
Hallgatói munkavédelmi tájékoztató



A munkavédelmi 
tevékenységünk alapvető 

célja, hogy a munkavégzés, a 
tanulmányok folytatása 

során, illetve azzal 
összefüggésben soha senki

se sérüljön meg, ne 
szenvedjen balesetet, ne érje 

egészségkárosodás, és ne 
betegedjen meg! Soha, senki! 



Ez lényegében a munkavédelmi „0 
hiba”, amit egy, a hétköznapi 
életnél sokkal, több kockázattal 
terhelt környezetben kell 
megvalósítani. 

Ez szabályzatokkal önmagában 
nem megy, hiszen azok nélkül, 
akiket meg akarunk védeni, 
eredményes munkavédelmet 
csinálni nem lehet! Ehhez kell az 
Önök együttműködése, 
partnersége!



Az egyetemi épületeket, helyiségeket, 
berendezéseket csak rendeltetésüknek 
megfelelően, a meghatározott nyitvatartási időben 
és feltételek mellett szabad használni. Amennyiben 
bizonytalan valaki abban, hogy ezeknek mi a 
rendeltetésük, hogyan kell őket használni, 
működtetni, akkor bármilyen velük kapcsolatos 
tevékenység megkezdése előtt meg kell kérdezni 
az illetékes oktatótól, gyakorlatvezetőtől. Merjünk 
kérdezni! Ha megismertük a vonatkozó 
utasításokat, előírásokat, akkor azok szerint kell 
eljárni!

Ne próbálkozzunk!



Az Egyetem területén elhelyezett tiltó, 
figyelmeztető, előíró, vészhelyzeti táblák nem 
esztétikai célokat szolgálnak, azok üzeneteit, 
utasításait ne hagyjuk figyelmen kívül, és azok 
szerint járjunk el!



Veszélyes anyagok és keverékek (vegyi anyagok) 
használta csak a biztonsági adatlap ismeretében
kezdhető meg, vagy amennyiben a használatukra 
vonatkozó képzést már megkapta! A 
laboratóriumokon kívül kísérletezni, más 
helyiségekbe tűzveszélyes, maró, robbanó 
anyagot bevinni tilos

„H” és „P” 
mondatok!



Intézkedések tűz esetén:

Az egyetem minden 
hallgatójának és az egyetemen 
tartózkodó minden vendégnek 

állampolgári kötelessége az 
észlelt tűz jelzése, a tűz 

oltásának megkezdése, az 
életmentés, a köztulajdon 
védelme a testi épségének 

megőrzésének 
figyelembevételével, illetve a 
katasztrófavédelem és egyéb 
szervek (mentők, rendőrség) 

munkájának segítése.



A tűz bejelentésekor közölni kell:
• mi ég,
• mit veszélyeztet,
• mekkora a tűz terjedelme,
• van-e életveszély, sebesült

• van-e olyan körülmény amely 
veszélyezteti a 

menekülést/beavatkozást ( pl.: 
robbanásveszélyes anyag, gázpalack 

tárolása, stb.)
• ki és milyen telefonszámon, honnan 

jelzi a tüzet.
FONTOS: Várjuk meg a tűzoltókat!



Tűzoltó eszköz használata



A kollégiumi helyiségekben 
használható elektromos 

készülékek körét a kollégiumi 
szabályzat határozza meg. Ezeken 

kívül még bevinni is más 
készüléket bevinni csak 

engedéllyel lehetséges! Tilos és 
életveszélyes a szabálytalan 

csatlakozó vezetékek, a sérült vagy 
szakszerűtlenül javított, átalakított 

elektromos berendezések 
használata.



Amennyiben az egészséget-, és 
biztonságot veszélyeztető 
állapotot, helyzetet észlel valaki, 
azt köteles haladéktalanul
jelenteni, szóvá tenni! A 
munkavédelem területén el kell 
felejtenünk azt a sokat citált 
magyar közmondást, miszerint 

„Ne szólj szám, 
nem fáj fejem!”. A 
munkavédelem területén a 

„Ha nem szólok, 
fájni fog a fejem” 
mondást szükséges követni!

Minden eltérést, nem-
megfelelőséget tegyünk szóvá, 
mielőtt még sérülés, baleset, 
egészségkárosodás vagy még 
súlyosabb kimenetelű 
eseményhez vezethetnének!



Sokan hiszik, hogy baleset 
csak mindig másokkal 

történhet, „velem” nem. 
Ne higgyünk ebben. 

Ne vizsgáljuk ki, hanem 
előzzük meg!

Az Óbudai Egyetem olyan 
felsőfokú oktatási 

intézmény, amelynek 
vannak „veszélyes üzemei”.
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Balesettől és egészségkárosodástól 
mentes egyetemi polgári létet kívánok!

„ A biztonsági öv nem korlátoz annyira a mozgásban, mint a kerekes szék!” (Graffiti)


