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IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat 

1. § 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

(1) Jelen szabályzat a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett 
balesetek esetén követendő előírások rendjét tartalmazza, és  hatálya kiterjed az IBS 
Nemzetközi Üzleti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) oktatóira, további alkalmazottaira 
és hallgatóira, valamint az egyéb képzésben részt vevő, de hallgatói jogviszonyban nem 
álló személyekre, akik a vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek a hallgatói balesetek 
megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások 
maradéktalan betartására. 

(2) Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed a Főiskola tulajdonában, kezelésében lévő, 
illetőleg a Főiskola által üzemeltetett létesítményekre, területekre. 

2. § 
KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 

(1) Kapcsolódó jogszabályok és szabályzatok: 

a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.); 

b) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.); 

c) munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 5/1993. (Xll.26.) MÜM rendelet (a továbbiakban: Rendelet); 

d) Tűzvédelmi Szabályzat. 

3. § 
FOGALMAK 

(1) Hallgatói baleset az a baleset, amely a hallgató hallgatói jogviszonyával összefüggésben, 
nem gyakorlati képzés, foglalkozás során következik be. Az ilyen baleseteket a Főiskola 
saját hatáskörében vizsgálja ki és tartja nyilván. Nem minősül hallgatói balesetnek az a 
baleset, amelyet a hallgató (sérült) önmagának felróható módon okozott. 

(2) A hallgatói balesetek körébe tartozik az a baleset, amely a hallgatót: 

a) a főiskolai oktatás során; 

b) a Főiskolán, vagy a Főiskola által bérelt létesítményekben vagy területeken való jogszerű 
tartózkodás során; 

c) a Főiskola által nyújtott szolgáltatás (szervezett sport, kulturális vagy egyéb rendezvény, 
táborozás, tanulmányi kirándulás, társadalmi munka) során; 
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d) a Főiskola utasítására a hallgató által végzett tevékenység során; valamint 

e) a Főiskola saját vagy bérelt járművével történő utazás során érte. 

4. § 
A HALLGATÓ BALESETVÉDELMI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

(1) A hallgató jogosult: 

a) a képzésében az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos körülményekre, a 
jogszabályokban előírt védőintézkedésekre; 

b) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos képzéshez előírt ismeretek 
megszerzésére. 

(2) A hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos tanulás 
követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a Főiskola vélt 
mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért, feltéve, ha a bejelentést a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően együttműködve teszi meg. 

(3) A hallgató köteles: 

a) alkohol vagy más bódító szer hatásától mentes, a tanulmányai folytatásához alkalmas 
állapotban megjelenni az órákon és a gyakorlati képzések helyszínén; 

b) társaival együttműködni és a tanulást úgy végezni, valamint általában olyan magatartást 
tanúsítani, hogy más tanulását ne zavarja, anyagi kárt ne idézzen elő; 

c) a szükséges munka- és balesetvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni, továbbá a 
baleset-megelőzési képzéseken részt venni és az ott szerzett ismereteket elsajátítani és 
alkalmazni; 

d) egészséget, testi épséget nem veszélyeztető, biztonságos módon viselkedni; a fegyelmet, 
a rendet, a tisztaságot megtartani, szükség (baleset) esetén segítséget nyújtani; 

e) balesetét, rosszullétét az oktatónak, illetve a jelen lévő főiskolai alkalmazottnak (a C114-
es szobában tartózkodó munkatársnak vagy a Hallgatói Központnak) azonnal jelenteni; ha 
ebben egészségi állapota akadályozza, akkor azt az esetet észlelő tartozik megtenni; 

f) hallgatótársa vagy más személy balesetét, rosszullétét, vagy illetve annak a gyanúját, hogy 
az illető alkohol vagy más bódító szer hatása alatt áll, az oktatónak, illetve a jelen lévő 
főiskolai alkalmazottnak (a C114-es szobában tartózkodó munkatársnak vagy a Hallgatói 
Központnak) azonnal jelenteni;  

g) a rendelkezésére bocsátott eszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon 
meggyőződni; az elhasználódást, sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve azt 
haladéktalanul jelezni a foglalkozást vezető oktatónak vagy más, a közelben lévő 
munkatársnak (ill. a C114-es szobában tartózkodó munkatársnak vagy a Hallgatói 
Központnak); 
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h) óvni és a rendeltetésének megfelelően – a tevékenységet felügyelő oktató munkatárs 
utasításai szerint – használni a rábízott technikai eszközöket, felszerelési tárgyakat és 
egyéni védőeszközöket; 

i) bármely veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart, tüzet, füstöt, égett szagot, vagy 
más szokatlan jelenséget jelenteni a C114-es szobában tartózkodó munkatársnak vagy a 
Hallgatói Központnak; intézkedésig a tőle elvárható – saját és mások testi épségét nem 
veszélyeztető – módon azt megszüntetni vagy a veszélyt csökkenteni; 

