PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
KEDVES HALLGATÓNK!
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX, és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII
törvények meghatározzák a hallgatók egészségének és biztonságának védelmére
vonatkozó szabályokat és előírásokat.
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek betartása
biztosítja, hogy a tanulmányai során eleget tehessen az alapvető követelményeknek és
ezzel a saját és hallgatótársai egészségét és biztonságát képes legyen megvédeni.
Kérjük, olvassa el figyelmesen e tájékoztatót és az abban foglaltak tudomásul vételét a
mellékelt nyilatkozat aláírásával tanúsítsa. Ezzel eleget tett a munkavédelmi oktatási
kötelezettségének.
A részletes munkavédelmi követelményeket, az Egyetem munkavédelmi szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a fontosabb hivatali helyiségekben.
A hallgató alapvető kötelezettségei:
A hallgató csak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre alkalmas
állapotban tartózkodhat az Egyetem területén, vehet részt az oktatásokon, az egyéb
rendezvényeken. Köteles a munkavédelmi előírásokat betartani. Munkavégzésre (tanulásra)
alkalmas állapot alatt azt értjük, amikor a munkavállaló rendelkezik a tőle elvárható
helyzetfelismerő képességgel és reflexszel, nem áll szeszes ital, gyógyszer, vagy drogok
hatása alatt és alkalmas a közösségben a hallgatói kötelezettségek ellátására.
A hallgatótól elvárható, hogy legyen képes meggyőződni az általa használt tan- és egyéb
eszközök, (székek, asztalok stb.) biztonságos állapotáról, azokat rendeltetésszerűen, illetve a
tanár utasítása szerint használja. Meghibásodásukat kérjük jelezni szíveskedjen az illetékes
tanszék titkárságán.
Az Egyetem területén viseljen olyan ruházatot, amely méltó az Intézményhez, a használt
lábbeli tegye lehetővé a biztonságos közlekedést, megfelelően rögzítse a bokát, és így előzze
meg a gyalogos közlekedés során bekövetkező boka- és lábsérüléseket.
Az egyetem területén a rendet, fegyelmet és tisztaságot megtartani, a veszélyt, illetve minden
olyan körülményt, amely másokra veszélyt jelenthet, a tőle elvárható módon megszüntetni, és
azonnal jelenteni a tanárnak, illetékes tanszéki titkárságnak.

A baleset-bejelentési kötelezettség
Az a hallgató, akit az egyetem területén való tartózkodása közben baleset ért - függetlenül
attól, hogy az egyetem épületeiben, vagy az épületek közötti szabad téren, illetve a
közlekedésre kijelölt utakon történt, a sérülés – a baleset bekövetkezésének a tényét köteles
haladéktalanul jelenteni tanárának, az érintett tanszéki titkárságnak, ahol e tényt
nyilvántartásba veszik, a szükséges további intézkedéseket a baleset bekövetkezési
körülményeinek rögzítésére, megteszik.
A súlyos munkabalesetet a tudomásra jutást követően haladéktalanul be kell jelenteni a
baleset helyszíne szerinti illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, az oktatási minisztérium
munkavédelmi osztályának.
A hallgatót ért baleset bejelentésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése súlyos
munkavédelmi kötelezettségszegés.
A közlekedés legfontosabb szabályai.
Az egyetem épületeit megközelíteni, közöttük közlekedni az e célra kiépített, gyalogos
közlekedésre kialakított utakon szabad.
Az emeletek közötti közlekedés során a korlát kapaszkodóját, lehetőleg mindig használjuk,
ezzel a lépcsőn történő megbotlás kockázatát csökkentjük.
A nagy előadótermekben – különösen, ahol a padozat fával burkolt – gondoljunk arra, hogy a
lépcsők szélei a fa borítás erezetei miatt összefolynak, nem jól láthatóak.
A Portácska a közút túlsó oldalán található buszmegállóból csak a kijelölt gyalogátkelő
igénybevételével közelíthető meg. A buszmegállót azonos módon érhetjük el.
Az egyetem területén gépkocsival maximálisan 20 km/h sebességgel szabad közlekedni.
Dohányzás.
A nemdohányzó hallgatók védelme érdekében az Egyetem épületeiben tilos a dohányzás.
Dohányozni csak az erre kijelölt helyeken szabad.
Menekülési utak.
Az Egyetem épületeiben a menekülési utak, vészkijáratok az utóbbi években elterjedt
egységes európai jelzőtáblák elhelyezésével vannak jelölve. Ismerje meg a tantermek,
szemináriumi termek környezetét, azoknak a kijáratoknak, vészkijáratoknak elhelyezkedését,
amelyek az Ön tartózkodási helyéről a legrövidebb úton biztosítják az épület vészhelyzet
esetén történő elhagyását.
A villamos berendezésekre vonatkozó legfontosabb előírások.
A hallgató a villamos berendezések kapcsoló elemeihez nem nyúlhat, azokat nem kezelheti.
Lógó aljzatról, sérült villásdugóról, a falból kilógó vezetékről az érintett tanszéki titkárságot
azonnal tájékoztatni kell. Hallgató a javítással nem kísérletezhet.
A villamos berendezés üzemeltetéséhez használt hosszabbítók csatlakozói és a vezeték legyen
sérülésmentes;
VIGYÁZAT! Védőérintkező nélküli, illetve a védőérintkező bekötése nélküli hosszabbító
csak kettős szigetelésű berendezések esetében használható. Egyéb esetekben az ilyen
hosszabbító használata TILOS!

