 Légszennyeződés (por, rost)               X 
 
  



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 84 
13. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 
Szervezeti egység:     Munkakör: hegesztő szakmunkás 
  

 
Veszélyek 

 
A fej részei 
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               Mechanikai veszélyek: 

H
eg

es
zt

és
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un
ká

k 
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tű
 

leesés magasból                
ütés, vágás, becsapódás, 
zúzódás 

              
szúrás, vágás, horzsolás               
rezgés               
elcsúszás, elesés               
Hőmérséklet okozta 
veszélyek 

 
láng       x   x       

Hegesztő kesztyű  
Hegesztő kötény  
Bőr lábszárvédő  
Hegesztő védőbakancs  
  
 

kontakt sugárzó hő       x   x     
hideg               
Elektromosság 
okozta veszélyek 

              

áramütés veszélye       x        
elektromos ív hatása       x           
Sugár veszély 
nem ionizáló   x            Ívhegesztő kézi pajzs DIN 10-es szűrőüveggel  

Hegesztő kesztyű  
Lánghegesztő védőszemüveg (5-ös fokozatú UV 
szűrős)  

ionizáló   x  x  x x       
Folyadékok fröcs-
csenés, kilövellés 
 

                  
              

 Légszennyeződés (por, rost)               
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    14. sz. melléklet 

ÜZEMBE HELYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Készült:………..……………………………………..(dátum)…………………………………

…………… …………………..  

………………………………………………..a (szervezeti egység) hivatalos helyiségében.  

 

Jelen vannak:  

………………………………………az üzembe helyezési engedély kiadására jogosult vezető  

…………………………………  …..az üzemeltetésért közvetlenül felelős vezető  

……………………………………..a beruházás lebonyolítója, műszaki iroda/osztály vezetője  

………………………………………munkavédelmi felelős 

………………………………………foglalkozás-egészségügyi orvos  

Tárgy:...........................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

berendezés, gép, gépsor, üzem, műhely, épület, munkahely, laboratórium üzembe helyezési 

eljárása.  

Üzembe helyezési nyilatkozat 

 

(1) A gép, berendezés, gépsor, üzem, műhely, laboratórium pontos megnevezése:  

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

(2) Telepítés helye: 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

(3) A gép, berendezés, gépsor nyilvántartási száma, gyári száma:  

(4) A berendezés minőségtanúsítási vagy minősítési dokumentumai:  

(5) Magyar nyelvű gépkönyv megléte (azonosítási száma):  

………………………….  

     nyilatkozó aláírása  

(6) Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások megléte (azonosítási 

száma):  

………………………………..  

nyilatkozó aláírása  
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(7) A gép, berendezés, gépsor elektromos adatai: intésvédelmi és egyéb (zaj, világítás, 

klímatényezők stb.) mérések eredményei:  

 

………………………………..  

nyilatkozó aláírása  

(8) Érintésvédelmi és egyéb (zaj, világítás, klímatényezők stb.) mérések eredményei:  

  

………………………………..  

nyilatkozó aláírása  

(9) A tervező, a kivitelező (építési, gépészeti, elektromos stb.) munkavédelmi 

nyilatkozatai:  

………………………………..  

nyilatkozó aláírása  

(10) Az üzemeltető, karbantartó nyilatkozata:  

 

………………………………..  

nyilatkozó aláírása  

 

(11) A munkavédelmi felelős, vagy képviselőjének nyilatkozata:  

 

……………………………….  

nyilatkozó aláírása  

(12) A foglalkozás-egészségügyi orvos, vagy képviselőjének nyilatkozata:  

 

………………………………..  

nyilatkozó aláírása  

(13) Az üzembe helyezési eljárás során tapasztalt hiányosságok, azok megszüntetésének 

határideje, felelőse:  

 

………………………………….  

nyilatkozó aláírása  
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Az engedély jellege (próbaüzemi, ideiglenes, végleges) továbbá a próbaüzemi, illetőleg az 

ideiglenes engedély határideje:  

 

 

Kelt: …….……………, ……….év…………….hó………….nap.  

 

 

Az üzembe helyezési eljáráson résztvevők aláírásai:  

 

…………………………………….     ……………………………….  

……………………………………     ………………………………..  