j) a tantermi berendezési tárgyak látható hibáit, azok műszaki állapotában észlelt 
rendellenességeket jelenteni az oktató felé, vagy a C114-es szobában tartózkodó 
munkatársnak vagy a Hallgatói Központnak; 

k) a tűzjelző megszólalása esetén az épületet a legrövidebb időn belül, fegyelmezett módon 
elhagyni; 

l) a sportfoglalkozáskor keletkező balesetek megelőzése érdekében azokon kellően kipihent 
fizikai és szellemi állapotban megjelenni; körültekintő, fegyelmezett magatartást 
tanúsítani; az edző biztonságra vonatkozó utasításait maradéktalanul betartani; 
szabadtéri foglalkozás esetén a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelő öltözetet 
viselni; 

m) a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedés (gyalogos, jármű) és a 
tömegközlekedési eszközök igénybevételére vonatkozó szabályokat maradéktalanul 
betartani azzal, hogy a Főiskola területén belül történő gyalogos közlekedés alkalmával 
csak a gyalogosforgalomra létesített, illetve kijelölt útszakaszt, útvonalat veheti igénybe; 
a Főiskola területén belüli úthibákat (közlekedési és menekülési utak), illetve a fagyos téli 
időszakban a csúszás-mentesítés hiányosságát jelenteni köteles a Főiskola létesítményeit 
üzemeltető szerveknek, a C114-es szobában tartózkodó munkatársnak vagy a Hallgatói 
Központnak. 

(4) Az a hallgató, aki a baleset-megelőzési (munkavédelmi) szabályokat megszegi, fegyelmi 
vétséget követ el. A fegyelmi eljárásra a Hallgatói Fegyelmi, ill. a Kártérítési Szabályzat 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. § 
A FOGLALKOZTATOTTAK KÖTELEZETTSÉGEI 

(1) A hallgatói tevékenységet vezető/felügyelő oktató vagy munkatárs köteles a 
rendszeresített és használt eszközök állapotát a foglalkozás előtt balesetvédelmi 
szempontból ellenőrizni. Balesetveszélyes, sérült eszközökkel, készülékekkel a hallgatók 
még közvetlen felügyelet mellett sem végezhetnek munkát. Fentieken túl különösen 
figyelemmel kell kísérni a nagy igénybevételnek kitett elektromos készülékek állapotát. 

(2) A hallgatói tevékenységek vezető/felügyelő oktató vagy munkatárs köteles baleset-
megelőzési utasításait egyértelműen megfogalmazni, végrehajtatni, a biztonsági 
berendezések hatékony működőképességét ellenőrizni, az egyéni védőeszközök 
rendeltetés szerinti használatát megkövetelni. 
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(3) A Főiskolai létesítmények üzemeltetőinek feladata, hogy a balesetek megelőzése 
érdekében a vonatkozó jogszabályok által előírt figyelmeztető táblákat, feliratokat 
kihelyezze és a biztonsági előírások betartásával kapcsolatos üzemeltetői intézkedéseket 
megtegye. 

6. § 
A HALLGATÓK BALESET-, TŰZ- ÉS MUKAVÉDELMI OKTATÁSA 

(1) Az Mvt. értelmében a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az 
egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival. 

(2) A Főiskola elektronikus formában közzéteszi a Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatát, 
amelynek elkészítése és aktualizálása a Főiskola által megbízott szakértő feladata.  

(3) A baleset-, tűz- és munkavédelmi oktatást online oktatás formájában kell biztosítani a 
hallgatók részére a Moodle rendszeren keresztül. A hallgató a Moodle rendszeren kiírt kvíz 
kitöltésével tanúsítja, hogy az oktatásban foglaltakat megismerte.  

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

7. § 
AZ OKTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BALESET-MEGELŐZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

(1) A Főiskola szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók egészséges, káros szenvedélyektől 
mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a 
hallgatók beilleszkedését a tanulmányaik idején. Ahol a veszély jellege indokolja, a 
Főiskola biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket alkalmaz. 

(2) A Főiskola gondoskodik a képzés egészséges és biztonságos szervezési és tárgyi 
feltételeinek megteremtéséről, a hallgatói balesetek megelőzése érdekében az azokat 
előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel 
kapcsolatos dokumentációs követelmények érvényesítéséről. 

(3) A hallgató részére csak olyan feladat elvégzését szabad meghatározni, amelyre az 
egészséges, biztonságos tanulás szempontjából szellemileg, fizikailag, egészségileg 
alkalmas, továbbá rendelkezik a feladat egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 
elvégzéséhez szükséges ismeretekkel. 

