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V. fejezet
HALLGATÓI BALESETVÉDELMI SZABÁLYZAT
A szabályzat célja
1. §
A szabályzat rendelkezik a főiskolai hallgatókra vonatkozó balesetvédelmi előírásokról, a
munkabalesetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.

A szabályzat hatálya
2. §
A szabályzat hatálya a Sola Scriptura Teológiai Főiskolával (továbbiakban: főiskola) hallgatói
jogviszonyban állókra, valamint a hallgatókkal kapcsolatban valamennyi munkatársra
kiterjed.

A hallgatók munkavédelmi oktatása
3. §
(1) Célja: A hallgatók egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó munkavédelmi
szabályok, és a főiskola által szervezett vagy felügyelt tevékenységre, szolgáltatásra,
rendezvényre vonatkozó balesetvédelmi előírások ismertetése. Ezek elsajátítása
érdekében a nappali tagozatos hallgatókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a
tanulmányok megkezdésekor.
(2) Az oktatásnak ki kell terjednie mindenkire, aki a kollégiumban lakik.
(3) Az oktatásnak elméleti és gyakorlati részből kell állnia. Az oktatáson való részvételt a
hallgató aláírásával igazolja.
(4) Az oktatás megszervezéséért a rektor, vagy az általa kijelölt személy a felelős.

A hallgatók munkavédelmi feladatai
4. §
(1) A hallgatók jogosultak arra, hogy a tanulmányaikhoz szükséges biztonságtechnikai
feltételek a rendelkezésükre álljanak.
(2) Kötelesek megismerni és betartani az MVSZ előírásait.
(3) Kötelesek a főiskola területén rendet és tisztaságot tartani, valamint tanulmányaik során
megszüntetni minden olyan körülményt, amely balesetet okozhat.
(4) Kötelesek részt venni a munkavédelmi oktatáson, és az ott elhangzottak szerint folytatni
tanulmányaikat.
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Hallgatói balesetek kivizsgálása
5. §
(1) A hallgatói baleseteket ki kell vizsgálni.
(2) A hallgatói balesetek kivizsgálásában részt vesz a hallgatói önkormányzat képviselője, és
a rektor megbízottja.
(3) Ezen baleseteket nyilvántartásba kell venni, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni, és
intézkedni kell a sérült megfelelő ellátásáról.

Záró rendelkezések
6. §
(1) A hallgatói balesetvédelmi szabályzatát a főiskola szenátusa SZH-23/2012 számú
határozatával, 2012. 09. 07.-én elfogadta.
(2) Jelen szabályzat 2012. szeptember 15.-én lép hatályba.
(3) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az SZH-12/2010. számú szenátusi
határozattal elfogadott a hallgatói balesetvédelmi szabályzat és annak valamennyi
módosítása hatályát veszti.
Budapest, 2012. szeptember 7.
Dr. Vankó Zsuzsanna
rektor
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