……………………………………     ………………………………..  

……………………………………     ………………………………...   

 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 88 
15.sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 

15.sz. melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 
 

VESZÉLYES MUNKAESZKÖZ MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉSÉT 
MEGELŐZŐ MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VIZSGÁLATÁRÓL 

 
1. Munkaeszköz azonosító adatai:  
2. Megnevezése:  

Típusa:  
Gyártó/forgalmazó:  
Azonosítási (gyári) száma:  
Telepítés (üzemeltetés) helye:  

3. Munkaeszközzel kapcsolatos követelmények vizsgálata:  
 

     
3.1. Üzemeltetési dokumentáció Van Nincs Megjegyzések 

1.  Műszaki leírás     
2.  Kezelési (használati) utasítás    
3.  Tárolási (szállítási) utasítás    
4.  Karbantartási utasítás    
5.  Üzembe helyezési utasítás    
6.  EK-megfelelőségi nyilatkozat 

(azonosító száma, időpontja) 
   

7.  Megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentum 
(azonosító száma, kiadója, időpontja)  

   

8.  Hatósági engedély (ek) (szükség esetén) 
(azonosító száma, kiadója, idópontja) 

   

9.  Munkahigiénés mérési jegyzőkönyvek 
(azonosító száma, kiadója, időpontja) 

   

10.  Érintésvédelmi minősítő irat (azonosító 
száma, kiadója, időpontja ) 

   

11.  Kockázatértékelési dokumentáció    
 
 

4. Időszakos (biztonsági) felülvizsgálatra vonatkozó követelmények vizsgálata:  

- Felülvizsgálati kötelezettség meghatározása: hatósági felügyelet alá tartozó / jogszabály 

alapján / gyártói üzemeltetési dokumentáció szerinti, munkáltató által előírt* időszakos 

(biztonsági) felülvizsgálat  

- Időszakos (biztonsági) felülvizsgálat gyakorisága: ……………………………..  

- Időszakos (biztonsági) felülvizsgálat elvégeztetéséért felelős: …….....................  

- Időszakos (biztonsági) felülvizsgálatot végző szervezet, személy: ……………... 
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5. Munkaeszköz kezelésével kapcsolatos követelmények: 
 

 Követelmények Igen Nem Megjegyzések 
1. A kezelők kijelölése megtörtént     
2. A kezeléshez szükséges képesítési, 

szakképesítési követelmények 
meghatározásra kerültek  

   

3. A kezeléshez szükséges képesítési, 
szakképesítési követelmények 
biztosítottak  

   

4. A kezelők munkavédelmi oktatása 
megtörtént  

   

5.  A kezelők munkaköri-, szakmai- 
alkalmasság vizsgálatai 
meghatározásra kerültek  

   

6. A kezelők munkaköri-, szakmai- 
alkalmasság vizsgálatai: eredménye 
megfelelő  

   

7. Biztosítottak a kezeléshez szükséges 
tárgyi feltételek, kollektív és/vagy 
egyéni védőeszközök  

   

 
 

6. Az üzemeltetés (munkakörnyezetével) kapcsolatos követelmények: 

 

 Veszélyek azonosítása biztosított nem biztosított 

1. Biztonsági és egészségvédelmi jelzések 
megléte, teljessége, megfelelősége  

biztosított nem biztosított 

2. Biztonságos beállítás, kezelés és 
karbantartás  

biztosított nem biztosított 

3. Azonosított veszélyek és ártalmak elleni 
védelem  

biztosított nem biztosított 

4. A 3/2002. (II.8.) SzCsM rendelet szerinti 
követelmények kielégítése  

biztosított nem biztosított 

5. Az üzemszerű működés során fellépő 
veszélyek elleni védelem  

biztosított nem biztosított 

(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)  

 

 

 

 

 

 

 

 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 90 
15. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 
7. Az üzembe helyezésre vonatkozó javaslat:  
 
A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat alapján a munkaeszköz MEGFELEL / NEM 
FELEL MEG* az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, üzemeltetés 
követelményeinek, ezért a munkavédelmi üzembe helyezés elrendelését 
 
 
próba jelleggel: …. nap (max. 180 nap) /     végleges jelleggel* javaslom /      nem javaslom*  
 
indoklás:  
 
 
 
 
 
……………………………………..    ……………………………... 

aláírás        aláírás  
munkabiztonsági szaktevékenységet                           munkaegészségügyi szaktevékenységet 

ellátó személy       ellátó személy 
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MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉSI (HASZNÁLATBAVÉTELI) ENGEDÉLY 
 
 
1. Gazdálkodó szervezet megnevezése: 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. A létesítmény, termelőeszköz, technológia, gép megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………..  