(4) Amennyiben az oktatási körülmények olyanok, hogy bárkinek az életét, testi épségét vagy 
egészségét közvetlenül veszélyeztetik, a veszélyhelyzet megszűnéséig oktatást végezni, 
illetve arra utasítást adni tilos. 

(5) Mindennemű veszélyforrást oly módon kell jelezni, hogy az mindenki számára 
felismerhető legyen és biztosítsa számára a veszélyhelyzet elkerülését. Ez történhet 
figyelmeztető felirat elhelyezésével vagy bármilyen más alkalmas módon. 
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(6) Bármilyen meghibásodás esetén, amelynek megjavítására az oktató, hallgató nincs 
feljogosítva, az eszközt azonnal üzemen kívül kell helyezni és a megjavítás érdekében 
szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

8. § 
A HALLGATÓI BALESETEK BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA, NYILVÁNTARTÁSA 

(1) A Főiskola a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja és nyilvántartásba veszi a 
hallgatókat ért baleseteket. 

(2) A sérült vagy a balesetet észlelő hallgató haladéktalanul köteles jelenteni a balesetet a 
szervezett tevékenységet irányító személynek (oktató, foglalkozásvezető), amennyiben ez 
nem lehetséges, a Hallgatói Központnak; egyúttal tájékoztatást adni a még esetlegesen 
fennálló veszélyről. A sérülést elszenvedő hallgatónak – amennyiben állapota lehetővé 
teszi – haladéktalanul jelentkeznie kell az egészségügyi alapellátását végző orvosnál vagy 
az illetékes ambulancián. A hallgató az ellátást igazoló dokumentumot köteles bemutatni 
és azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

(3) A balesetet okozó tevékenységet irányító oktató vagy munkatárs intézkedik a fennálló 
veszély azonnali megszüntetéséről, a sérült mentéséről, elsősegélyben részesítéséről és 
további ellátásáról, súlyos balesetnél a mentők értesítéséről és a baleseti helyszín 
biztosításáról. A hozzátartozókat a mentők vagy a Hallgatói Központ értesíti. 

(4) A szervezett tevékenységet irányító személy jegyzőkönyvet vesz fel a bekövetkezett 
balesetről, amelyet haladéktalanul el kell juttatni a Hallgatói Központnak. 

(5) A hallgatókat ért, jelen Szabályzat hatálya alá tartozó balesetek kivizsgálása a Hallgatói 
Központ feladata. A kivizsgálásba, amennyiben szükséges, az érintett szervezeti egység 
képviselőjét is be kell vonni. A Hallgatói Önkormányzat megbízottja a hallgatói balesetek 
kivizsgálásában jogosult részt venni és észrevételt tenni. 

(6) A kivizsgálást haladéktalanul, de legkésőbb a baleset bekövetkezését követő 15 napon 
belül el kell végezni. 

(7) A hallgatói baleseti jegyzőkönyveket a Hallgatói Központ 5 évig köteles megőrizni. A 
jegyzőkönyv egyik példányát a hallgató személyi anyagában kell elhelyezni, a másik 
példányt a Főiskola köteles megőrizni. A Hallgatói Központ a hallgató kérésére másolatot 
készít a jegyzőkönyvről, amelyet emailben juttat el a hallgató részére. 

9. § 
SZAKMAI GYAKORLAT ÉS MOBILITÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK 

(1) A szakmai gyakorlatok keretében, külső foglalkoztatóknál végzett munka során 
bekövetkezett hallgatói balesetekre az Mvt. munkavállalókra vonatkozó előírásai az 
irányadók. 

(2) A foglalkoztató munkáltató a hallgatókat ért minden munkabalesetről köteles a Főiskolát 
értesíteni, és a baleset kivizsgálásában való részvételét lehetővé tenni. Ezen ügyekben a 
Főiskola részéről a Hallgatói Központ kijelölt munkatársa jár el. 
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(3) A nemzetközi mobilitás során a hallgatót érintő balesetek esetében a partnerintézmény 
előírásai az irányadók.   

(4) A partnerintézmény a hallgatókat ért minden munkabalesetről köteles a Főiskolát 
értesíteni, és a baleset kivizsgálásában való részvételét lehetővé tenni. Ezen ügyekben a 
Főiskola részéről a Hallgatói Központ kijelölt munkatársa jár el. 

10. § 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

(1) Jelen Szabályzatot a Szenátus 2/2022 sz. határozatával 2022. május 16-i ülésén fogadta el, 
és az elfogadás napján lép hatályba. 

(2) Jelen szabályzat kiegészítésül szolgál az intézmény Tűzvédelmi szabályzata mellé. 

 

Budapest, 2022. május 16. 

 Dr Láng László 
rektor 

a Szenátus elnöke 

 