3. Azonosítási száma:…………………………………………………………………………………… 

4. Gyártási száma:…………………………………………………………………………………… 

5. Építés ideje:………………………………………….................................................................. 

6. Gyártás ideje:…………………………………………………………………………………… 

 

Előzetes munkavédelmi nyilatkozat száma:……………………………………………………. 

 

Az átadás-átvételi, üzembe helyezési, használatbavételi* eljáráson felvett ……………… 

…………………….számú jegyzőkönyv alapján:  

 

     Próba           Ideiglenes     Végleges*  

   (180 nap)  

átvételét, üzemeltetését, használatbavételét engedélyezem.  

Megjegyzések (feltételek, rendelkezések):  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………..  

Kelt:…………………………………év…………………….hó………….nap  

 

Engedély megadására jogosult vezető:  

Név:……………………………………………………  

Beosztás:…………………………………………….  

……………………………………………  

  aláírás 

aláírás  

*-al jelölteknél a megfelelő aláhúzandó
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16. sz. melléklet 

Üzembe helyezésre és időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök 
jegyzéke:  

(Mvt. 21. § (2) ) 

1.  A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok 
megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú 
körfűrészek: 

1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített 
gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi 
előtolással mozgatja; 

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett 
váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival; 

1.3.  működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot 
beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja; 

1.4.  mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi 
behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja. 

2.  Faipari gyalugép kézi előtolással. 
3.  Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus 

előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével. 
4.  A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, 

famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok feldolgozására: 

4.1.  működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó 
mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal; 

4.2.  váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép. 
5.  Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához 

hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására. 
6.  Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással. 
7.  Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai 

tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására. 
8.  Faipari kézi láncfűrészgép. 
9.  Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az 

élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a 
sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket. 

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi 
behelyezésével és/vagy kivételével. 

11.  Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével 
és/vagy kivételével. 

12.  A következő föld alatti munkára szolgáló gépek: 
12.1.  mozdony és fékezőkocsi, 
12.2.  hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés. 
13.  Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van 

felszerelve. 
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14.  Járműemelők. 
 
 
15.  Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél 

fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból. 
 
16.  Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép. 
 További munkaeszközök: 
17.  Daruk és futómacskák gépi meghajtással. 
18.  Gépi hajtású emelőtargoncák. 
19.  Villamos emelődobok. 
20.  Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek. 
21.  Mezőgazdasági és erdészeti traktorok. 
22.  Járműürítés és –mozgatás- különleges berendezései. 
23.  Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések. 
 
Az egyetemen veszélyesnek minősített és a fentiekben nem szereplő létesítmények, gépek, 
eszközök, melyek 5 évenkénti időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezettek: 
 

1.  hallgatói, kutatói laboratóriumok (erősáramú villamos-, vegyi-, izotóp-, 
géplaboratóriumok stb.,) 

2.  robotok, 
3.  sugárveszélyes gépek és munkahelyek, 
4.  mechanikai alakító és forgácsoló gépek, gépműhelyek, 
5.  hegesztő gépek és munkahelyek, 
6.  kazánok, nyomástartó edények, 
7.  nyomdagépek, papírvágógépek,  
8.  fizikoterápiás berendezések, 
9.  tornaeszközök, kondicionáló gépek. 
10. vezetőüléses fűnyíró-gépek 
 
 

Azon gépek, eszközök, melyek 1 évenkénti időszakos felülvizsgálatra kötelezettek a 
15/1989 (X. 8.) MÉM rendelet 3.1.14. szerint: 

 
1. kézi motoros láncfűrészek  
2. kézi motoros teleszkópos ágvágógépek 
3. kézi motoros gödörfúrógépek 
4. kézi motoros fűkaszák, aljnövényzet tisztítók 

 
 
 

 
 
 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 94 
17.sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
17. sz. melléklet 

Kérelem – szemüveg 
 

Képernyős munkakörben az éleslátást biztosító szemüveg hozzájárulásához 

 

Alulírott ……………………………(anyja neve: ……………………………………………., 

munkahely és munkakör : ………………………………………………………………………. 

foglalkozás-egészségügyi vizsgálat időpontja: …………………………………………………) 

ezúton kérem, hogy a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követő szemészeti vizsgálaton 

megállapított látásromlásom miatti éleslátást biztosító szemüveg készíttetéséhez a Miskolci 

Egyetem járuljon hozzá.  

 

Kelt: …………………………., 20…….… év ……………………………. hó ……... nap  

 

……………………….…………………………  

munkavállaló aláírása  

Kérelem jóváhagyása:  

1. Alulírott ………………………………………………………………………………… 

(szervezeti egység vezető) igazolom, hogy fent nevezett munkavállalót a ME képernyős 

munkakörben foglalkoztatja.  

…………………..……………………  

szervezeti egység vezető  

2. Az Egyetem a vonatkozó szabályozás alapján az éleslátást biztosító szemüveg készítéséhez 

2 évente ………… Ft-tal járul hozzá.  

 

……………………..………………… 

 szervezeti egység vezető  

3. A szemüveg-hozzájárulás fedezete a ……………………………………. témaszámról 

biztosított.  

 

…..……………………      ……………………….. 

Kötelezettségvállaló                                                              Pénzügyi ellenjegyző 
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18. sz. melléklet 

 
Képernyős munkahely kialakításának minimális követelményei 

 
(1) Képernyő: 

 
a) A képernyőt nem szabad ablakkal, ajtóval, lámpával szemben, vagy annak háttal 

elhelyezni. Ha az ablakok mellett vagy között elég széles (1-1,5 m) falfelület található, 
a képernyőt oda kell lehelyezni a faltól 5-10 cm-re. Ha ilyen hely nincs, akkor a 
képernyőt vagy az ablakok síkjára merőlegesen, vagy a szoba sarkába, a szobára néző 
helyzetben helyezzük el. 

b) A képernyő legyen mentes olyan tükröződéstől és fényvisszaverődéstől, amely a 
használónak kényelmetlenséget, látási nehézséget okozhat. A képernyővel szemben ne 
legyenek fényt keltő vagy fényt visszaverő tárgyak, felületek pl. csupasz ablak, fényes 
ajtó, lakozott bútor, tükör, mesterséges világítótest.  

c) A képernyőn megjelenő jelek jól definiáltak és világos formájúak, megfelelő méretűek 
legyenek, a jelek és a sorok közötti megfelelő térközzel.  

d) A képernyőn megjelenő kép legyen stabil, villódzásnak vagy az instabilitás más 
formájának nem szabad előfordulnia.  

e) A fényesség, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt legyen a használó által könnyen 
állítható és a környezeti feltételekhez könnyen hozzáigazítható.  

f)  A képernyő a használó igényeinek megfelelően legyen könnyen és szabadon 
elfordítható, dönthető. Elhelyezése olyan legyen, hogy a szemlélendő tartomány 0º és 
60º közötti néző vonalszögben a vízszintes alatt legyen.  

g) A képernyő szemtől való távolsága 45-55 cm közötti. Mivel a képernyő távolsága 
nagyobb, mint a könyvolvasás távolsága, ezért szükséges egyes szemüveget használók 
számára külön képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg viselése. 

 
(2) Billentyűzet: 

 
a) A billentyűzet legyen dönthető és a monitortól különálló annak érdekében, hogy a 

használó kényelmes munkatesttartást vehessen fel, karja és keze ne fáradjon el. A 
billentyűzet előtt legyen elég hely ahhoz, hogy a számítógép-kezelő kezét és csuklóját 
megtámaszthassa. A kezelő kezének, csuklójának megtámasztásához a csukló 
alátámasztási helyére puha alátétet ajánlatos tenni. 

 
(3) Munkaasztal, munkafelület: 

 
a) A munkaasztal vagy munkafelület legyen olyan nem fényvisszaverő felületű és 

nagyságú, hogy biztosítsa a monitor, a billentyűzet, az iratok és a csatlakozó eszközök 
rugalmas elrendezését. 

b) Helyes asztalmagasság az asztallapon fekvő billentyűzettel: 72 cm. 
c) Helyes asztalmagasság az asztallap alá szerelt billentyűtartó fiókkal: 75-80 cm. 
d) Az asztallap alatt a lábak szabad mozgásához jelentős teret kell biztosítani. 

 
 
 
 
 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 96 
18. sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 

(4) Munkaszék: 
 

a) A munkaszék legyen stabil, továbbá biztosítsa a használó könnyű, szabad mozgását és 
kényelmes testhelyzetét.  

b) A szék magassága legyen könnyen állítható. A szék támlája legyen magasságában 
állítható és dönthető 

 
 

(5) Térkövetelmények: 
 

a) A munkahelyet úgy kell megtervezni és méretezni, hogy a használónak legyen elegendő 
tere testhelyzete és mozgásai változtatásához. A személyes zóna 80-120 cm. Ez az a 
kör, amin belül a számítógép, annak tartozékai és az összes személyes holmi 
elhelyezendő. A területigény köralakban munkaasztallal együtt kb. 3,6 m². 

b) A hagyományos íróasztalok esetében két asztal között legalább 70 cm-es közlekedő út 
legyen. 

c) A szék hátra gurításához biztosítsunk kb. 120 cm helyet. 
 

(6) Megvilágítás: 
 

a) Az általános (természetes és mesterséges), illetve helyi világítás (munkalámpa) 
biztosítson kielégítő megvilágítást és megfelelő kontrasztot a képernyő és a 
háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munka jellegét és a használó látási 
követelményeit. 

b) A képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződést és 
fényvisszaverődést oly módon kell megelőzni, hogy a képernyős munkahely 
telepítésekor a munkaterem és a munkahely megtervezését összehangolják a 
mesterséges fényforrások elhelyezésével és műszaki jellemzőivel.  

c) A megvilágítás előírt minimális értéke: 500 lx  
 
 

(7) Tükröződés és fényvisszaverődés: 
 
a) A képernyős munkahelyeket úgy kell megtervezni, hogy a fényforrások (ablakok és más 

nyílások, átlátszó vagy áttetsző falak), világosra festett berendezési tárgyak vagy falak 
ne okozzanak közvetlen fényvisszaverődést, és amennyire csak lehetséges, ne idézzenek 
elő tükröződést a képernyőn. A számítógépes helyiség legyen mentes minden fényes 
anyagtól, a munkafelület legyen matt tónusú, az asztalon nem lehetnek fényes irattartók. 

b) Az ablakokat igazítható takaróeszközök megfelelő rendszerével kell ellátni, hogy a 
képernyős munkahelyre eső nappali megvilágítást csökkenteni lehessen. Javasolt az 
ablakokat fényszűrő hatású függönnyel vagy pasztellszínű reluxával vagy 
szalagfüggönnyel takarni. 
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(8) Zaj: 
 

a) A munkahelyhez tartozó berendezések okozta zajt figyelembe kell venni a 
munkahely berendezésekor, különös tekintettel arra, hogy ne zavarja a figyelmet és 
a beszédmegértést. 

b) Fokozott figyelmet igénylő munkavégzés során a dolgozót érő zaj egyenértékű A-
hangnyomásszintje – egyéni hallásvédő eszköz alkalmazása nélkül sem – haladhatja 
meg az alábbi értékeket: 

• speciális orvosi vizsgálóhelységek (CT, UH, MR, RTG stb.), olvasótermek: 
40 dB; 

• orvosi rendelők, zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai 
munkahelyek (tervező, programozó, kutató-fejlesztő labor zajforrás nélkül, 
stb.): 50 dB; 
• irodai munkahelyek, ügyfélirodák, analitikai laboratóriumok: 60 dB. 

 
 
(9) Klíma: 

a) A munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan mennyiségű hőt, 
hogy az a munkavállalónak diszkomfort-érzést okozzon. A használó legyen védve a 
sugárzó és áramló hőhatásoktól, valamint az asztal alatt hőt termelő berendezésektől. 

b) A páratartalmat megfelelő szinten kell biztosítani és tartani. 
c) Szellemi munkához hideg évszakban biztosítandó léghőmérséklet: 20-22 ºC 
d) Szellemi munkához meleg évszakban biztosítandó léghőmérséklet: 21-24 ºC 
e) Maximális légsebesség: 0,1 m/s 
f) Minimális friss levegő térfogatáram/fő: 30 m³/h 

 
 
(10) Sugárzás: 

 
a) Minden sugárzást a látható fénysugárzás kivételével, a használó egészsége és 

biztonsága szempontjából elhanyagolható szintre kell korlátozni. 
 



MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem 
Munkavédelmi Szabályzata 

Oldalszám: 98 
19.sz. melléklet 
Változat száma:          A1 

 
 

 
19.sz. melléklet 

ITTASSÁG VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
 
Szervezeti egység: ……………………………………………………………………….. 
Címe: ………………………………………………………………….…………………. 
Időpont: 20…… év ……………………… hónap ………… nap …….. óra ……… perc 
Jelen vannak: 
Ellenőrzést végző személy 
neve: ……………………………….. beosztása: …………………………………. 

Szervezeti egység vezető 
neve: ………………………………….. beosztása: …………………………………. 

tanú 1: ………………………………….. tanú 2: …………………………………… 
szig.sz: ………………………………….. szig.sz: …………………………………… 
lakcím: ………………………………….. lakcím: …………………………………… 

A vizsgált munkavállaló  
neve: ……………………..……….…… szül. hely : …………………..…………... 
anyja neve: ……………………..……….. szül. idő: ……………………..………... 
lakcím: …………………………………………………………………………………... 

A használt teszter 
megnevezése: ……………………..………. típusa : …………………..…………… 
A vizsgálati eredménye …..……. ezrelék alkoholos befolyásoltságot mutatott ki. 
Az ellenőrzött személy 
 elismeri* / nem ismeri el* 
az orvosi véralkohol vizsgálat lehetőségével  
 élni kíván* / nem kíván élni* 

  

…………………………                                                 ……………………  
      Ellenőrzött személy                                                   Ellenőrzést végző  

                                                                                               (szervezeti egység vezető) 
 

  
…………………………                                                  ………………………………………. 
 Tanú 1 Tanú 2 
Megjegyzés: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
* a megfelelő rész aláhúzandó 
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20. sz. melléklet 

Munkavédelmi jogszabályok jegyzéke 
 

Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.);  
2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról;  
2017. évi CLIX törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról; 
2017. évi CXXXVII. törvény a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes 
törvénymódosításokról; 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről; 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;  
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról; 
1991. évi XI. törvény az az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről.  
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; 
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről; 
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (VHR); 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról; 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól.  

 
Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatról és véleményezésről; 
 
Foglalkozás-egészségügy 
 
89/1995. (VII.14. ) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyről; 
27/ 1995. ( VII..25.) NM rendelet a foglalkozás –egészségügyi szolgálatról; 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;  
 
Munkabaleset 
 
1993. évi. XCIII. törvény a munkavédelemről; 
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról; 
 
Foglalkozási betegség, fokozott expozíció 
 
 27/1996.(VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentéséről és kivizsgálásról;  
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Munkahelyre vonatkozó jogszabályok 
 
280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről; 
358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól; 
2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről; 
25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről;  
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 
biztonsági követelményeiről; 
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról;  
41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról; 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól;  
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelmények 
minimális szintjéről; 
4/2002. (II.20.) SzCsM –EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről;  
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról; 
 
Kóroki tényezők 
 
61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének védelméről; 
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és 
az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről;  
63/2004. (VII.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú 
elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi 
határértékeiről;  
22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 
minimális egészségvédelmi és munkabiztonsági követelményekről; 
66/2005. ( XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 
egészségvédelmi és biztonsági követelményekről; 
22/2010. (V.7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra 
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről;  
9/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról;  
2/2016. (I.15.) EMMI rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatályba lépésével 
összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról; 
33.2016. (XI.29) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett 
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről; 
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Egyéni védőeszköz  
 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről;  
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök minimális követelményeiről és 
bejelentéséről és kivizsgálásáról; 
 
Munkaeszköz, munkagép  
 
10/2016. (IV.25.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészséges 
követelményeinek minimális szintjéről; 
65/1999. (XII.22. ) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről; 
40/2017.(XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi 
rendszerekről; 
 
Egyéb jogszabályok  
 
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról;  
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 
megfelelőségének tanúsításáról; 
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról;  
16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról;  
3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 
környezetben lévő munkahelyek minimális követelményeiről; 
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról;  
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 
kiadásáról;  
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról;  
143/2004. ( XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági szabályzat kiadásáról; 
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról; 
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről;  
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről 
és megfelelőség-tanúsításáról; 
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével 
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról; 
2/2016. (I.5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a 
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki- biztonsági felügyeletéről és az autógáz 
tartályok időszakos ellenőrzéséről; 
28/2016.(VIII.23) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült berendezések biztonsági 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról; 
44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 
követelményeiről és megfelelősség tanúsításáról; 


	Általános rendelkezések
	A szabályzat célja és hatálya
	1. §

	Az Egyetem munkavédelmi és foglalkozás-egészségi szempontú osztályba sorolása
	2. §


	A Miskolci Egyetem munkavédelmi szervezete  A munkavédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
	Rektor
	3. §

	Kancellár
	4. §

	Üzemeltetési Igazgató
	5. §

	Munkavédelmi felelősök
	6. §

	Szervezeti egységek vezetői
	7. §

	A kollégiumi igazgató
	8. §

	Szervezeti egységek munkavédelmi megbízottjai
	9. §

	Az Egyetem alkalmazottai, hallgatói
	10. §

	A munkavédelmi feladatok ellátásában részt vevő további személyek
	11. §


	A Miskolci Egyetem Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálata
	A foglalkozás-egészségügyi szakorvos
	12. §

	Az alkalmazás munkavédelmi feltételei
	13. §

	A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata
	14. §

	Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat
	15. §

	Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat
	16. §

	Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat
	17. §

	Záró vizsgálat
	18. §

	Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
	19. §

	A védőoltások rendje
	20. §

	Az elsősegélynyújtás rendje
	21. §


	Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések
	A munkabalesetek bejelentése
	22. §

	Súlyos munkabalesetek
	23. §

	Az üzemi, úti baleset
	24. §

	A munkabalesetek kivizsgálása
	25. §

	Baleseti helyzetek (kvázi balesetek) kivizsgálása
	26. §

	A hallgatók balesetei
	27. §

	Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
	Kártérítés
	29. §

	Munkavédelmi oktatás
	30. §

	A külső vállalkozók munkavédelmi oktatása
	31. §

	A munkavédelmi megbízottak oktatása, továbbképzése

	A munkahelyekre és a munkavégzésre vonatkozó szabályok
	Általános szabályok
	Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések
	A sérülékeny, valamint a megváltozott munkaképességű alkalmazottakra vonatkozó szabályok

	A munkavédelmi eljárások rendje
	Gépek, berendezések üzembe helyezése, létesítmények használatba vétele, karbantartása
	Gépek, berendezések, járművek időszakos biztonsági felülvizsgálata
	Villamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálata
	A kéziszerszámok ellenőrzése
	Érintésvédelmi, villamos tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági  felülvizsgálat
	Felvonók, kazánok, gépjárművek felülvizsgálata
	Hegesztő berendezések és eszközök, gázpalackok időszakos felülvizsgálata
	Emelőgépek és targoncák felülvizsgálata
	Vegyifülkék, szellőző berendezések és robbanásgátló szekrények  időszakos felülvizsgálata
	Vészlétrák, létrák és állványok, munkahelyzet beállító derékövek, zuhanás gátlók, teljes testhevederezetek és tartozékaik, biztonsági kötelek időszakos vizsgálata
	Tornaszerek, tornaeszközök vizsgálata
	Munkavédelmi ellenőrzések, munkavédelmi szemlék
	Képernyő előtti munkavégzés
	A nemdohányzók védelme
	Alkoholszondás ellenőrzések rendje és az ellenőrzés szabályai
	Hőségriasztás elrendelése és teendői
	Kockázatbecslés és értékelés

	Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
	Záró rendelkezések
	Mellékletek jegyzéke
	Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
	Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje



