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PREAMBULUM
A Nyugat-magyarországi Egyetemen a rendezett, egészséges, biztonságos és minimális
kockázattal járó munkavégzés komplex biztonságvédelmi szabályozásának megteremtése,
valamint a természetes és épített környezet védelme, a környezetre káros szennyeződések és
ártalmak feltárása, megelőzése, csökkentése, megszüntetése érdekében, az egyetemen folyó
tevékenység integrált részeként került sor Nyugat-magyarországi Egyetem Biztonságvédelmi
Szabályzatának (továbbiakban EBSZ) kidolgozására.
Az Egyetem a biztonsági kihatással bíró szabályozási területeket (humán, természetikörnyezeti, műszaki és informatikai és szervezési) kinyilvánítottan komplex, hatékony
egységben kívánja működtetni.

I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. §
Szabályozott biztonságvédelmi tevékenységek a Nyugat-magyarországi Egyetemen
(1) A Nyugat-magyarországi Egyetem (továbbiakban Egyetem, rövidítve NymE) szabályozott
biztonságvédelmi tevékenységét a
a) munkavédelem,
b) tűzvédelem,
c) rendészet/vagyonvédelem,
d) környezetvédelem
(későbbiekben, illetve szükség szerint polgári védelem, sugárvédelem, szellemi tulajdon
védelme, adatvédelem, fegyelmi és kártérítési felelősség területeire terjeszti ki, mely
területeken a szigorú jogkövető magatartással, illetve esetenként azon túlmutató önkéntes
vállalással teszi lehetővé a rendezett, egészséges és biztonságos, minimális kockázattal járó,
jogkövető munkavégzést.)
(2) Az Egyetem biztonságvédelmének alapját a biztonságvédelemmel kapcsolatos egyszemélyi
felelős vezetői, rektori elkötelezettség, vagy más néven a biztonságvédelmi doktrína adja.
2. §
Nyugat-magyarországi Egyetem biztonságvédelmi doktrínája
(1) A Rektor felelős az intézményben folyó oktatási-kutatási-nevelési, és az ezekhez kapcsolódó,
valamint a mindennapi üzemviteli, felújítási és karbantartási tevékenységekben résztvevők
számára a rendezett, egészséges és biztonságos, minimális kockázattal járó munkavégzés
feltételeinek biztosításáért, a működésben veszélyt jelentő és felismerhető források felderítése,
elhárítása és a kockázatok folyamatos csökkentése révén.
(2) A Szenátus a rendezett, egészséges és biztonságos, minimális kockázattal járó munkavégzés
érdekében biztonságvédelmi szabályzatokat alkot, melyekben meghatározza a
biztonságvédelem egyes területein követendő magatartást. Ezek a szabályzatok az alábbiak:
a) Egyetemi Munkavédelmi Szabályzat (EMuSz)
b) Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat (ETűSz)
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c) Egyetemi Rendészeti/Vagyonvédelmi Szabályzat (EReSz/EVaSz)
d) Egyetemi Környezetvédelmi Szabályzat (EKöSz)
(3) A Rektor a rendezett, egészséges és biztonságos, minimális kockázattal járó munkavégzés, és a
környezet védelme érdekében biztonságvédelmi feladatokat és felelősöket jelöl ki az igazgatás,
szervezés, végrehajtás és ellenőrzés területein.
(4) A Rektor átruházott hatáskörben az egész egyetemre kiterjedő hatállyal a Gazdasági
Főigazgatót bízza meg a biztonságvédelemi és környezetvédelmi igazgatás, szervezés,
végrehajtás és ellenőrzés
a) általános, valamint
b) az üzemvitel, beruházás, felújítás és karbantartás területén felmerülő speciális
feladataival, azzal, hogy a gazdasági főigazgató a biztonságvédelmi szabályzat megfelelő
végrehajtása, illetve a szabályzat mellékleteinek szükség szerinti aktualizálása érdekében
gazdasági főigazgatói utasításokat adjon ki.
(5) A Rektor átruházott hatáskörben a működési területükre kiterjedő hatállyal az önálló
szervezeti egységek, (karok, gyakorló intézmények, szolgáltató egységek, funkcionális
egységek) vezetőit bízza meg a biztonságvédelmi és környezetvédelmi igazgatás, szervezés,
végrehajtás és ellenőrzés, - alaptevékenység végzésével (oktatás-kutatás-nevelés és kapcsolódó
tevékenységekkel) összefüggő feladataival.
(6) A Rektor a biztonságvédelmi és környezetvédelmi feladatok elvégzése érdekében
jogszabályból fakadó kötelezettsége, valamint saját hatáskörében biztonságvédelmi szervezetet
hoz létre. A biztonságvédelmi szervezet mellett, a Szenátus bizottságaként alkalomszerűen
működő Biztonságvédelmi Bizottság segíti az Egyetem biztonságvédelmi feladatainak
kezelését.
3. §
Nyugat-magyarországi Egyetem Biztonságvédelmi szervezete
(1) A NYME biztonságvédelmi szervezeti felépítését és betagozódását az egyetemi szervezetbe az
1. számú mellékletben látható organogram mutatja.
(2) Főtitkár látja el az egyetem központi általános biztonságvédelmi igazgatásának adminisztratív
feladatait, a biztonságvédelmi és környezetvédelmi szabályzatok jogi felügyeletét és
előterjesztését.
(3) Gazdasági Főigazgató a biztonságvédelemi feladatok elvégzésére Biztonságszervezési Szervezetet
működtet. A szervezet a Biztonságszervezési Munkatárs (továbbiakban: BSZ) koordinálásával
működik, a biztonságvédelem egyes szakterületein (munkavédelem, tűzvédelem,
őrzésvédelem, élet-, és vagyonvédelmi biztonságtechnika, környezetvédelem) külső
szolgáltatók igénybevételével.
(4) BSZ szervezeti és működési szabályzatát (BSZ SZMSZ) az Általános rendelkezések 2. számú
melléklete tartalmazza.
(5) Az önálló szervezeti egységek, (karok, gyakorló intézmények, szolgáltató egységek,
funkcionális egységek) vezetői a biztonságvédelemi és környezetvédelmi feladatok elvégzésére
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saját hatáskörükben a biztonságvédelem egyes szakterületein a helyi sajátosságoknak
megfelelő módon (külön-külön, vagy ha arra lehetőség van összevontan) belső biztonságvédelmi
és környezetvédelmi felelősöket vagy külső szolgáltatókat bíznak meg. A biztonságvédelmi
koordinálást egyes területeit tekintve összevontan, vagy részterületekre bontva
(munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, polgári védelem, ezeket tetszés szerint
kapcsolva) lehet ellátni.
(6) A biztonságvédelmi és a környezetvédelmi felelősök munkájukat a megbízó önálló szervezeti
egységek, (karok, gyakorló intézmények, szolgáltató egységek, funkcionális egységek)
vezetőinek irányításával végzik, és nekik tartoznak felelősséggel. Szakmai információs és
kooperációs kapcsolatban állnak viszont a Biztonságszervezési Munkatárssal, illetve
alkalmazása esetén megfelelő biztonságszervezési szakterület külső szolgáltatójával.
(7) A biztonságvédelmi és környezetvédelmi felelősök működése terén minimális követelmény,
hogy valamennyi Karon, önálló szervezeti egységségnél összevont biztonságvédelmi vagy
elkülönült tevékenyégként munkavédelmi, tűzvédelmi, rendészeti/vagyonvédelmi ezen kívül
környezetvédelmi (és szükség szerint polgári védelmi) felelős legyen. Olyan önálló szervezeti
egységeknél, ahol a foglalkoztatottak létszáma alacsony, nem szükséges külön
biztonságvédelmi felelősöket megbízni. Ilyen esetekben, megegyezés esetén a területileg
befogadó Kar (vagy más önálló szervezeti egység) biztonságvédelmi, illetve környezetvédelmi
felelőseihez csatolható ez a feladat.
(8) A nem önálló szervezeti egységek vezetői (jelen szabályzat értelmezésében az SZMSZ szerint
önálló szervezeti egységnek meghatározott intézetet is ideértve)a biztonságvédelem egyes
szakterületein a helyi sajátosságoknak megfelelő módon összevont biztonságvédelmi vagy
elkülönült tevékenyégként munkavédelmi, tűzvédelmi, rendészeti/vagyonvédelmi, illetve
környezetvédelmi megbízottakat jelölnek ki.
(9) A biztonságvédelmi és környezetvédelmi megbízottak terén minimális követelmény, hogy a
szervezeti egységnél külön-külön legalább munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi,
környezetvédelmi megbízottakat jelöljenek ki.
(10) A biztonságvédelmi és környezetvédelmi megbízottak a megbízást adó egység vezetőjének
irányításával végzik munkájukat, és nekik tartoznak felelősséggel. Szakmai információs és
kooperációs kapcsolatban állnak viszont a szervezetileg illetékes biztonságvédelmi , illetve
környezetvédelmi felelősével.
(11) A Karoknál, illetve olyan önálló szervezeti egységeknél, amelyek további, nem önálló
szervezeti egységre tagozódnak a (8) pontban meghatározott biztonságvédelmi és a
környezetvédelmi megbízott kijelölése a benne működő egységek feladat-, és
felelősségmennyisége szerint választható lehetőség. Az általános, illetve egyes egységekre
meghatározott megbízotti kijelölést a kari, önálló szervezeti egységi (gyakorló intézmények,
szolgáltató egységek) szabályozásában kell meghatározni. Amennyiben csak részlegesen vagy
egyáltalán nem kerül biztonságvédelmi megbízott kijelölésre, a biztonságvédelmi felelősnek
ebben az esetben e területeken a biztonságvédelmi megbízott feladatait is el kell látnia.
Amennyiben csak részlegesen vagy egyáltalán nem kerül környezetvédelmi megbízott
kijelölésre, a környezetvédelmi felelősnek ebben az esetben e területeken a környezetvédelmi
megbízott feladatait is el kell látnia.
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(12) A biztonságvédelmi, illetőleg környezetvédelmi felelősi feladatot – az átoktatáshoz
hasonlóan- más szervezeti egység felé is lehet teljesíteni, ennek felelősségi és anyagi
feltételeiről a két szervezeti egység vezetője által aláírt megállapodást kell készíteni. Szükség
esetén a biztonságvédelmi vagy környezetvédelmi felelősi feladatok részét vagy egészét külső
vállalkozással is el lehet végeztetni, azonban a külső vállalkozás felelős kapcsolását az érintett
szervezeti egységhez végre szükséges hajtani.
(13) A biztonságvédelmi felelősöknek és megbízottaknak a biztonságvédelmi területeként
(tűzvédelem, munkavédelem, vagyonvédelem, szükség szerint polgári védelem) tételezve
keresetkiegészítés adható. A keresetkiegészítési előterjesztést a megbízó vezetőnek kell tennie.
A keresetkiegészítés költsége az érintett szervezeti egységet terheli. A kereset kiegészítés
mértéke álljon arányban az elvégzett feladatok mennyiségével és felelősség fokával.
(14) A környezetvédelmi felelősöknek és megbízottaknak kereset kiegészítés adható. A kereset
kiegészítési előterjesztést a megbízó vezetőnek kell tennie. A kereset kiegészítés költsége az
érintett szervezeti egységet terheli. A kereset kiegészítés mértéke álljon arányban az elvégzett
feladatok mennyiségével és felelősség fokával.
4. §
A működésben veszélyt jelentő és felismerhető források felderítése és elhárítása
(1) A működésben veszélyt jelentő és felismerhető források felderítésének és elhárításának célja a
biztonságvédelmi kockázatok csökkentése.
(2) A biztonságvédelmi kockázatok csökkentésére az Egyetem a következő módszereket
alkalmazza:
a)
b)
c)
d)

oktatás
személyes bejelentési kötelezettség,
kockázatértékelés,
biztonságvédelmi szemlék/bejárások, ellenőrzések.

(3) Minden az Egyetem területén folyó tevékenységben résztvevő személy köteles a működésben
veszélyt jelentő és felismert veszélyforrást a munka irányítójának azonnal jelenteni és a
megfelelő biztonságvédelmi szabályzat, ill. utasítás szerint eljárni.
(4) Az Egyetem a kockázatértékelés módszerét a kockázatok csökkentésére a jogszabályban
[(Mvt. 54. § (2) és végrehajtási utasításai)] előírtaknak megfelelően alkalmazza.
(5) A Rektor a működésben veszélyt jelentő és felismerhető források felderítésére és elhárítására
rendszeres, átfogó és a biztonságvédelem minden területére kiterjedő komplex
biztonságvédelmi szemlék/bejárások, vezetői ellenőrzések megtartását rendeli el.
5. §
Komplex biztonságvédelmi szemlék/bejárások, vezetői ellenőrzések rendje
(1) Minden önálló szervezeti egység (kar, gyakorló intézmény, szolgáltató egység, funkcionális
egység) vezető legalább évente az irányítása alá tartozó szervezeteknél és területeken komplex
biztonságvédelmi szemlét/bejárást köteles megszervezni és tartani, melyre a Gazdasági
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Főigazgatót is meghívja. A Gazdasági Főigazgató a szemlén/bejáráson személyesen, vagy
megbízottja által képviselve részt vesz.
(2) A komplex biztonságvédelmi szemlét/bejárást tartó bizottság vezetője az önálló szervezeti
egység vezetője (dékán/főigazgató, egyéb önálló szervezeti vezető/gyakorló intézmény,
szolgáltató egység, funkcionális egység vezetője).
(3) A bizottság tagjai:
a) A Műszaki Igazgató
b) a Biztonságszervezési Munkatárs
c) az érintett terület biztonságvédelmi (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, vagyonvédelmi-,
polgári védelmi-, stb.), és környezetvédelmi felelősei
d) az érintett terület nem önálló szervezeti egységeinek vezetői
e) az érintett terület nem önálló szervezeti egységének biztonságvédelmi (tűzvédelmi-,
munkavédelmi-, vagyonvédelmi-, polgári védelmi-, stb.) és környezetvédelmi megbízottai.
(4) A szemle során a vizsgált terület vezetőjének, illetve a területen dolgozóknak a korábban
fennálló biztonságvédelmi szempontból lényeges problémákra, hiányosságokra,
veszélyforrásokra fel kell hívnia a szemlebizottság résztvevőinek figyelmét. A
szemlén/bejáráson észlelt és felismert a működésben veszélyt jelentő forrásokról,
biztonságvédelmi vagy környezetvédelmi hiányosságokról, kifogásokról a bizottság vezetője
jegyzőkönyvet készít, melyet ő és a bizottság tagjai aláírásukkal igazolnak.
(5) A komplex biztonságvédelmi szemle/bejárás jegyzőkönyvében, amennyiben az csupán helyi,
az ellenőrzött szervezeti egység által kivitelezhető megoldást kíván, rögzíteni kell az észlelt
hiányosság, vagy felismert veszélyforrás megszüntetéséhez szükséges feladatot, a
végrehajtásért felelős személy nevét és az intézkedés határidejét.
(6) A komplex biztonságvédelmi szemlén/bejáráson készült jegyzőkönyvet egy héten belül meg
kell küldeni a Gazdasági Főigazgatónak is, aki azokban az esetekben, amikor a szemle
bizottsága úgy ítéli meg, hogy az észlelt és felismert veszélyforrás megszüntetése központi
intézkedést igényel, intézkedési tervet készít a felelős személy nevének és az intézkedés
határidejének megjelölésével.
(7) A komplex biztonságvédelmi szemlén/bejáráson készült jegyzőkönyvekben és annak kapcsán
hozott intézkedési tervekben megnevezett veszélyforrások kijelölt határidőre történő
megszüntetését a Biztonságvédelmi Munkatárs folyamatosan ellenőrzi. A teljesítés esetleges
elmaradását az érintett vezetőnek jelenti. Súlyos mulasztás esetén felelősségre vonást
kezdeményez.
(8) A komplex biztonságvédelmi szemle/bejárás jegyzőkönyvének formáját az Általános
rendelkezések 3. számú melléklete mutatja.
6. §
A helyes biztonságvédelmi magatartás elsajátítása
(1) A helyes biztonságvédelmi magatartás alapját az Egyetemi Biztonságvédelmi Szabályzat,
valamint a kapcsolódó jogszabályok, szabványok ismerete adja.
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(2) Az Egyetem valamennyi vele jogviszonyban álló személytől [(SZMSZ 1.§. (1)] megköveteli,
hogy az általa végzett tevékenységre vonatkozó biztonságvédelmi előírásokat ismerje, és
azoknak megfelelő magatartást tanúsítson.
(3) A Rektor jogszabály alapján és saját hatáskörében a helyes biztonságvédelmi magatartáshoz
szükséges ismeretek elsajátítása érdekében rendszeres biztonságvédelmi oktatást rendel el.
(4) A biztonságvédelmi oktatás konkrét rendszerét és formáit a biztonságvédelem alábbi
szakterületein
a) munkavédelem,
b) tűzvédelem
c) környezetvédelem
kiadott szabályzatok határozzák meg.
(5) Az egyetem területén munkát végző külső személy, vagy személyek helyes biztonságvédelmi
magatartását az elvárható általános és szakmai követelmények ismeretén túl, a munkahely,
illetve a munkafolyamat sajátosságának megfelelően, a velük megkötött munkaszerződés egy
külön pontjában kell a munka megrendelőjének részletesen, minden körülményre kiterjedően
meghatároznia.
(6) Az Egyetem területén illetve megbízásból végzett külső személy/vállalkozás munkavégzése
esetén – függetlenül a megbízást létrehozó jogviszony jellegétől-, bármely szerződésben
mindenképpen szerepeltetni kell:
- A munkavégzés, működés során a NymE Biztonságvédelmi Szabályzatát (Tűzvédelmi-,
munkavédelmi-, környezetvédelmi-, vagyonvédelmi szabályok, /NymE SZMSZ M … sz.
melléklet/, ideértve a kapcsolódóan kiadott szabályzatokat, Gazdasági Főigazgatói
utasításokat is), a létesítésre, munkavégzésre, működésre, vonatkozó mindenkor hatályos
jogi normákat, illetve a felsőoktatási intézmények működésére vonatkozó mindenkor
hatályos jogi előírásokat a NYME szerződött partnere betartani, illetve alvállalkozóival is
betartatni köteles.
- Fővállalkozó az alvállalkozói munkavédelmi-, tűzvédelmi és vagyonvédelmi és
környezetvédelmi tevékenységét szerződésben meghatározottan koordinálni köteles.
- Több vállalkozó együttes foglalkoztatása esetén a munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezet, és vagyonvédelmi koordinálásért felelős vállalkozót szerződésben kell megjelölni.
(7) Az egyetem látogatóinak, ügyfeleinek helyes biztonságvédelmi magatartását az elvárható
általános követelmények ismeretén túl a helyszínen kifüggesztett biztonságvédelmi
információs táblák, piktogramok, stb. határozzák meg.
(8) A biztonságvédelmi előírások megszegőivel szemben az egyetem szankciókat alkalmaz
fegyelmi, kártérítési, vagy más jogi eljárás keretében.
7. §
Biztonságvédelmi és környezetvédelmi kiadások költségfedezetének alapelvei
(1) A biztonságvédelmi és környezetvédelmi kiadások fedezetét az egyetem költségvetési
támogatásból és saját bevételből biztosítja.
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(2) Az egyetem költségvetésében elkülönített tételben „Biztonságvédelmi kiadások” címszó alatt
határozza meg az e területen jelentkező kiadások fedezetét. „Környezetvédelmi kiadások”
címszó alatt határozza meg az e területen jelentkező kiadások fedezetét.
(3) A „Biztonságvédelmi kiadások” és „Környezetvédelmi kiadások” tartalmazzák:
a) az egyetemi biztonságvédelmi és környezetvédelmi szervezetek bérjellegű költségeit és
működésük képzési és dologi kiadásait, a szervezethez kapcsolódó külső
szakértők/vállalkozások/szolgáltatók díjazását,
b) a meglévő biztonságvédelmi és környezetvédelmi eszközök, berendezések üzemvitelének
(ideértve a fenntartás, ellenőrzés, karbantartás területeinek; kockázatértékelések, jogszabály
által előírt biztonsági felmérések, felülvizsgálatok, üzembe helyezések, egyéni és kollektív
védőeszközök, biztonságvédelmi és környezetvédelmi jelzések, védő-, jelző-, riasztó-,
megfigyelő-, beléptető berendezések, környezetvédelmi berendezések- eszközök technológiák, előírt dokumentációk, nyilvántartások stb.) költségeit, valamint,
c) a jogszabály által előírt, de hiányzó, vagy meglévő, de hiányos, esetleg elavult
biztonságvédelmi vagy környezetvédelmi műszaki-technológiai infrastruktúrájának pótlására,
kiegészítésére szolgáló,
d) a biztonságvédelmi és környezetvédelmi területekre vonatkozó képzési, továbbképzési,
illetve mentési gyakorlatokra, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokra, a belső és külső
auditálásra szolgáló és foglalkozás-egészségügyi területhez kapcsolódó tárgyi eszközök
költségeinek fedezetét.
(4) A „Biztonságvédelmi kiadások” és a „Környezetvédelmi kiadások” megtervezésére a
Biztonságvédelmi Munkatárs által kidolgozott, a Biztonságvédelmi Bizottsággal szükség szerint
megvitatott, és a Szenátus által jóváhagyott közép és rövid távú Egyetemi Biztonságvédelmi
Stratégiai Tervek szolgálnak.
(5) A „Biztonságvédelmi kiadások”-nak és a „Környezetvédelmi kiadások”-nak tartalmaznia kell
kockázati alapot, mely váratlan események kezelésének forrásfedezetét szolgálja.
(6) Új létesítésnél (beruházás, átalakítás, felújítás, bővítés, stb.) az elérhető legjobb, a biztonsági és
környezetvédelmi előírásoknak és a technikai fejlődésnek megfelelő biztonsági szintet adó
műszaki kivitelezés a célkitűzés, melynek költségeit a beruházási, fenntartási, stb. keretből úgy kell
eleve biztosítani, hogy az később ne terhelje a biztonságvédelmi kiadásokat, függetlenül attól,
hogy a létesítés költségvetési vagy bármely pályázati forrásból finanszírozott.
(7) Új létesítés /(6) pont szerint/ esetén költségvetési támogatásból, illetve saját bevételből kell
fedezni a biztonságvédelmi és környezetvédelmi kiadásokat, minden más esetben a (3) pont
felépítésnek megfelelően a Karok, illetve önálló szervezeti egységek működésével közvetlenül
kapcsolatos biztonságvédelmi és környezetvédelmi fedezetről a Karoknak, szervezeti egységeknek
kell gondoskodnia.
8. §
A biztonságvédelem személyi, területi és tárgyi hatálya
(1) A biztonságvédelmi szabályzat személyi hatálya valamennyi az egyetemi Szervezeti és
Működési Szabályzat hatálya alatt álló személyre [(SZMSZ 1. § (1)] terjed ki.
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(2) A biztonságvédelmi szabályzat területi hatálya valamennyi az egyetem tulajdonában,
vagyonkezelésében lévő, tartós, vagy ideiglenes használatra, kezelésre hivatalosan átadott és
átvett ingatlan területére terjed ki.
(3) A biztonságvédelemi szabályzat tárgyi hatálya valamennyi az egyetem tulajdonában,
vagyonkezelésében lévő tartós, vagy ideiglenes használatra, kezelésre hivatalosan átadott és
átvett épület, berendezés, gép, eszköz, tárgy, illetve anyag körére terjed ki.
(4) Bérbe adott ingatlanok, épületek, gépek stb. esetében a biztonságvédelmi szabályozás kérdését
a bérleti szerződésekben kell rögzíteni.
(5) A biztonságvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az egyetem területén, épületében működő
bármely külső intézményre, vállalkozásra. A biztonságvédelmi felelősséget érvényesíteni kell a
külső intézménnyel, vállalkozással kötött szerződésben is olyan módon, hogy az egyetemet
kár, joghátrány ne érje.
9. §
Biztonságvédelmi szabályzatok felülvizsgálata
(1) A biztonságvédelmi szabályzatokat rendszeresen felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
gyakoriságát a biztonságvédelem e szabályzat 2.§ 2. pontjában felsorolt egyes területeire
kiadott szabályzatokban kell meghatározni.
(2) A felülvizsgálatért és a változások átvezetéséért a kiadmányozó a felelős.
10. §
Átmeneti rendelkezések
(1) A Biztonságszervezési Szervezet a Biztonságszervezési Munkatárs, valamint a Gazdasági
Főigazgató hatáskörében biztosított biztonságszervezési külső szolgáltató /szakértő/
vállalkozások útján látja el feladatát. A külső szolgáltatók foglalkoztatása nem menti fel a
szervezetet az e szabályzatban foglalt területek biztonsági követelményei megvalósításának
jogszabályban meghatározott felelőssége alól.
(2) A „Biztonságvédelmi kiadások” című költségkeret elkülönítésére első ízben a 2013. évi
költségvetésben kerül sor. Az ezt megelőző átmeneti időben a Gazdasági Főigazgató saját
hatáskörében eljárva gondoskodik a biztonságvédelmi kiadások fedezetéről, kimutatásairól és
statisztikák készítéséről.
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II. FEJEZET EGYETEMI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
(EMuSz)

1.§.
Az Egyetemi Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban EMuSZ) hatálya
(1) Az EMuSZ hatálya a Nyugat-magyarországi Egyetemmel létesített közalkalmazotti jogviszony,
gazdasági társulási viszony, a munkavégzésre irányuló további jogviszony, hallgatói jogviszony
keretében végzett valamennyi munkával összefüggő tevékenységre kiterjed.
(2) Területi hatálya kiterjed: a NymE (továbbiakban: egyetem) oktatási, nevelési, kutatási,
gazdasági, fenntartási létesítményeire, valamint az egyetem területén kívüli létesítményekre, (lásd:
SZMSZ).
Az egyetem területén megbízás, szerződés alapján munkát végző külső munkavállalók
munkavédelmi feladatait az I. fejezet 6.§. (6) előírásinak megfelelően sajátos tevékenységükre
vonatkozatva a velük kötött szerződésben kell szabályozni.
(3) A szabályzat előírásait a személyi kör tekintetében alkalmazni kell:
a) a nappali és levelezős hallgatókra az egyetem területén hallgatói jogviszonyukkal
összefüggő tevékenységük során,
b) az egyetemmel közalkalmazotti, vagy főállású munkaviszonyban álló dolgozókra,
c) az egyetemen másodállásban, mellékfoglalkozásban vagy megbízásos jogviszony
keretében foglalkoztatott dolgozókra,
d) az egyetem által foglalkoztatott nyugdíjasokra,
e) az egyetem által távmunka végzésben foglalkoztatottakra (annak Mvt. előírásaival együtt),
f) valamint azokra, akik ideiglenes jelleggel (valamilyen szakkör, tanfolyam, művészeti
csoport, sporttevékenység, szervezett társadalmi munka stb.) keretében az egyetemen
valamilyen tevékenységet folytatnak,
g) az alaptevékenységgel kapcsolatos munkavégzés hatókörében tartózkodók számára is
(járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) védelmet kell biztosítani.
(4) Az EMuSZ-ben előírtaktól való eltérés, módosítás vagy egyéb, annak alkalmazásával
kapcsolatos kérdésben a biztonságszervezési munkatárs előterjesztésére a gazdasági főigazgató a
Közalkalmazotti Tanács egyetértésével dönt.
(5) A szabályzat alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok és az alkalmazott rövidítések jegyzéke a
jelen szabályzat mellékletét képezik. (II. fejezet 10. és 11. számú melléklet)
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2.§.
Az egyetem munkavédelmi szempontú osztályba sorolása
(1) Munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba sorolás
Az Egyetem az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. sz. melléklet 1. pontja alapján II. veszélyességi
osztályba sorolt (80.3 Ágazati számjel).
A melléklet 2. pontja alapján az Egyetem - 1000 főt meghaladó munkavállalói létszámának,
valamint a hallgatók gyakorlati foglalkozása éves óraszámának figyelembevételével - a II.
veszélyességi osztály "e" csoportjába tartozik.
Az egyetemnek a munkavédelmi feladatok teljesítése érdekében a veszélyességi besoroláshoz,
valamint a közalkalmazotti, a hallgatói létszámhoz igazodó munkavédelmi szakképesítésű
személyt kell foglalkoztatni. (1 fő felsőfokú szakképesítésű teljes munkaidővel, és minden
megkezdett 800 munkavállaló után további 1-1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes
munkaidővel.)
(2) Az egyetemi tevékenységek foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolása
A 89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján az egyetemen:
a) a kutató, a számítástechnikai, a szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos fizikai
munkakörökben dolgozók, valamint a vegyi laboratóriumok dolgozói "C" foglalkozásegészségi osztályba,
b) a fenti munkakörökön, munkahelyeken túli többi egyetemi dolgozó "D" foglalkozásegészségi osztályba sorolandó.
(3) Az Egyetem munkavállalóit köteles munkavállalóit foglalkozás-egészségügyi osztályba
besorolni és részükre foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosítani. A munkáltató ezen
kötelezettségének teljesítését a munkavédelmi felügyelőség ellenőrzi.
(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat felé szükséges általános adatközlést a Humánerőforrásgazdálkodási Osztály adatszolgáltatása alapján a biztonságszervezési munkatárs teljesíti. Konkrét
vizsgálat, ellenőrzés, munkabaleset, foglalkozási megbetegedés esetén az abban érintett szervezeti
egység feladata az adatszolgáltatás.
3.§.
Munkavédelmi ügyrend
Az Egyetem felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik
munkáltatói felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező
költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.
A munkavédelemmel kapcsolatos minden eljárás során az adatok (személyes, különleges és
közérdekű adatok, állami, szolgálati, üzemi és üzleti titkok) védelmét a vonatkozó jogszabályok
szerint kell biztosítani. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás
céljára – a Munkavédelmi törvény 83/B. §-ban megállapított kivétellel – személyazonosításra
alkalmatlan módon átadhatók.
Az Egyetem a jogszabály által munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek
minősített feladatokat csak vonatkozó szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.
(1) Az egyetemen munkavédelmi feladatokat (is) ellátó személyek feladatai és kötelezettségei:
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a) Rektor
- Felelős a munkavédelmi rendelkezések megtartásáért, valamint egyetemi munkavédelmi
szervezet létrehozásáért, működtetéséért.
- A feladatok elvégzéséhez biztosítja a szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételeket.
- Mint egyszemélyi felelős vezető, döntési és ellenőrzési jogkörét fenntartva munkavédelmi
feladatával átruházott hatáskörben egyrészt:
•
az egész egyetemre kiterjedő hatállyal a Gazdasági Főigazgatót a
munkavédelmi igazgatás, szervezés, végrehajtás és ellenőrzés általános,
valamint az üzemvitel, beruházás, felújítás és karbantartás területén
felmerülő speciális ügyeivel másrészt:
•
a működési területükre kiterjedő hatállyal az önálló szervezeti egységek
vezetőit (karok, gyakorló intézmények, szolgáltató egységek, funkcionális
egységek) bízza meg a munkavédelmi igazgatás, szervezés, végrehajtás és
ellenőrzés feladataival.
- munkavédelmi feladatok elvégzése érdekében jogszabályból fakadó kötelezettsége
teljesítése érdekében munkavédelmi szervezetet hoz létre.
b) Gazdasági Főigazgató
- Ellátja az egyetem általános, valamint az üzemvitel, beruházás, felújítás, karbantartás
tevékenységekre kiterjedő munkavédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési
feladatait.
- Felelős az EMuSZ, illetve szükség szerinti módosításának elkészítéséért, és a Szenátus
jóváhagyása érdekében a Főtitkár felé történő előterjesztéséért.
- A beruházás, felújítás, átalakítás esetén a munkavédelmi előírásokban foglaltak
megvalósítására anyagi fedezetet biztosít.
- Külső vállalkozókkal kötött szerződésekben az I. fejezet. 6.§. (6). alapján munkavédelmi
záradékban rögzíti a munkavédelemmel kapcsolatos felelősséget és a helyi
sajátosságoknak megfelelő speciális munkavédelmi óvintézkedéseket.
- Működteti a munkavédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi
szemlék/bejárások rendjét.
- Az egyetemi munkavédelmi szervezetben bekövetkezett változásról, valamint a
megtörtént súlyos és tömeges balesetekről jelentést küld a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium Egészségpolitikai Főosztályának.
- Munkavédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére külső vállalkozásokat/szakértőket
vesz igénybe.
- Elvégezteti a Gazdasági Főigazgatóság és a Rektori Hivatal valamennyi munkahelyére
vonatkozó – munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő kockázatértékelést a Mvt. 54.§.-nak megfelelően és gondoskodik annak legalább évenkénti
felülvizsgálatáról, a kockázatértékelés alapján szükséges intézkedéseket végrehajtatja.
- Felelős azért, hogy az irányítása alatt álló területen elkerülje a súlyos jogsértéseket. Ezek a
következők: a munkavállaló/hallgató életének, testi épségének súlyos veszélyeztetése;
kollektív műszaki védelem hiánya, vagy nem megfelelő kialakítása; az egyéni védelem
hiánya; a kockázatértékelés nem megfelelő elkészítése; a veszélyes berendezések
munkavédelmi üzembe helyezésének elmulasztása, az időszakos biztonsági felülvizsgálat
elmulasztása, a beszállással végzett munkákkal kapcsolatos előírások figyelmen kívül
hagyása.
- Felelős a munkavállalók garanciális jogainak biztosításáért, és ezzel párhuzamosan az
egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyi környezet kialakításáért, elősegítve
ezzel a minőségi munkavégzés feltételeit.
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A Gazdasági Főigazgatóság szervezetében az f) pontban foglaltakról gondoskodni köteles
Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat készítésének kötelme nélkül.

c) Műszaki igazgató
- Felelős az egész egyetemre kiterjedő hatállyal a tevékenységhez kapcsolódó (üzemvitel,
tervezés, beruházás, felújítás, átépítés, bővítés, karbantartás, stb.) munkavédelmi
rendelkezések betartásáért.
- Külső munkavállalókkal kötött szerződések munkavédelmi záradékában a
munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat, követelményeket, valamint a felelősség
kérdését köteles érvényesíteni.
- Részt vesz a munkavédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi
szemléken/bejárásokon.
- Szemlék/bejárások
alkalmával
megállapított
munkavédelmi
hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó intézkedéseket (határidő és felelős
megjelölése) megtenni.
- Intézkedik a munkavédelmi helyzetre, valamint a munkabiztonságra kiható változtatások
elvégzése előtt (legalább 15 nappal) a BSZ felé történő írásos bejelentés megtételéről.
- A műszaki igazgató munkavédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére a földrajzilag és
területileg elkülönült karokon működő gazdasági irodák, SEK Gazdasági Igazgatóság és a
kari/szervezeti egységi munkavédelmi felelősök szolgálnak.
d) Általános gazdasági főigazgató-helyettes
- Gondoskodik az EBSZ I. fejezet 7.§. alapján a munkavédelmi kiadások fedezetéről,
nyilvántartásáról és kimutatásairól.
e) Főtitkár
- Ellátja a Rektori Hivatalon keresztül az egyetem központi általános munkavédelmi
igazgatatásának adminisztratív feladatait.
- Gondoskodik az EMUSZ jogi felügyeletéről, valamint annak ügyrend szerinti Szenátusra
történő beterjesztéséről.
- A Rektori Hivatal szervezetében az f) pontban foglaltakról gondoskodni köteles
Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat készítésének kötelme nélkül.
f) Önálló szervezeti egység (kar, gyakorló intézmény, szolgáltató egység, funkcionális egység)
vezetője:
- Felelős az irányítása alatt álló területen végzett alaptevékenység (oktatás, kutatás, nevelés,
adminisztráció, stb.), illetve ezekhez járuló egyéb tevékenység (szolgáltatás, stb.),
folytatásával kapcsolatos munkavédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési
feladatok elvégzéséért.
- Felelős a vezetése alá tartozó terület munkavédelmi helyzetéért, a munkavédelmi
rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozók és hallgatók munkavédelmi
oktatásának elvégeztetéséért, dokumentálásáért és ellenőrzéséért.
- Felelős a működési területére vonatkozó Kari/Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat
(továbbiakban: KaMuSZ) elkészítéséért, illetve szükség szerinti módosításáért.
- Elrendeli a munkavédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi
szemék/bejárások megtartását (EBSZ 5.§.) és ellátja a szemle bizottság vezetői feladatát.
- Szemlék/bejárások
alkalmával
megállapított
munkavédelmi
hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni.
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Vendégoktatók, -kutatók tevékenységével kapcsolatos munkavédelmi felelősséget és a
helyi sajátosságoknak megfelelő speciális munkavédelmi óvintézkedéseket írásban
rögzíteni köteles.
Elvégezteti a Kar/Szervezet valamennyi munkahelyére vonatkozó – munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő - kockázatértékelést a Mvt. 54.§.-nak
megfelelően és gondoskodik annak legalább évenkénti felülvizsgálatáról, a
kockázatértékelés alapján szükséges intézkedéseket végrehajtatja.
Felelős azért, hogy az irányítása alatt álló területen elkerülje a súlyos jogsértéseket. Ezek a
következők: a munkavállaló/hallgató életének, testi épségének súlyos veszélyeztetése; a
kollektív műszaki védelem hiánya, vagy nem megfelelő kialakítása; az egyéni védelem
hiánya; a kockázatértékelés nem megfelelő elkészítése; a veszélyes berendezések
munkavédelmi üzembe helyezésének elmulasztása, az időszakos biztonsági felülvizsgálat
elmulasztása, a beszállással végzett munkákkal kapcsolatos előírások figyelmen kívül
hagyása.
Érvényesíti és ellenőrzi, és ellenőrizteti az irányítása alá tartozó területen nemdohányzók
védelmére szolgáló szabályok betartását.
Munkavédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az EBSZ. I. fejezet 3.§. (6) és (7)
pontja szerinti az irányítása alatt álló területen írásos megbízással munkavédelmi felelőst
nevez ki és erről a biztonságszervezési munkatársat értesíti.

g) Nem önálló szervezeti egység vezetője
- Felelős a vezetése alá tartozó terület munkavédelmi helyzetéért a munkavédelmi
rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói munkavédelmi
oktatások elvégeztetéséért, annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért.
- Szemlék/bejárások
alkalmával
megállapított
munkavédelmi
hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörében tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni.
- Köteles az illetékességi területéhez tartozó munkavédelmet érintő változásokról a
veszélyes, új berendezés és készülék alkalmazásáról, valamint a közlekedésre,
menekülésre, menekítésre kiható változásokról a munkavédelmi felelőst előzetesen
tájékoztatni.
- A szükséges előzetes vizsgálatok elvégzése után kiadja az üzembe helyezési engedélyeket.
- Gondoskodik a veszélyes technológia, munkaeszköz, gép előírás szerinti időszakos
munkabiztonsági felülvizsgálatáról.
- Felelős, a vezetése alá tartozó területen az időszakos orvosi munkaköri alkalmassági
vizsgálatra kötelezett dolgozók érvényes alkalmassági vizsgálatáért. (Nyilvántartás, küldés,
ellenőrzés, bejelentés)
- Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az EMUSZ szerint jár el és eleget
tesz jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek.
- Elvégezteti az önálló egység valamennyi munkahelyére vonatkozó – munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő - kockázatértékelést a Mvt. 54.§.-nak
megfelelően és gondoskodik annak legalább évenkénti felülvizsgálatáról.
- Munkavédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló területen az
EBSZ I. fejezet 3.§. 8. és 9. pontja szerinti írásos megbízással munkavédelmi megbízottat
jelöl ki és erről az illetékes munkavédelmi felelőst értesíti.
- Gondoskodik nemdohányzók védelméről szóló előírások helyi érvényesítéséről, és
ellenőrzi azt.
- Ellenőrzi a munkavállalók, hallgató munkára képes állapotát és szükség esetén alkoholos
állapot ellenőrzésére intézkedést tesz. A közvetlen munkahelyi vezető köteles intézkedni a
megállapítottan alkoholos befolyásoltság alatt álló személy(ek) munkavégzéstől való
eltiltásáról.
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(2) Az Egyetem munkavédelmi szervezete
a) Az egyetem munkavédelmi szervezetének felépítése
A Rektor a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtása és szakmai
irányítása érdekében munkavédelmi szervezetet hoz létre és működtet.
Az egyetem munkavédelmi szervezete az alábbi összetételű:
- Biztonságszervezési Szervezet (BSZ)
- Munkavédelmi felelősök
- Munkavédelmi megbízottak
Az egyetem munkavédelmi szervezetének betagozódását az egyetem komplex
biztonságvédelmi szervezetébe az EBSZ I. fejezet 3.§. alatt található organogram mutatja
(1.sz. melléklet).
b) Biztonságszervezési Szervezetvezető hatásköre
- Biztonságszervezési Szervezet vezetőjének hatáskörét a BSZ (EBSZ I fejezet I. sz.
melléklete) határozza meg. Ezen belül a munkavédelem területén, munkavédelmi
ügyekben - külső szerv felé a Gazdasági Főigazgató megbízásából - képviseli az
egyetemet.
- Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, munkavédelmi, igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed az egyetem valamennyi létesítményére
és tevékenységi területére.
- Jelentési kötelezettséggel tartozik a Gazdasági Főigazgatónak.
- Munkavédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően vizsgálatot tart,
tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése érdekében.
c) Biztonságszervezési Szervezetvezető feladatai
Biztonságszervezési Szervezetvezető feladatai az egyetem általános munkavédelmi,
valamint az üzemvitel, beruházás, felújítás és karbantartás munkavédelmi igazgatási,
szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladataira terjed ki. Ezen belül:
-

-

-

-

-

Munkáját a munkavédelemre vonatkozó törvényben, jogszabályokban, valamint az
EMuSZ-ben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről rendszeresen
beszámol a Gazdasági Főigazgatónak.
Ellenőrzi az egyetem területén a munkavédelmi szabályok és előírások megtartását,
intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére.
Műszaki igazgató irányításával bonyolított felújítások, átalakítások, bővítések,
beruházások, előkészítése, tervezése és megvalósítása során a munkavédelmet
érintően felkérésre szakmai segítséget nyújt, elősegíti a vonatkozó rendeletek és
jogszabályok érvényre juttatását, szükség esetén egyes munkavédelmi beruházásokat
saját hatáskörén belül kezdeményezi.
Elkészítteti az EBSZ II. fejezeteként az egyetemre vonatkozó központi
munkavédelmi szabályzatot (EMuSZ), illetve az időközben megjelenő módosító
jogszabályoknak megfelelően aktualizálja azt, majd a Gazdasági Főigazgatónak
felterjeszti.
Részt vesz az egyetem területén a minisztérium, illetve a Munkabiztonsági és
Munkaügyi Főfelügyelőség ellenőrzésein, illetve a komplex biztonságvédelmi
bejárásokon/szemléken.
Nyilvántartja a munkavédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat,
dokumentumokat, illetve a munkavédelmi tevékenység egyéb okmányait.
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-

Szakmailag irányítja és ellenőrzi a biztonságszervezési munkavédelmi előadó
tevékenységét.
Szakmailag irányítja a kockázatkezelésre vonatkozó feladatokat. (A munkahelyekre
elkészítteti a kockázatértékelést, ellenőrzi a nyilvántartást és a végrehajtást.)

d) Biztonságszervezési munkavédelmi előadó hatásköre
- A biztonságszervezési munkavédelmi előadó hatásköre a BSZ SZMSZ-ben (EBSZ I.
fejezet 1.sz. melléklete) megfogalmazott biztonságszervezési előadók hatáskörével
került meghatározásra. Ezen belül az egész egyetemre vonatkozó munkavédelmi
ügyekben az egyetem szerveinél a BSZ képviseletében eljár.
- Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, munkavédelmi igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed az egyetem valamennyi létesítményére
és tevékenységi területére.
- Jelentési kötelezettséggel tartozik a BSZ vezetőjének.
- Munkavédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően az egész egyetem
területén vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény
megelőzése érdekében.
e) Biztonságszervezési munkavédelmi előadó feladatai
A biztonságszervezési munkavédelmi előadó feladata az egész egyetem területén folyó
valamennyi tevékenység munkavédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési
feladatira terjed ki. Ezen belül:
- Munkáját a munkavédelemre vonatkozó törvényben, jogszabályokban, valamint az
EMuSZ-ben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről rendszeresen
beszámol a BSZ vezetőjének.
- Ellenőrzi az egész egyetem területén a munkavédelmi szabályok és előírások
megtartását, intézkedést, kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok
megszüntetésére.
- A felújítások, átalakítások, bővítések, beruházások előkészítése és megvalósítása során
a munkavédelmet érintően felkérésre szakmai segítséget nyújt, elősegíti a vonatkozó
rendeletek és jogszabályok érvényre juttatását, szükség esetén egyes munkavédelmi
beruházásokat saját hatáskörön belül kezdeményez.
- Elkészíti az egyetemre vonatkozó központi munkavédelmi szabályzatot (EMUSZ),
illetve az időközben megjelenő módosító jogszabályoknak megfelelően aktualizálja
azt, majd a BSZ vezetőjének felterjeszti.
- Részt vesz az egyetem területén a minisztérium, illetve a Munkabiztonsági és
Munkaügyi, illetve a munkavédelmet is magában foglaló komplex biztonságvédelmi
bejárásokon/szemléken.
- Nyilvántartja a munkavédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat,
dokumentumokat, illetve a munkavédelmi tevékenység egyéb okmányait.
- Szakmai információs és kooperációs kapcsolatban áll a karok/egyéb intézmények
munkavédelmi felelőseivel.
- Részt vesz a kockázatértékelési feladatokban. Egyes munkahelyekre elkészíti, vagy
elkészítteti a kockázatértékelést, vezeti a nyilvántartást, és részt vesz a
végrehajtásában.

f) Munkavédelmi felelős hatásköre
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A munkavédelmi felelős hatásköre az EBSZ I. fejezet 3 §. 5-11. pontjában megfogalmazott
biztonságvédelmi felelősök hatáskörével került meghatározása. Ezen belül:
- Illetékességi területére vonatkozó munkavédelmi ügyekben az egyetem szerveinél a
kar/egyéb intézmény képviseletében eljár.
- Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, munkavédelmi, igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed a kar/egyéb intézmény valamennyi
létesítményére és tevékenységi körére.
- Jelentési kötelezettséggel tartozik a kar/egyéb intézmény vezetőjének.
- Munkavédelemmel kapcsolatban hozható eseményt követően a kar/egyéb intézmény
területén vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény
megelőzése érdekében.
g) Munkavédelmi felelős feladatai
- Hatáskörén belül az alaptevékenység (SZMSZ szerint) végzésével összefüggő
munkavédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatokra terjednek
ki.
- Munkáját a munkavédelemre vonatkozó törvényben, jogszabályokban, valamint az
EMuSZ-ben és a vonatkozó KaMuSZ-ben foglaltaknak megfelelően köteles végezni
és erről rendszeresen beszámol a megbízójának (önálló szervezeti egység vezetője).
- Elkészíti és a kar/egyéb intézmény vezetőjének előterjeszti a KaMuSZ-t.
- Figyelemmel kíséri a munkavédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek
megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról, a KaMuSZ módosítását
kezdeményezi.
- Javaslatot tesz az EMuSZ szükség szerinti módosítására.
- Gondoskodik
a
munkakieséssel
járó
munkabalesetek
kivizsgálásáról,
nyilvántartásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások megküldéséről.
- Gondoskodik a súlyos, valamint a tömeges munkabelesetek, hallgatói balesetek,
tanuló és gyermekbalesetek azonnali bejelentéséről.
- A hallgatói balesetek, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek jegyzőkönyveit
megküldi az Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztályának.
- Felkérésre gondoskodik a műszaki munkák szakirányú véleményezéséről, a műszaki
átadás- átvételi eljárásokon.
- Megszervezi, segíti a felügyeleti szervek és hatóságok ellenőrző munkáját.
- Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében,
részben közvetlen vezetőjén keresztül köteles intézkedni.
- Szakmailag irányítja a munkavédelmi megbízottak tevékenységét, velük szoros
információs kapcsolatot tart.
- Kapcsolatot tart, együttműködik az egyetemen foglalkozás-egészségügyi feladatokat
ellátó orvossal.
- Részt vesz a rendszeres munkavédelmi ellenőrzést is magában foglaló komplex
biztonságvédelmi bejáráson/szemlén.
- Felkérésre elvégzi az üzembe helyezésre kötelezett létesítmények, technológiák, gépek
munkaeszközök vizsgálatát, részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon.
- Elbírálja az egyéni védőfelszerelés juttatásának szükségességét és használatát.
- Évenként értékelést készít a kar/egyéb intézmény vezetőjének az illetékességi
területének munkavédelmi helyzetéről.

h) Munkavédelmi megbízott hatásköre
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-

-

A munkavédelmi megbízott hatásköre az EBSZ I. fejezet 3 §. 5-11. - ban
megfogalmazott biztonságvédelmi megbízottak hatáskörével került meghatározásra..
Illetékességi területére vonatkozó munkavédelmi ügyekben az egyetem szerveinél a
szervezeti egység képviseletében eljár.
Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, munkavédelmi igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed a szervezeti egység valamennyi
létesítményére és tevékenységi körére.
Jelentési kötelezettséggel tartozik a szervezeti egység (intézet, önálló tanszék,
tanműhely, stb.) vezetőjének.
Munkavédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően a szervezeti egység
területén vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény
megelőzése érdekében.

i) Munkavédelmi megbízott feladatai
- hatáskörén belül az alaptevékenység (SZMSZ szerint) végzésével összefüggő
munkavédelmi igazgatási, szervezetési, végrehajtási és ellenőrzési feladatokra
terjednek ki.
- Munkáját a munkavédelemre vonatkozó törvényben, jogszabályokban, valamint az
EMuSZ-ben és a vonatkozó KaMuSZ-ben foglaltaknak, továbbá a szervezeti egység
munkavédelmi utasításában foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről
rendszeresen beszámol a megbízójának. (Intézet, Tanszék, Tanműhely, stb vezetője).
- Elkészíti, illetve elkészítteti a szervezeti egység munkavédelmi utasítását és azt a
szervezeti egység vezetőjének előterjeszti.
- Figyelemmel kíséri a munkavédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek
megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról, kezdeményezi a szervezeti egység
munkavédelmi utasításának módosítását.
- Megszervezi, segíti a felügyeleti szervek és hatóságok ellenőrző munkáját.
- A feltárt, illetve tudomására jutott munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére
javaslatot tesz a munkahelyi vezetőnek.
- Vezeti a munkavédelmi oktatások nyilvántartását (oktatási kartonok, naplók),
szervezi, szakanyagokkal segíti az esedékes oktatások megtartását.
- Ellenőrzi a hallgatók gyakorlati foglalkozását megelőző munkavédelmi oktatások
megtartását.
- Vezeti a munkahelyi baleseti nyilvántartást.
- Szervezi, vezetője megbízására bonyolítja a munkabiztonsági szaktevékenységnek
minősülő feladatok ellátását.
- Rendszeresen beszámol - az illetékes munkavédelmi felelősnek - az irányítása alá
tartozó terület munkavédelmi helyzetéről.
- Részt vesz a szervezeti egység munkahelyeinek kockázatelemezésében, értékelésében
a kockázatcsökkentési feladatok végrehajtásában.
- Ellenőrzi a nemdohányzók védelméről szóló törvény betartását.

4.§.
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Az alkalmazás munkavédelmi feltételei
(1) A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata.
a) Munkaviszony létesítésekor, munkakör, munkahely megváltoztatása előtt az alkalmazni
kívánt dolgozót előzetes orvosi vizsgálatra kell küldeni a Szakorvosi Rendelőintézetbe, a
foglalkozás-egészségügyi szakorvoshoz. Érvényes orvosi munkaalkalmassági vizsgálat
nélkül a munkavállaló nem foglalkoztatható. A tevékenység szerinti miniszter
meghatározott munkakörök (foglalkozások) tekintetében előírhatja, hogy a munkába
álláshoz pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges.
b) Az előzetes alkalmassági vizsgálathoz a „Beutalás Munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálatra” nyomtatványon kell feltüntetni azt a munkakört, amelyben a dolgozót
foglalkoztatni szándékoznak (lásd: 1. sz. melléklet).
c) A 2.a., 2.b., 2.c., 2.d számú mellékletben meghatározott munkakörökben, illetve
munkahelyeken dolgozóknak a munkaviszony fennállása alatt a munkaköri alkalmasság
újbóli elbírálása végett időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A
vizsgálatok gyakoriságát a 2.a., 2.b., 2.c., 2.d számú mellékletek tartalmazzák. Az
időszakos vizsgálatot is a foglalkozás- egészségügyi szakorvos végzi.
d) Az időszakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett dolgozókról - a szervezeti egységnél - a
2./g. számú melléklet szerint nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás meglétéért
szervezeti egység munkavédelmi megbízottja a felelős.
e) A munkavédelmi megbízott kellő időben köteles az érintett dolgozónak a kitöltött
„Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra, formanyomtatványt (2./e. melléklet)
átadni. A dolgozó pedig köteles az előző vizsgálat érvényességi idejének lejárta előtt a
foglalkozás-egészségügyi szakorvosnál vizsgálatra jelentkezni. Időszakos orvosi munkaalkalmassági vizsgálatra kötelezett dolgozó érvényes munka-alkalmassági vizsgálat nélkül
nem foglalkoztatható.
f) Csoportosan történő vizsgálatra jelentkezésnél a vizsgálatra kötelezettek névsorát egy
hónappal korábban meg kell küldeni a Szolgálatnak időpont egyeztetés céljából (Ez lehet
a 2./g. formanyomtatvány másolata).
g) A dolgozó a vizsgálat után az orvosi alkalmassági véleményt köteles a szervezeti
egységnél a munkavédelmi megbízottnak leadni.
h) Az egyetem egyéb szervezeti egységeinek (pl. üdülők, mérőtelepek stb.) orvosi
alkalmassági vizsgálatra kötelezett dolgozóit szintén nyomtatvánnyal kell az általuk
megbízott foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz küldeni.
i) A 2./a. sz. mellékletben felsorolt munkakörökben dolgozók egészségügyi könyvvel kell,
hogy rendelkezzenek. Az egészségügyi könyvnek munkaidő alatt a dolgozónál, vagy a
munkahelyen összegyűjtve kell lennie.
j) A szervezeti egység vezetője nem alkalmazhatja (foglalkoztathatja) azt a dolgozót, oktatót,
aki alkalmassági vizsgálaton nem vesz részt, vagy nem felelt meg.
A szervezeti egység vezetője azt a dolgozót, aki az egészségügyi szerv véleménye szerint a
megjelölt munkakörre alkalmatlan, abban a munkakörben nem foglalkoztathatja. Az
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orvosi vélemény alapján a dolgozót az egészségi állapotának megfelelő munkakörbe kell
áthelyezni, ill. a foglalkoztatását meg kell szüntetni.
k) Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – az egészségügyért felelős miniszterrel és a
tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben — előírhatja, hogy azt csak meghatározott
szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti.
l) A munkavállalót tájékoztatni kell arról, hogy jogosult megtagadni a munkavégzést, ha
azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a
munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a
teljesítését meg kell tagadnia. Ilyen meghatározott veszélyeztetésnek minősül különösen a
szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve
hiánya.
(2) Nők és fiatalkorúak alkalmassági feltételei
a) Nő és fiatalkorú nem foglalkoztatható olyan munkakörbe illetve munkakörülmények
között, amelyben a munkavégzés egészségét, testi épségét, a fiatalkorú egészséges
fejlődését károsan befolyásolhatja, vagy az utódokra fokozott veszélyt jelent.
b) Terhes nő esetében a foglalkoztatási tilalom 3. sz. mellékletében szereplő valamennyi
munkakörre, munkakörülményre kiterjed.
c) A tilalmi jegyzékben szereplő munkakörben foglalkoztatott nő, a munkahely vezetőjének
köteles a terhességét bejelenteni és a terhesgondozási könyvet (szakorvosi igazolást )
bemutatni.
(3) Egyes munkakörök betöltéséhez előírt szakképesítési és vizsgakötelezettségek
a) A következőkben felsorolt munkakörök betöltéséhez, illetve munkák végzéséhez az
alkalmazottaknak az alábbi szakképesítésekkel kell rendelkeznie:
- munkavédelmi vezető; felsőfokú munkavédelmi szakképesítés,
- munkavédelmi felelős: munkabiztonsági szaktevékenység ellátása; legalább középfokú
munkavédelmi szakképesítés,
- emelőgép-ügyintéző; emelőgép-ügyintézői tanfolyam, illetve emelőgép-szakértő,
- emelőgép- kezelő, kötöző; szakirányú tanfolyam,
- hegesztő; megfelelő vizsga,
- hegesztő mester; hegesztő szakma mestere minősítés,
- hegesztési felelős; gépész jellegű középfokú szakközépiskolai vagy technikusi
végzettség, valamint legalább alapfokú gáz- és alapfokú kézi ívhegesztő képesítés,
vagy hegesztési felelős képesítés,
- hatósági felügyelet alá tartozó gőzkazán 2,0 t/h gőzteljesítményig; kisteljesítményű
kazánfűtői tanfolyam,
- hatósági felügyelet alá tartozó gőzkazán 2-12 t/h gőzteljesítményig: kazánfűtői
tanfolyam,
- felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése; felvonó felügyelői vizsga,
- felvonó karbantartó szerelő: felvonószerelő szakmunkás, illetőleg felvonó
karbantartói vizsga,
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-

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, érintésvédelem ellenőrzése tárgyú
vizsga,
erősáramú berendezések felülvizsgálata, szakképesítéssel és szakvizsgával,
bizonyítvánnyal,
villámvédelem ellenőrzése: szakképesítéssel, szakvizsgával és bizonyítvánnyal (a
bizonyítványt az energia felügyelet adja ki),
mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos tevékenység: legalább alapfokú vegyipari
szakképzettség, vagy alapfokú közegészségügyi ismereteket tartalmazó, vizsgaköteles
tanfolyam (méregkezelői tanfolyam).

b) Elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése, felszerelése.
- Az elsősegélynyújtók képzéséről és továbbképzéséről az Egyetem gondoskodni köteles.
- Az elsősegélynyújtókat egységenként a szervezeti egység vezetőjének kell kijelölni,
nevüket és elérhetőségüket fel jól látható helyen fel kell tüntetni.
Egyetemen minden szervezeti egységben az ott dolgozók (hallgatók) létszámától és a
munkafolyamatok veszélyességétől függően a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által
meghatározott számú kiképzett elsősegélynyújtónak valamint megfelelő mennyiségű és
állapotú elsősegélynyújtó felszerelésnek kell lennie.
(4) Az egyetem hallgatóinak termelési gyakorlaton való foglalkoztatásával kapcsolatos
munkavédelmi feladatok
a) Az egyetem hallgatóinak termelési gyakorlaton történő foglalkoztatása esetén az egészséges
és biztonságos munkafeltételeket a szerződő munkáltató köteles biztosítani.
b) A szerződésnek tartalmaznia kell:
- a hallgatók által végzendő munkát,
- a munka tartalmát és munkarendet,
- a felügyelet ellátásának feltételét és módját,
- a szociális ellátást (munka- és védőruha, tisztálkodási lehetőségek stb.),
- a munkavédelmi oktatás rendjét.
c) A foglalkoztatás során értelemszerűen alkalmazni kell az adott munkahelyen az ott
dolgozókra érvényes szabályokat, valamint közegészségügyi előírásokat.
(5) Munkavédelmi oktatás
A szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló:
a) munkába álláskor,
b) munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) új technológiai, vagy új vizsgálati módszer bevezetésekor,
d) munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor munkavédelmi
oktatásban részesüljön.
e) Munkavédelmi oktatás nélkül a munkavállaló munkát nem végezhet.
f) Az alábbi munkahelyeken, munkakörökben csak munkába álláskor (új belépő), kell az
oktatást megtartani:
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- Rektori Hivatal,
- Gazdasági Főigazgatóság hivatalai,
- Dékáni hivatalok,
- Karok számítástechnikai, informatikai laboratóriumai,
- Könyvtár,
- Szervezeti egységek adminisztrációi,
Ezekben a munkakörökben az oktatásnál elégséges, ha a dolgozó a munkakörével
összefüggő munkavédelmi ismereteket tartalmazó szakanyag elsajátítását írásbeli
nyilatkozattal tanúsítja. Az ide vonatkozó oktatási anyag biztosítása a munkavédelmi
vezető feladata. Az oktatásért a szervezeti egység munkavédelmi megbízottja a felelős.
g) Az oktatást annak érdekében, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt
rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és
gyakorlati ismereteivel évente meg kell ismételni.
h) A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. Az oktatás időtartama - amelyet
az oktató határoz meg - olyan legyen, hogy ez idő alatt a munkavállaló:
- elsajátítsa a munkavégzéshez szükséges, az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés elméleti, gyakorlati ismereteit,
- megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat.
i) Minden személyt, aki munkakörében magát, vagy másokat sugárterhelésnek tehet ki,
munkavédelmi oktatás keretén belül a sugárveszély természetére, és a védekezés
szabályaira, módszereire és eszközeire vonatkozóan is ki kell oktatni.
j) A mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos tevékenységet folytató munkavállalók
munkavédelmi oktatásának az idevonatkozó közegészségügyi ismeretekre is ki kell
terjednie.
k) Az oktató köteles:
- oktatási tematikát (vázlatot) készíteni,
- az ismeretek elsajátításáról beszámoltatással (szóbeli, írásbeli, gyakorlati)
meggyőződni,
- az oktatás tényét "munkavédelmi oktatási karton"-on dokumentálni (4. sz.
melléklet).
l) Az oktatási kartonok kezelése a munkavédelmi megbízott feladata. Az oktatásra
kötelezettekről nyilvántartást kell vezetni.
m) A munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzéséig a munkavállaló csak felügyelet
mellett foglalkoztatható.
n) Az egyetem területén munkát végző, nem az egyetem állományába tartozó munkavállalók
oktatásáról a munkáltatójuk köteles gondoskodni, ugyanakkor az érintett szervezeti egység
vezetője köteles megadni a helyi speciális előírásokat. Ezekre a vonatkozóan
megállapodásban (szerződésben) írásban kell nyilatkozni.
o) Az egyetem valamennyi karára beiratkozó (elsőéves, más felsőoktatási intézményből
átiratkozó) hallgatóval tanulmányai megkezdésekor 1 órás munkavédelmi oktatás
keretében ismertetni kell az általános munkavédelmi tudnivalókat az egészségük és testi
épségük védelmére vonatkozó az egyetem egyes karaira jellemző veszélyforrásokat
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figyelembe vevő szabályokat. Az oktatás a kari munkavédelmi felelősök feladata, az
oktatás megtörténtét dokumentálni kell.
p) A hallgatók kollégiumba költözésekor az esedékes munkavédelmi oktatást a kollégium
munkavédelmi megbízottja tarja. Az oktatás megtartásáért a kollégium igazgatója felel, az
oktatás tényét „Munkavédelmi oktatási napló”-ban kell dokumentálni. Az oktatás
megtörténtét, illetve az elsajátítandó ismeretek tudomásulvételét a hallgatók aláírásukkal
igazolják.
q) A hallgatók tantárgyi munkavédelmi oktatásának rendjét a tantervben kell előírni. A
hallgatók részére a tantervben előírt oktatáson kívül, a gyakorlati foglalkozások
megkezdése előtt munkavédelmi oktatást kell tartani.
r) Az oktatás megtartásáért a gyakorlatvezető felel, megtörténtét a hallgató aláírásával
igazolja. Ennek hiányában a hallgató a gyakorlati képzést nem kezdheti meg.
s) A hallgatók gyakorlati foglalkozást megelőző oktatásának ki kell terjednie a (laboratórium,
műhely stb.) munkahely munkavédelmi követelményeire, továbbá a munkavédelmi
eszközök elhelyezésére és kezelésére, továbbá az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekre.
t) Az egyetem által szervezett rendezvényeken, (konferenciák, ankétok, ünnepségek, stb.)
vagy az egyetem által felügyelt szolgáltatásokon a résztvevő hallgatóság, illetve a közönség
testi épségének, egészségének megóvásáról szükség szerint az elsősegélynyújtás
biztosításáról és mentőszolgálat értesítéséről a mindenkori rendezvény felelőse köteles
gondoskodni.
u) Tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás alkalmával a vezető oktató köteles gondoskodni
arról, hogy a hallgatók részére a fogadó fél ismertesse a munkahelyi magatartási,
munkavédelmi szabályokat.
5.§.
A munkahelyre és a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
(1) Általános szabályok
a) A Mvt. 54.§. (2-3) alapján minden munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető köteles
minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és
biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott
munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő
terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására, pszichoszociális kockázatokra
(különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére,
illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó
pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére). A meghatározott
kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató
tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben
/Mvt. 54.§. (3)/ köteles elvégezni és azt évenként felülvizsgálni.
b) Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a
munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az egészségkárosodás kockázatát
növelő időtartamban történő munkavégzés (rendkívüli munkavégzés, túlmunka stb.)
esetén a külön jogszabály előírásai szerint kell eljárni.
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c) A biztonsági berendezések és eszközök csak az üzemeltetési előírásuknak megfelelően,
megfelelő ellenőrzés és dokumentálás mellett használhatóak.
d) A dolgozók kötelesek munkahelyükön biztonságos munkavégzésre képes állapotban
megjelenni és munkát végezni. A munkavállalót csak olyan munkával szabad megbízni,
amelynek végzéséhez a szükséges szakmai, munkavédelmi ismereteket elsajátította és a
munkavégzés során alkalmazni tudja.
e) Munkát csak biztonságos műszaki állapotú géppel, berendezéssel, munkaeszközzel
szabad végezni, illetve végeztetni, olyanokkal, amelyek rendelkeznek a biztonságot
szolgáló szerelvényekkel, védelemmel.
f) Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a
munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi
jelzéseket kell alkalmazni.
g) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben
szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit
kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban
meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentummal (pl. tanúsítvány).
h) Egyéni védőeszközt használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi
nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal.
i) Ahol vegyi anyagok előállítása és felhasználása folyik, továbbá a fokozottan veszélyes és
nagyfokú figyelmet igénylő munkakörökben - gépkocsivezetői, darukezelői,
targoncakezelői - a munkálatokat gyógyszertől befolyásoltan megkezdeni, vagy végezni
tilos! A dolgozó a munka megkezdése előtt erre vonatkozó bejelentését köteles a
munkahelyi vezetőjének megtenni.
j) Szállítás, rakodás, valamint mozgó gépek, géprészek közelében végzett munkák esetében,
a munkavállalóknak és hallgatóknak gyűrűt, karkötőt, nyakláncot nem szabad viselni.
Mozgó géprészek közelében végzett munkáknál a lobogó-laza hajat be kell fedni.
k) A kutató-, illetve kísérleti munka során alkalmazott anyagok és eljárások
biztonságtechnikai és munkaegészségügyi hatásait a munka megkezdése előtt tisztázni
kell.
A várható veszélyekre, az ellenük való védekezésre a munkában résztvevőket fel kell
készíteni.
Kutatói-, kísérleti munkák biztonságáért a kijelölt témafelelős felel. A kiadott munkától
eltérő munkát, kísérletet a témavezető engedélye nélkül végezni tilos!
l) A munkahelyeken rendet, tisztaságot kell tartani. A felesleges eszközöket a
munkaterületről el kell távolítani.
m) Szállítani csak a szállítandó anyag tulajdonságának megfelelő, arra alkalmas eszközzel
szabad, úgy, hogy az sem a szállítást végzőket, sem másokat ne veszélyeztessen.
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n) Anyagokat tulajdonságaik figyelembe vételével kell raktározni, tárolni, úgy, hogy a tároló
állványokat szállítóeszközzel biztonságosan meg lehessen közelíteni, a be- és kitárolást
biztonságosan el lehessen végezni.
o) Anyagokat csak egyenletes felületű és megfelelően szilárd talajra, padozatra, állványzatra
szabad lerakni. Az állványt csak a megengedett teherbírásra szabad igénybe venni. A
megengedett teherbírást az állványon fel kell tüntetni. A fém állványokat egyenpotenciálra
kell kötni
p) Közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsoló tereit (kapcsolóit,
biztosító tábláit, elosztószekrényeit), a tűzoltó felszereléseket hozzáférhetően szabadon
kell hagyni, még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
q) A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy szemmagasságban
átlátszó betéttel ellátni.
r) A munkaterülethez tartozó nyitott teret, közlekedési utat, járdát téli időszakban
csúszásmentesíteni kell.
s) Villamos működtetésű készülék javítását csak azzal megbízott, villamos szakképzettségű
dolgozó végezheti.
t) Vegyipari tevékenységet csak az előírt ruházatban szabad végezni. A védő-, a munkaruha
zsebébe tilos bármilyen vegyi anyagot tenni, tartani.
u) Bőrön át felszívódó és mérgezést vagy vegyi hatást okozó továbbá fertőző anyagokkal
nem szabad foglalkoztatni olyan dolgozót, akinek testén nyílt seb van.
v) Tilos mérgező hatású, tűz-, illetve robbanásveszélyes oldószerekben kezet, vagy ruhát
mosni.
w) Vegyi művelet céljára használt edényeket tilos evés, ivás vagy mosdás céljára használni,
étkezésre szolgáló edényzetet tilos vegyi műveletekhez felhasználni. Vegyszert tartalmazó
edényen, üvegen fel kell tüntetni annak tartalmát.
x) Mérgező hatású anyagot úgy kell tárolni, hogy az egyéb anyagokat ne szennyezhessen, ne
legyen összetéveszthető más vegyi anyagokkal, azokkal össze ne keveredhessen, továbbá
ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
y) Élelmiszerrel, étellel, itallal és más élvezeti cikkel együtt a mérgező hatású anyag nem
tárolható.
z) Építési munkahely határain idegeneknek belépést tiltó táblát kell elhelyezni. Olyan
területen, ahol az építési munkahely mellett rendszeres közlekedés folyik, a
munkahelyeket korláttal el kell keríteni.
aa) Működő laboratóriumban, műhelyben vagy más munkahelyen végzett építési,
karbantartási, javítási munkák során a helyi üzemviszonyok figyelembevételével kell a
munkavégzést megszervezni.
bb) Oktatási helyiségekben (tanterem, laboratórium stb.) tilos a dohányzás.
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cc) Azokon a munkahelyeken, ahol a biztonságos munkavégzés dohányzási tilalom
elrendelését teszi szükségessé, külön dohányzó helyet kell kijelölni.
dd) A nem dohányzók védelméről a fentiekben foglaltakon túlmenően minden
munkahelyen dohányzó helyek, helyiségek kijelölésével, vagy más szervezési intézkedéssel
kell gondoskodni (dohányzó, pihenő, étkező helyiségek).
ee) A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve
károsító hatásuk csökkentése érdekében a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől,
az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól, a munkavállalók számától függően a
munkahelyeket megfelelő eszközökkel kell felszerelni a tüzek leküzdésére, és szükség
esetén tűzjelzőkkel és riasztó rendszerekkel is el kell látni ezeket; a veszélyforrások ellen
biztonsági berendezéseket és eszközöket, jelző-, tűzoltó, mentőkészülékeket,
vészkapcsolókat, biztonsági megvilágítást (a továbbiakban: biztonsági berendezéseket)
működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani;
gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók egészségét vagy biztonságát fenyegető
súlyos és közvetlen veszély esetén az érintett munkavállalók erről azonnal tájékoztatást
kapjanak, a munkát beszüntessék és a munkahelyeket azonnal elhagyják, biztonságos
helyre távozzanak. Gondoskodni kell a megengedett értékekkel szabályozott, munkahelyi
kóroki tényezőkkel kapcsolatos munkahigiénés vizsgálatok elvégzéséről.
(2) Az egyetem területén kívüli munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
a) Az egyetem érdekében a területén kívül végzett tevékenység esetén a munkával
összefüggő munkavédelmi követelményeket - beleértve a helyi szabályokat és a EMuSZ
vonatkozó előírásait is - be kell tartani.
b) Ha telephelyen kívüli munkavégzésre szerződéses megállapodás alapján kerül sor, a
szerződésben rögzíteni kell:
- a munkaterület elhatárolását,
- a munkatevékenység irányítási, ellenőrzési kötelezettségét,
- a munkavédelmi oktatás megtartását,
- az egyéni védőeszköz biztosításának módját,
- a munkahely biztonságos állapotának fenntartását,
- a baleset bejelentését,
- az elsősegélynyújtás biztosítását.
c) Amennyiben az adott munkát két vagy több munkavállaló végzi, a munkát elrendelő
vezető köteles a munka irányításával egy dolgozót megbízni és azt a többi dolgozó
tudomására hozni.
d) A munkavezető felelős a szerződésben foglaltak betartásáért.
e) Szervezett társadalmi munka esetén gondoskodni kell a munkavédelmi feltételek
biztosításáról, a munkavédelmi oktatás és a védőeszközök biztosításáról. A feltételek
biztosítása minden esetben a társadalmi munkát szervező vezetőnek a feladata. Fokozott
veszéllyel járó tevékenységre társadalmi munka nem szervezhető.
f) Ha az egyetem munkavállalóinak külföldi munkavégzése az Egyetemmel kötött
megállapodás, szerződés alapján történik, a munkavégzés során a kiküldetési helyszín
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(ország) munkavédelmi előírásait kell betartani. Erre vonatkozóan a szerződésben meg
kell állapodni a munkavédelmi feltételek (munkavédelmi oktatás, szociális feltételek,
egyéni védőeszközök stb.) biztosításáról.
(3) Az egyetem területén más munkáltató által történő munkavégzés
a) Az Egyetem területén külső munkáltató foglalkoztatása esetén a szerződést kötő vezető köteles
munkabiztonsági szempontból a szerződésben rögzíteni, hogy:
- milyen mértékben és hogyan határolják el a munkaterületeket,
- ki irányítja és ellenőrzi a munkavégzést (az irányítás és az ellenőrzés a külső
szerződő fél feladata legyen),
- a munkavédelmi oktatás megtartása kinek a feladata,
- az egyéni védőeszköz biztosításának a módját,
- a baleset bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását ki végzi,
- az elsősegélynyújtást ki biztosítja a munkaterületen.
b) A munkaterület egyetemi üzemeltetője köteles a munkaterületet a biztonsági
követelményeknek megfelelően úgy átadni, hogy a munkát végző munkáltató dolgozóira a
területen lévő anyag, energia, műszer, berendezés veszélyt ne jelentsen.
c) Az egyetem munkavédelmi szervezetének tagjai jogosultak bejelentés alapján bármely területen
ellenőrzést végezni és a hiányosságok felszámolására intézkedni.
(4) A másokra veszélyt jelentő laboratóriumokban, munkahelyekre történő belépés:
a) A másokra veszélyt jelentő laboratóriumi, gyakorlati és egyéb munkahelyekre az oda
beosztottakon és a felügyelettel megbízottakon kívül más személy csak külön engedéllyel
léphet be. A munkahely bejárati ajtaján "Idegeneknek belépni tilos!" táblát kell elhelyezni.
Az alábbi munkahelyekre csak az oda beosztottak és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek
be:
- kazánházi terület,
- elzárt villamos kezelőhelyiség,
- segédanyagraktár,
- vegyszerraktár,
b) Az Egyetem területén "Idegeneknek belépni tilos!" utasítás esetén tanulmányi, látogatási,
konzultáció, tárgyalási stb. célból érkező személyek csak kisérő biztosítása mellett
közlekedhetnek. Ha szükséges úgy egyéni védőeszközt kell részükre biztosítani.
(5) Munkahelyek, ahol egy személy nem foglalkoztatható
Tilos egyedül munkát végezni:
- villamos kezelőhelyiségben,
- villamos laboratóriumokban,
- villanyszerelői munkakörben - feszültség alatt végzett munkáknál,
- kifejezetten veszélyes, veszélyes, illetve erősen mérgező, mérgező
vegyianyagokkal végzett munkáknál,
- felvonószerelői munkánál,
- üzembe helyezésre kötelezett vegyipari-, gépipari berendezések
üzemeltetésénél, karbantartásánál, javításánál,
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- vegyi raktárban végzett munkánál,
különösen veszélyes körülmények között végzett hegesztésnél (Hegesztési biztonsági szabályzat
3.6.1. pontja /módosított 31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet
Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról/ ).
(6) Mérgező hatású anyagokkal való munkavégzés
a) Mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos tevékenység a vonatkozó jogszabály szerint:
- csak minősített mérgező hatású anyaggal, (REACH),
- a területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) tevékenységi engedélyeivel folytatható.
b) Mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos tevékenységgel csak az a munkavállaló
foglalkoztatható, aki legalább alapfokú vegyipari szakképesítéssel rendelkezik, vagy a II.
Fejezet 4 §. (3). pont felsorolásában mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos tevékenység
végzéséhez előírt képzésben részesült és vizsgakötelezettségének eleget tett.
c) A méregkezeléssel foglalkozó vizsgakötelezettek részére a szervezeti egységek
igénybejelentésére a munkavédelmi felelős alapfokú közegészségügyi ismeretek tárgyú
vizsgaköteles tanfolyamot, ötévenként továbbképző tanfolyamot szervez.
d) A mérgező hatású anyagokra vonatkozó közegészségügyi ismeretek oktatását és
gyakorlati elsajátítását a munkavédelmi oktatás keretében is biztosítani kell.
e) Az ÁNTSZ a mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos
"balesetelhárítási és intézkedési terv" készítését írhatja elő.

tevékenységekhez

f) A mérgező hatású anyagokról a szervezeti egységeknek nyilvántartást kell vezetni, amit
másolatban meg kell küldeni a Szolgálatnak.
g) A jogszabály szerinti bejelentéssel, méréssel és orvosi vizsgálattal kapcsolatos feladatokat
a az ebben érintett szervezeti egység munkavédelmi megbízottjának kell elvégeznie.
(7) Egészségügyi ártalom veszélyével járó, illetve járványügyi érdekből kiemelt munkakörök és
tevékenységek.
A járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek, egészségi ártalom veszélyével járó
munkakörök, fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek, fokozott
pszichés terheléssel járó tevékenységek, és sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan
károsító, tiltást igénylő megterhelések. (EMusSz melléklet 2 a-d)
A jogszabály szerinti speciális (bejelentéssel, méréssel és orvosi vizsgálattal kapcsolatos stb.)
feladatokat az ebben érintett szervezeti egység munkavédelmi megbízottjának kell elvégeznie.
6.§.
Munkavédelmi eljárások rendje
(1) Létesítéssel kapcsolatos eljárások
a) Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben
közreműködők feladata. A követelmények teljesítése érdekében együtt kell működniük.
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b) A létesítéssel kapcsolatos szerződésben rögzíteni kell:
az adatszolgáltatási kötelezettségeket,
a létesítésben közreműködők tevékenységének összehangolását, ebben
rögzíteni kell, hogy az összehangolás megvalósításáért kit terhel a
felelősség.
c) A létesítésben közreműködő tervező, kivitelező írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a
munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos,
technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek, kötelezettségeknek eleget tett.
d) A munkavédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében a terveket a
munkavédelmi felelőssel munkavédelmi szempontból véleményeztetni kell (tervtárgyalás,
tervbírálat stb.).
e) A

műszaki átadás-átvételi eljárásokra a munkavédelmi vezetőt és az illetékes
munkavédelmi megbízottakat meg kell hívni.

f) A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése
során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.
g) Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos
munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell az emberi test
megváltozott tulajdonságaihoz.
h) Tervtárgyalásról, tervbírálatról, valamint átadás-átvételi eljárásokról
jegyzőkönyvek egy példányát meg kell küldeni a munkavédelmi felelősnek.

készült

i) A munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai
tulajdonságaitól, a munkavállalók számától függően a munkahelyeket megfelelő
eszközökkel kell felszerelni a tüzek leküzdésére, és szükség esetén tűzjelzőkkel és riasztó
rendszerekkel is el kell látni ezeket; a veszélyforrások ellen biztonsági berendezéseket és
eszközöket, jelző-, tűzoltó, mentőkészülékeket, vészkapcsolókat, biztonsági megvilágítást
(a továbbiakban: biztonsági berendezéseket) működőképes, a rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban kell tartani; gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók egészségét
vagy biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén az érintett munkavállalók
erről azonnal tájékoztatást kapjanak, a munkát beszüntessék és a munkahelyeket azonnal
elhagyják, biztonságos helyre távozzanak; gondoskodni kell a megengedett értékekkel
szabályozott, munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos munkahigiénés vizsgálatok
elvégzéséről.
j) Új technológiák bevezetése előtt kellő időben, legkorábban a tervezési szakaszban
megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük
egészségre és biztonságra kiható következményeit.
(2) Üzembe helyezés vagy használatbavétel
a) A szervezeti egység vezetője felelős, hogy a veszélyes létesítmény, munkahely, gép,
munkaeszköz, technológia munkavédelmi üzembe helyezése megtörténjen.
b) Üzembe helyezési engedélyhez kötött az Mvt 1/a, és 1/b melléklete szerinti illetve 5.
számú mellékletben felsorolt új vagy felújított létesítmény, technológia, munkaeszköz,
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gép. Az egyetem saját hatáskörében jogosult az üzembe helyezési engedélyhez kötött
létesítmény, munkahely, gép, munkaeszköz, technológia körét a jogszabályi keretben nem
szereplő létesítményre, munkahelyre, gépre, munkaeszközre, technológiára is kiterjeszteni.
c) Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat
célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia
megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges
tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a Mvt 18. § (1)
bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a
létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények
kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez
szükséges utasítások. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében
meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az
adott munkaeszköz megfelelőség vizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó,
akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv. Az üzembe helyezési vizsgálat
elvégzésére az engedély megadására jogosult vezető (szervezeti egység vezetője) kérje fel a
munkavédelmi felelőst.
d) Az üzembe helyezési vizsgálathoz biztosítani kell;
- tervdokumentációt,
- üzemeltetési dokumentációt,
- tervezői, kivitelezői nyilatkozatokat,
- a munkavédelmi feltételek megítéléséhez szükséges mérések, vizsgálatok
(érintésvédelem, légszennyezés, zaj stb.) jegyzőkönyveit.
e) A munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának a munkavédelmi üzembe helyezés
időpontjában hatályos munkavédelmi előírásokat kell kielégíteni.
f) Próba vagy kísérleti jelleggel legfeljebb 180 napig lehet üzemeltetni a veszélyes
munkaeszközt, technológiát üzembe helyezés előtt.
g) A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kivéve a (3)–(4) bekezdésekben előírt
rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása,
áttelepítése esetén is.
(3) Időszakos biztonsági felülvizsgálat
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot szakirányú képzettséggel és munkavédelmi
szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön
jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes
technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy
végezheti.
A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető
munkáltatónak – ebben az értelemben az üzemben tartó szervezeti egység vezetőjének (az
időszakos biztonsági felülvizsgálat vonatkozásában minden esetben üzemeltető alatt az üzemben
tartó szervezeti egység vezetőjét értve) - soron kívül ellenőriznie kell, ha az a rendeltetésszerű
alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel
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összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését,
illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően –
munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek – ebben az értelemben az üzemben
tartó szervezeti egység vezetőjének - ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az
üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.
A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati
jegyzőkönyvbe kell foglalnia és – ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte –
annak egy példányát az üzemeltető munkáltató – ebben az értelemben az üzemben tartó
szervezeti egység vezetőjének - rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a
felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.
Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor
szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a
felülvizsgálatot a jogszabályban meghatározott módon a meghatározott időszaknak megfelelően
elvégezték.
a) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat
alá kell vonni a veszélyes technológiát és a Mvt 21. § (2) bekezdésében meghatározott
veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, gépet, berendezést, amelynek
időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály (pl. 21/1998 IKIM rendelet), szabvány,
vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó
dokumentáció előírja.
b) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat kell végezni:
- érintésvédelem létesítése, bővítése, átalakítása után,
• hat évente a fel nem sorolt egyetemi létesítményekben, beleértve a
kollégiumokat, üdülőket, óvodát stb.
• jogszabály által részletezett esetekben az ott előírtak szerint.
c) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatról a Soproni Egyetemi Karokon az
beruházási előadó, a többi karon/önálló szervezeti egységben az üzemeltetésért felelős
kari ügyintéző nyilvántartást vezet és az esedékes vizsgálatokat folyamatosan elvégezteti.
A felülvizsgálatot végzők a közvetlen életveszélyt jelentő hibák megszüntetéséről azonnal
intézkednek. A többi hiba elhárítását a Soproni Egyetemi Karokon a beruházási előadó, a
többi karon/önálló szervezeti egységben az üzemeltetésért felelős kari ügyintéző
munkaterv alapján végezteti.
d) Az építmények és szabadterek villámvédelmének szabványossági felülvizsgálatát a Soproni
Egyetemi Karokon a beruházási előadó, a többi karon/önálló szervezeti egységben az
üzemeltetésért felelős kari ügyintéző az alábbi gyakorisággal köteles elvégeztetni, valamint
a vizsgálatok eredményét dokumentáltatni.
- "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályú építmények esetén 3 évenként,
- "C" tűzveszélyességi osztályú építmények esetén 6 év,
- "D", "E" tűzveszélyességi osztályú építmény esetén 9 évenként.
A felülvizsgálatot villámcsapás után és az építmény vagy szabadtér villámvédelmi
besorolásának megváltozásakor is el kell végezni.
e) Az emelőgépeket, darukat az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatában (47/1999. /VIII.4./
GM. r.) foglaltaknak megfelelően kell ellenőrizni.
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f) A gépjárműveknek a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időszakos vizsgálatáról
az üzembentartó szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodni.
g) Kazánok és nyomástartó edények időszakos biztonsági felülvizsgálatát a hatályos
rendelkezések szerint a Soproni Egyetemi Karokon a beruházási előadó, a többi
Karon/önálló szervezeti egységben az üzemfenntartásért felelős kari ügyintéző végezteti
el.
h) Felvonók ellenőrzése.
A Soproni Egyetemi Karokon a beruházási előadó, a többi Karon/önálló szervezeti egységben az
üzemfenntartásért felelős önálló szervezeti egységi ügyintéző megrendelése alapján ÉMI-TÜV végzi:
- a felvonók éves fővizsgálatát,
- az első üzembe helyezéstől illetőleg a teljes felújítástól számított tíz év
elteltével évenként az ellenőrző felülvizsgálatát,
- soron kívül a felvonók biztonságos használatát veszélyeztető hiányok és
hibák megszüntetésének ellenőrzését.
A felvonók karbantartása szakszerűségének ellenőrzését a vonatkozó szabvány alapján
negyedévenként végzi:
- a megbízás alapján külső fél által karbantartott felvonóknál a megbízott
külső fél felvonószakértője, illetve felvonó-felügyelője.
i) A hegesztő berendezések, eszközök biztonságtechnikai szerelvények időszakos
biztonságtechnikai felülvizsgálatát - ha egyéb előírás vagy a gyártó utasítása másképpen
nem intézkedik - évenként kell végezni. Az ellenőrzés személyi feltételeit a Hegesztési
Biztonsági Szabályzat 4.7., 8.4. pontjai szabályozzák. A vizsgálatokról naplót kell vezetni.
j) Vészhágcsókat, vészlétrákat a Soproni Egyetemi Karokon a beruházási előadó, a többi
karon/ önálló szervezeti egységben az üzemeltetésért felelős kari ügyintézőnek
ötévenként kell ellenőrizni. Az ellenőrzésről naplót kell vezetni.
k) A vegyifülkék elszívását, nyílászáróinak működését, korrózió védelmét, általános állapotát
öt évenkénti felülvizsgálattal kell ellenőrizni. A vizsgálatok elvégeztetéséért a szervezeti
egység vezetője a felelős. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.
l) A robbanás gátló szekrényeket a vonatkozó szabvány alapján öt évenként
nyomáspróbával kell ellenőrizni. A vizsgálatot az üzemeltető szervezeti egység
igénybejelentésére, költségére a munkavédelmi felelős bonyolítja. A vizsgálat elmulasztása
esetén a szekrényben legfeljebb 20 liter tűzveszélyes folyadék tárolható.
m) Kéziszerszámok ellenőrzése
-

A dolgozó köteles az általa használt kéziszerszámokat használatba vétel előtt
biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni.

-

A villamos kéziszerszámokat évenként szerelői ellenőrzéssel kell felülvizsgálni.
Az ellenőrzéseket legalább villanyszerelő szakképesítésű szakember végezze.

-

A villamos kézi szerszámok évenkénti érintésvédelmi szerelői ellenőrzéséről a
szervezeti egységben naplót kell vezetni, amely tartalmazza:
vizsgálat helyét, időpontját,

-
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-

a villamos kéziszerszám megnevezését, típusát, gyári vagy leltári számát,
a vizsgálat eredményét.

-

A vizsgálatok elvégeztetéséért a szervezeti egység vezetője, a napló vezetéséért
a munkavédelmi megbízott a felelős.

-

Az előzőekben fel nem sorolt az 5. számú melléklet szerinti munkaeszközök
időszakos biztonsági felülvizsgálatát ötévenként kell elvégezni. A
felülvizsgálatok elvégzéséért a szervezeti egység vezetője a felelős. A
vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4) Használati utasítások
a) A munkaeszközökhöz magyar nyelvű használati utasítást kell biztosítani.
b) Az új munkaeszköz használati utasításának az alábbi adatokat kell tartalmazni (MSZ EN
292-2, 1993, 1997):
- szállítása, kezelése, tárolása
- üzembe helyezése,
- munkaeszközre vonatkozó adatok,
- használata, karbantartása,
- üzemen kívül helyezés,
- vészhelyzetre vonatkozó adatok.
c) Az 1994. év előtt használatba vett munkaeszközökhöz biztosítani kell a használatára,
karbantartására vonatkozó adatokat.
d) A használati utasításokat a helyi sajátosságoknak megfelelően (pl személyi feltételekkel)
szükség szerint ki kell egészíteni.
e) A használati utasítás biztosítása a közvetlen munkahelyi felelős feladata.
(5) A munkavédelmi ellenőrzések rendje
a) Minden szervezeti egység vezetője személyesen, vagy megbízottja útján köteles
negyedévenként ellenőrizni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek.
A szemle a szervezeti egységek minden munkahelyére terjedjen ki.
b) Rendkívüli szemlét kell elrendelni, ha súlyos baleset történt vagy olyan veszélyhelyzet
alakult ki, amely a dolgozók életét, testi épségét veszélyezteti.
A rendkívüli szemlét a szervezeti egység vezetője rendeli el.
c) A munkavédelmi felelős köteles minden gyakorlati munkahelyen, laboratóriumban
kétévenként munkavédelmi ellenőrzést tartani.
Az ellenőrzésen a szervezeti egység munkavédelmi megbízottja is köteles részt venni.
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d) Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben a feltárt hiányosságok
megszüntetéséért felelős személyt és a megszüntetés határidejét fel kell tüntetni.
e) A munkavédelem bármely területére általános vagy eseti jelleggel a Hallgatói
Önkormányzat és a Közalkalmazotti Tanács részéről képviselő megfigyelőként
bevonható.
(6) Egyéni védőeszköz, védőital, bőrvédő készítmények juttatása
a) Egyéni védőeszköz.
A munkahelyi kockázatértékelésben felsorolt munkakörökben és munkahelyeken, az ott
munkát végzők számára egyéni védőeszközöket kell biztosítani. (EK típustanúsítvány,
szabványmegfelelés, valamint az egyéni védőeszközök jelölése – piktogram és védelmi
szint alapján.)
Az egyéni védőeszköz típusát a munkavédelmi kockázatértékelés alapján kell a
munkavállalók számára dokumentáltan átadva biztosítani. Felelős a szervezeti egység
vezetője. Költségviselő a munkáltatásban érintett önálló szervezeti egység. A juttatási rend
pontos meghatározásáért az önálló szervezeti egység felelős. Az egyéni védőeszközök
juttatási rendjének általános szabályait jelen szabályzat mellékletben határozza meg.
b) Az egyéni védőeszközt az adott munka megkezdése előtt megfelelő állapotban és
mennyiségben kell a dolgozók részére biztosítani. A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó
egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni,
használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni.
c) A dolgozó részére biztosított védőruha esetén azonos rendeltetéssel munkaruha a
dolgozót nem illeti meg.
d) Az egyéni védőeszközök használatát, állapotát a munkahelyi felelős köteles rendszeresen
ellenőrizni. Ha a védőeszköz, megrongálódott, vagy elhasználódott, annak cseréjéről a
dolgozó bejelentése alapján a munkahelyi felelős gondoskodik.
e) Az egyéni védőeszközök tisztításáról, fertőtlenítéséről, karbantartásáról a szervezeti
egység köteles gondoskodni, a használati, kezelési utasításban foglaltak
figyelembevételével. A munkavállaló az egyéni védőeszközt köteles rendeltetésének
megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.
f) Ha az előírt védőeszköz nem áll rendelkezésre a munkavégzést a munkahely vezetőjének
meg kell tiltani.
g) Ha valamely munkakörben olyan védőeszköz iránt merül fel igény, amely a 6. számú
mellékletben nem szerepel, a jogosság elbírálása munkabiztonsági szaktevékenységnek
minősül. Az igény elbírálására a szervezeti egységnek a munkavédelmi felelőst kell
felkérni, aki a döntésbe szükség szerint bevonja a Szolgálat szakorvosát.
h) A hallgatók gyakorlati foglalkozásához a munkavállalókkal azonos egyéni védőeszközt
kell biztosítani a tantárgyat oktató tanszéknek vagy intézetnek. A védőeszköz
biztosításának rendjét az EMuSZ függelékében, illetve a tanszék vagy intézet
munkavédelmi utasításában részletesen kell szabályozni.
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i) A hegesztő tevékenységre előírt egyéni védőeszközök használatára vonatkozó
követelmények.
j) Olyan munkahelyen, ahol munka közben a leesés veszélye fennáll, a dolgozó a leesés ellen
egyéni védőeszközöket köteles használni.
k) A hegesztő tevékenységre előírt egyéni védőeszközök használatára vonatkozó
körülmények.
A munkáltató köteles a MSZ 15490-8:1987., MSZ EN 138:1998., MSZ EN 139:1998,
MSZ EN 137:1995., MSZ EN 145:1995 szabvány szerinti légzésvédő készüléket
biztosítani, ha:
- a levegő szennyezettsége meghaladja a MSZ 21461-1-2 1988.,1992., illetve
- aknában, csatornában, tartályban dolgozik;
- ártalmas gáz, gőz keletkezik.
Az ipari gázok ellen védő szűrőbetéteket a MSZ 15490-2:1986., MSZ EN 132:1993,. MSZ
EN 133:1993, Függelék MSZ EN 134:1993, MSZ EN 136:1994, MSZ EN 143:1995.,
MSZ EN 149:1995., MSZ EN 141:1994 szabvány szerint kell megválasztani.
Minden olyan munkahelyen, ahol a hegesztés során a védőgázból veszélyes anyagok
szabadulhatnak fel, vagy a védőgáz a munkahelyről a levegőt kiszoríthatja, csak izolációs
légzésvédő készülékkel szabad munkát végezni.
Ha a hegesztendő munkadarab felülete festékkel, olajjal stb. szennyezett és ezt teljesen
nem lehet eltávolítani, valamint a keletkező füst összetétele ismeretlen, akkor izolációs
légzésvédő készüléket kell használni.
A légzésvédő és a frisslevegős légzőkészüléket - amennyiben azt nem névre szólóan adták
ki - használat után minden alkalommal fertőtleníteni kell.
Ha a hegesztő testhelyzete és/vagy a technológia szükségessé teszi, akkor a feladatnak
megfelelő egyéni védőeszközök használata is kötelező.
Kézi termékvágási eljárások esetében, valamint ülő testhelyzetben végzett hegesztő
munkák során a bőrkötényen kívül bőr lábszárvédő használata is kötelező.

Bevont elektródás kézi ívhegesztésnél:
- ha a hegesztőnek helyet kell változtatnia, akkor szikraálló anyagból készült
lábfej- és lábszárvédőt, vagy más magas szárú csizmát kell viselnie;
- ha egy helyben végzi munkáját, akkor a hegesztő lába elé szikra és olvadt
fémrészek ellen védő, megfelelő magasságú fémernyőt célszerű helyezni.
Fej feletti hegesztéskor és lángvágáskor vállvédő használata is kötelező.
Vasalt talpú cipőt (bakancsot) tilos használni!
Szerelési munkahelyeken és a szállítás során fejvédő sisak használata kötelező.
Védőgázos ívhegesztő eljárásoknál a hegesztőhuzal (huzalelektróda) befűzését csak
hegesztőkesztyűben szabad végezni.
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A hegesztőnek késleltetett égésű, nem műszálas, zárt védőruhát kell használnia. A ruházat
nem lehet zsíros, olajos vagy szennyezett. A ruházat annyira zárt legyen, hogy munka
közben akadályozza meg a testrészeknek a környezettel való közvetlen (villamos vezető )
összeköttetését.
A salak eltávolításánál (leverésénél) a szem mechanikai sérülés elleni védelmére pajzsot
vagy oldalról is zárt védőszemüveget kell használni.
Ha a segítőt nem éri a hegesztővel azonos fényártalom, akkor alacsonyabb védelmi fokú
védőeszköz is alkalmazható.
A dolgozó köteles a védőeszközöket rendeltetésszerűen használni, a részére előírt
karbantartási munkákat elvégezni és azokat kifogástalan állapotban tartani.
l) Védőital.
Az alábbiakban megjelölt munkakörülmények között dolgozók térítés nélküli védőital
juttatására jogosultak:
A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5-10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a
munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 oC (K) EH értéket meghaladja, valamint a
hidegnek minősülő munkahelyeken. Hidegnek minősül a munkahely, ha a várható napi
középhőmérséklet szabadtéri munkahelyeken a +4 oC-ot, illetve zárttéri munkahelyeken, ha a
+10 oC-ot a munkaidő 50 %-ánál hosszabb időtartamban nem éri el.
A 24 oC (K) EH érték ( a továbbiakban: 24 oC (K) EH érték) feletti hőhatással járó
munkahelyeken a munkába lépést követően, továbbá 3 hetet meghaladó munkaszünet utáni
újbóli munkafelvétel esetén munkaszervezéssel kell biztosítani a hő alkalmazkodás 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.
Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyeken a 24 oC (K) EH értéke
meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell
biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 oC hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E
célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az
ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy mesterséges édesítőszerrel ízesített.
A hidegnek minősülő munkahelyeken a munkavállalók részére a + 50 oC hőmérsékletű teát
kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez a fentiekben előírtak figyelembevételével cukrot, illetve
megfelelő édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a
dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott
ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a
közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.
A védőitalt a jogosultak részére a munkahelyi vezetőnek természetben kell biztosítani, az
pénzben nem váltható meg.
m) Védőkenőcs, ipari kéztisztítószer és bőrápoló készítmények juttatása (2/1983. (II.14.)
EüM sz. rendelet).
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A 7. sz. mellékletben felsorolt munkakörökben és munkahelyeken dolgozók részére a
bőrkárosító hatás megelőzésére a megjelölt védőkenőcsöt (védőbevonatot), ipari
kéztisztítószert, bőrápoló készítményt a (továbbiakban együtt: bőrvédő készítmény) kell
biztosítani. A bőrvédő készítmény eltávolításához melegvizet, mosószappant, valamint
kéztörlési, szárítási lehetőséget kell biztosítani.
A védőkenőcsöt, illetve védőbevonatot a munka megkezdése előtt kell alkalmazni, majd a
munka végzése ideje alatt szükség szerint, de legalább egy ízben fel kell újítani. Az ipari
kéztisztító szert és a bőrápoló készítményt a munka befejezésekor kell használni.
A készítmények kiadása a szervezeti egység vezetőjének a feladata.
A bőrvédő készítményként adható termékeket a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
a) Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munka végzése során, vagy
azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétől függetlenül.
b) A hallgatókat a tanulmányokkal összefüggő gyakorlati foglalkozások során ért balesete
szintén munkabaleset.
c) Minden munkabalesetet a sérült, vagy a balesetet észlelő munkatársa köteles azonnal
jelenteni a közvetlen munkahelyi vezetőjének.
A sérült közvetlen munkahelyi vezetőjének a feladata:
- gondoskodni a sérült(ek) szükséges orvosi ellátásáról,
- a munkavédelmi felelőst értesíteni,
- gondoskodni a baleseti helyszín biztosításáról - lehetőség szerint változatlanul hagyásáról a kivizsgálásig.
d) Minden munkakieséssel járó munkabalesetet haladéktalanul szóban, azt követően írásban
jelenteni kell a munkahelyi vezetőnek. Felelős a szervezeti egység vezetője.
Hallgatók gyakorlati képzésen bekövetkezett balesetét az őt foglalkoztató oktatási
szervezeti egység vezetőjének kell bejelenteni.
e) A szervezeti egységek a munkabaleseteket kötelesek "Baleseti nyilvántartás"-ba
(8.sz.melléklet) bejegyezni. A nyilvántartás meglétéért és előírás szerinti vezetéséért a
szervezeti egység munkavédelmi megbízottja a felelős.
f) A keresőképtelenséget okozó munkabalesetet ki kell vizsgálni. A kivizsgálás a kari/önálló
szervezeti egységi munkavédelmi felelős feladata.
A kivizsgálásba be kell vonni:
- a munkavédelmi megbízottakat (szervezeti egység),
- szükség szerint a Szolgálat szakorvosát,
- a szervezeti egység vezetőjét
g) Súlyos és tömeges munkabalesetet telefonon, faxon vagy személyesen azonnal be kell
jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az Országos Munkabiztonsági és
Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) Megyei Felügyelőségének.
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Egyidejűleg tájékoztatni kell a rektort és a gazdasági főigazgatót. A súlyos és tömeges
baleset bejelentése a munkavédelmi felelős feladata.
h) A keresőképtelenséggel járó munkabalesetekkel kapcsolatban a munkavédelmi felelős
feladatai:
- a baleset kivizsgálásának vezetése,
- a "Munkabaleseti jegyzőkönyv" kitöltése,
- a jegyzőkönyvek előírás szerinti megküldése az illetékeseknek,
- a munkabalesettel kapcsolatos minden irat megőrzése és nyilvántartása,
- a sérült figyelmének felhívása a kárigény bejelentésére.
- A munkáltatói balesetvizsgálathoz szükséges dokumentumok különösen:
- a meghallgatási jegyzőkönyvek,
- a szakmai képzettséget igazoló dokumentum,
- a kezelési jogosultságot igazoló dokumentum,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum,
- az üzembe helyezést dokumentáló irat,
- időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló irat,
- a kockázatértékelést dokumentáló irat,
- fényképfelvételek, videofelvételek,
- a belső szabályzatok vonatkozó részei.
i) A "Munkabaleseti jegyzőkönyv"-et a szükséges dokumentumok másolatával a sérültet
foglalkoztató szervezeti egység vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet a kivizsgálás
befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a munkavédelmi felelős
megküldi:
- a sérültnek, a sérült halála esetén a közvetlen hozzátartozónak,
- a halált, illetve 3 napot meghaladó keresőképtelenséget okozó
munkabaleset Jegyzőkönyvét az OMMF megyei Felügyelőségének,
- a Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály Bér és TB. Csoportjának.
j) Ha a szervezeti egység vezetője a balesetet a kivizsgálás alapján nem tekinti
munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet (halál esetén a
hozzátartozóját) köteles értesíteni.
k) A munkabaleset fogalomkörébe nem tartozó üzemi balesetet (üzemi-úti baleset) a
szervezeti egység a munkabalesetekkel azonosan köteles a munkavédelmi felelősnek
bejelenteni.
l) A munkavédelmi felelős a 6.§.(7).(k). pont szerinti üzemi balesetet köteles kivizsgálni és a
kivizsgálás eredményét "Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-ben rögzíteni. (OEP honlapjáról
letölthető - http://www.oep.hu )
(8) Foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
a) Foglalkozási megbetegedés esetén a Szolgálat szakorvosa köteles értesíteni az ÁNTSZ
területi Intézetét (pl.: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Sopron- Fertődi Kistérségi Intézete).
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b) A szakorvos a vonatkozó jogszabály szerint köteles kivizsgálni és nyilvántartani a
foglalkozási megbetegedés körülményeit. A foglalkozási megbetegedésről kiállított
vizsgálati lap másolatát a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat legkésőbb a tárgyhónapot
követő hónap 8. napjáig küldje meg az Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály TB.
ügyintézőjének.
(9) Rendkívüli események kivizsgálása
a) Ha a munkahely, technológia, egyéni védőeszköz, munkaeszköz a rendeltetésszerű
alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát,
vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a munkahelyi vezető köteles
jelenteni a munkavédelmi felelősnek.
b) A munkavédelmi felelős a további működtetést, használatot azonnal megtilthatja és
intézkedik az esemény kivizsgálásáról. A kivizsgálás lefolytatása munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősül.
c) A kivizsgálás dokumentálása és nyilvántartása a munkavédelmi felelős kötelezettsége.
d) A kivizsgálás befejezésével a szervezeti egység vezetője adhat újra engedélyt az
üzemeltetésre.
e) Az Egyetemre vonatkozó mentési terv elkészítése, illetve naprakész állapotban tartása a
munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem a rendészet/biztonsági szolgálat és a
polgári védelem közös feladata (Biztonságszervezési Szervezet).
(10) Elsősegélynyújtás rendje
a) A szervezeti egységben a munkavégzés veszélyessége figyelembevételével, meghatározott
számú kiképzett elsősegélynyújtót kell biztosítani.
b) Azokon a munkahelyeken, ahol villamos feszültség alatt, illetve közelében dolgoznak,
valamint laboratóriumokban, gyakorlati munkahelyeken - különös tekintettel a kémiai
laboratóriumokra - minden dolgozónak ismernie kell az elsősegélynyújtás szabályait.
c) A munkahelyeken (laboratóriumok, gyakorlati munkahelyek) a vonatkozó szabványban
(MSZ 13553:1989) meghatározott mennyiségű és minőségű elsősegélynyújtó felszerelést
kell állandóan készenlétben tartani.
d) Az elsősegélynyújtó felszerelés beszerzéséről, annak folyamatos karbantartásáról,
pótlásáról a kezelésével megbízott elsősegélynyújtó gondoskodik.
e) Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra nem szabad felhasználni.
f) Az elsősegélynyújtást lehetőleg a kijelölt elsősegélynyújtó végezze, de szükség esetén
minden dolgozó köteles képességeinek megfelelően az elsősegélynyújtásban
közreműködni.
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g) Súlyos baleseteknél a munkahely vezetője köteles a sérült dolgozóhoz a orvost hívni,
szükség esetén az Országos Mentőszolgálatot értesíteni.
(11) Az összehangolás kötelezettsége.
Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és
a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében
különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési
intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a
munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a
felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve
bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy
a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a
munkavégzés folyik.
(12) A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk megtérítésének
rendje
a) Az Egyetem dolgozóját ért munkabaleset esetén a munkavédelmi felelős köteles a baleset
jegyzőkönyvezésétől számított 15 napon belül a sérült figyelmét felhívni kárigénye
előterjesztésére. A felhívás a 9./a számú melléklet "Felhívás kárigény-bejelentésére" űrlap
megküldésével történik.
b) A sérültnek a kárigényét 9./b számú melléklet szerinti űrlap kitöltésével a
Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályhoz kell írásban bejelenteni. A kárigény
elbírálásához a munkavédelmi felelős megküldi a baleset kivizsgálási dokumentumokat és
a munkabaleseti jegyzőkönyvet.
c) A Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály 15 napon belül írásban értesíti a károsultat az
igény elfogadásáról vagy elutasításáról, a jogorvoslati lehetőség megjelölésével.
d) A Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály a munkabalesetet a bejelentést követően 72
órán belül jelenti a Biztosító felé a dolgozó esetleges kárigénye, illetve az Egyetemet ért
kár megtérítése érdekében.
(13) Munkavédelmi képviselők.
Az Egyetem a Mvt 70-77 §-ának megfelelően gondoskodik munkavédelmi képviselő, a
munkahelyi munkavédelmi bizottság, a paritásos munkavédelmi testület létrehozásáról illetve
biztosítja törvényes működésének feltételeit.
Tájékoztatja a munkavédelmi képviselő(ke)t az új technológiák bevezetése előtt azok egészségre
és biztonságra kiható következményeiről, kockázatértékelés [54. § (2) bekezdés] és a
munkavédelmi szemlékről, az intézkedések tapasztalatairól, a munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések nyilvántartásáról és bejelentéséről, kivizsgálásáról, a munkavédelmi hatóságtól
kapott munkavédelmi információkról, különösen a munkáltatónál végzett ellenőrzések
megállapításairól. Biztosítja a képviselők javaslattételi, véleményezési jogát és munkajogi
védelmét.
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7.§.
Munkavédelmi záró rendelkezések
(1) Az Egyetem minden dolgozója és hallgatója köteles egészségének és testi épségének megóvása
érdekében a munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és betartani.
(2) A szabályzat hatálybalépését, illetőleg az előző pontban említett munkavédelmi utasítások
átdolgozását követően az egyetem minden vezető beosztású dolgozója köteles gondoskodni a
szabályzatban és az utasításokban írtak végrehajtásáról és azok folyamatos ellenőrzéséről.
(3) Az Egyetem munkavédelmi szervezetének betagozódását a biztonságvédelem
szervezetrendszerébe az EBSZ I. fejezet. 1. sz. mellékletében található organogram mutatja
be.
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III. FEJEZET EGYETEMI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
(ETűSz)

1. §
Általános rendelkezések
(1) Az ETűSz a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996
évi XXXI.törvény 19§(1) valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.
(XII. 6.) BM rendeletnek tesz eleget. Tartalma az 1. számú mellékletben összeállított
jogszabályok jegyzékében, valamint egyéb ott fel nem sorolt, de ide vonatkozó
előírásban, szabványban foglaltak figyelembevételével készült.
(2) Az ETűSz-ben foglaltak betartása illetve végrehajtása a hatályossági körében kötelező
érvényű.
(3) Az ETűSz személyi, területi és tárgyi hatálya az Egyetem Biztonságvédelmi Szabályzatai
(továbbiakban: EBSZ) I. fejezetének 8. §.-ában megfogalmazottakra terjed ki.
2. §
Az egyetem tűzvédelmi feladatai
(1) Az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és utasítások érvényre juttatása,
tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök biztosítása. Tűzvédelmi oktatás
rendelkezés szerinti végrehajtása, a tűzvédelmi feladatok és a felelősség meghatározása. E
tűzvédelmi szakmai tevékenység irányítására, a tűzvédelmi feladatok végrehajtásának
elősegítésére és ellenőrzésére jól működő tűzvédelmi szervezet létrehozása. Ezen belül:
a) Az egyetem, (karok, intézetek, tanszékek, tanműhely és tangazdaság, gyakorló óvodák
és iskolák, kollégiumok, vagy más egyetemi intézmények és létesítmények) tűzvédelmi
feladatainak ellátására kijelölt személyek írásban történő megbízása, valamint a
tevékenységükhöz szükséges anyagi, szakmai és egyéb feltételek biztosítása.
b) A létesítésre és használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása,
illetőleg a szükséges pénz és eszköz fedezet, valamint egyéb feltételek biztosítása.
c) Beruházások, átalakítások, bővítések esetén a szükséges tűzvédelmi és egyéb
biztonsági berendezések létesítése, a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések
maradéktalan végrehajtása.
d) A létesítmények területén a jogszabályokban, szabványokban előírt típusú és
mennyiségű tűzoltó készülék és egyéb felszerelés biztosítása, valamint azok szükség
szerinti karbantartása, javítása, pótlása.
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e) A tűzvédelmi, a villamos, és a villámvédelmi berendezések szabványban előírt
időszakonkénti felülvizsgálata, karbantartása.
f) A dolgozók, hallgatók, kollégisták tűzvédelmi oktatása, a tűzvédelmi szakvizsgához
kötött munkakörökben dolgozók vizsgáztatásához szükséges anyagi feltételek
biztosítása.
g) A tűzvédelmi munka szakmai irányítása, felügyelete, a rendelkezések megtartásának
rendszeres ellenőrzése.
h) A helyes, szabályzatban előírt tűzvédelmi magatartás megszegőivel szemben
felelősségre vonás, míg kiemelkedően példamutató magatartás esetén dicséret,
jutalmazás kezdeményezése.
3. §
Az egyetemen tűzvédelmi feladatokat (is) ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.
(1) Rektor
a) Felelős a tűzvédelmi rendelkezések megtartatásáért, valamint egyetemi tűzvédelmi
szervezet létrehozásáért, működtetéséért.
b) A tűzvédelmi munka végzéséhez biztosítja a szükséges személyi, anyagi és egyéb
feltételeket.
c) Mint egyszemélyi felelős vezető, döntési és ellenőrzési jogkörét fönntartva
tűzvédelmi feladatával átruházott hatáskörben egyrészt:
d) ca) az egész egyetemre kiterjedő hatállyal a Gazdasági Főigazgatót a tűzvédelemi
igazgatás, szervezés, végrehajtás és ellenőrzés
e) általános, valamint
f) az üzemvitel, beruházás, felújítás és karbantartás területén felmerülő speciális
ügyeivel, másrészt
g) cb) a működési területükre kiterjedő hatállyal az önálló szervezeti egységek vezetőit
[karok, gyakorló intézmények, szolgáltató egységségek, funkcionális egységek
vezetője] bízza meg a tűzvédelmi igazgatás, szervezés, végrehajtás és ellenőrzés alaptevékenység (SZMSZ szerint) végzésével összefüggő feladataival.
h) Tűzvédelmi feladatok elvégzése érdekében jogszabályból fakadó kötelezettsége,
valamint saját hatáskörében tűzvédelmi szervezetet hoz létre.
i) A tűzoltóság és a katasztrófavédelem részére a tűz oltására, a műszaki mentésre
szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok
megtartását lehetővé teszi.
(2) Gazdasági Főigazgató
a) Ellátja az egyetem általános, valamint az üzemvitel, beruházás, felújítás, karbantartás
tevékenységekre kiterjedő tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési
feladatait.
b) Felelős az ETűSz, illetve szükség szerint módosításának elkészítéséért, és a Szenátus
jóváhagyása érdekében a Főtitkár felé történő előterjesztéséért.
c) A beruházás, felújítás, átalakítás esetén a tűzvédelmi előírásokban foglaltak
megvalósítására anyagi fedezetet biztosít.
d) Külső munkavállalókkal kötött szerződésekben a Biztonságszervezési Szervezet
(továbbiakban: BSZ) által esetenként kidolgoztatott tűzvédelmi záradékban rögzíti a
tűzvédelemmel kapcsolatos felelősséget és a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális
tűzvédelmi óvintézkedéseket.
e) Működteti a tűzvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi
szemlék/bejárások rendjét.
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f) Az egyetemi tűzvédelmi szervezetében bekövetkezett változásról, valamint
megtörtént tűzeseményről jelentést küld a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségpolitikai Főosztályának.
g) Tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az EBSZ I fejezet 3. §. 3. pontja
szerint a BSZ-hez kapcsoltan belső vagy vállalkozóként működő biztonságszervezési
tűzvédelmi előadót nevez ki.
h) Kapcsolatot tart és ennek keretében a tűzvédelmi feladatokat koordinálja
- megyei szinten a győri, szombathelyi, székesfehérvári katasztrófavédelmi
igazgatóval
- városi szinten a soproni, győri, szombathelyi, székesfehérvári és
mosonmagyaróvári városi tűzoltóparancsnokkal.
(3) Műszaki Igazgató
a) Felelős az egész egyetemre kiterjedő hatállyal a tevékenységéhez kapcsolódó
(üzemvitel, tervezés, beruházás, felújítás, átépítés, bővítés, karbantartás, stb.)
tűzvédelmi rendelkezések betartásáért.
b) Külső munkavállalókkal kötött szerződések tűzvédelmi záradékában a
tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, követelményeket, valamint a felelősség
kérdését köteles érvényesíteni.
c) Részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi
szemléken/bejárásokon.
d) Szemlék/bejárások
alkalmával
megállapított
tűzvédelmi
hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó intézkedéseket (határidő és felelős
megjelölése) megtenni.
e) Intézkedik a tűzvédelmi helyzetre, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változtatások
elvégzése előtt (legalább 15 nappal) a BSZ felé történő írásos bejelentés megtételéről.
f) A Műszaki Igazgató tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére a földrajzilag és
területileg elkülönült karokon működő gazdasági kirendeltségek szolgálnak.
g) Részt vesz a katasztrófavédelem és a hivatásos tűzoltóság által tartott gyakorlatokon.
(4) Általános gazdasági főigazgató helyettes
a) Gondoskodik az EBSZ I. fejezet 7. §. alapján a tűzvédelmi kiadások fedezetéről,
nyilvántartásáról és kimutatásairól.
(5) Főtitkár
a) Ellátja a Rektori Hivatalon keresztül az egyetem központi általános tűzvédelmi
igazgatásának adminisztratív feladatait.
b) Gondoskodik az ETűSz jogi felügyeletéről, valamint annak ügyrend szerinti
Szenátusnak történő beterjesztéséről.
(6) Önálló szervezeti egység ( jelen szabályzatban kar, gyakorló intézmény, funkcionális egység,
szolgáltató egység) vezető
a) Felelős az irányítása alatt álló területen végzett alaptevékenység (oktatás, kutatás,
nevelés, adminisztráció, stb.), illetve ezekhez járuló egyéb tevékenység (szolgáltatás,
stb.), folytatásával kapcsolatos tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és
ellenőrzési feladatok elvégzéséért.
b) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi
rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozók és hallgatók tűzvédelmi
oktatásának elvégeztetéséért, dokumentálásáért és ellenőrzéséért.
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c) Felelős a működési területére vonatkozó Kari (szervezeti egységi) Tűzvédelmi
Szabályzat (továbbiakban: KaTűSz), tűzveszélyességi osztályba sorolás, valamint a
Tűzriadó Terv elkészítéséért, illetve szükség szerint azok módosításáért.
d) Elrendeli a tűzvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex biztonságvédelmi
szemlék/bejárások megtartását (EBSZ 5.§.), és ellátja a szemle bizottság vezetői
feladatát.
e) Szemlék/bejárások
alkalmával
megállapított
tűzvédelmi
hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni.
f) Vendégoktatók, -kutatók tevékenységével kapcsolatos tűzvédelemi felelősséget és a
helyi sajátosságoknak megfelelő speciális tűzvédelmi óvintézkedéseket írásban
rögzíteni köteles.
g) Tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az EBSZ I. fejezet 3.§. (6). és (7).
pontja szerinti az irányítása alatt álló területen írásos megbízással tűzvédelmi felelőst
jelöl ki a 1. számú iratminta alapján, és erről a BSZ vezetőjét értesíti.
h) A nem soproni székhelyű karok/szervezeti egységek esetében kapcsolatot tart és
ennek keretében a tűzvédelmi feladatokat koordinálja
- megyei szinten a megyei katasztrófavédelmi igazgatóval
- városi szinten a városi tűzoltóparancsnokkal
(7) Nem önálló szervezeti egység vezetője
a) Felelős a vezetése alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések
végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói tűzvédelmi oktatások elvégeztetéséért,
annak bizonylatok alapján történő ellenőrzéséért.
b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére
köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni.
c) Köteles az illetékességi területéhez tartozó, tűzvédelmet érintő változásokról, a tűz vagy
robbanásveszéllyel járó új berendezés és készülék alkalmazásáról, valamint a közlekedésre,
menekülésre, menekítésre kiható változásokról a tűzvédelmi felelőst előzetesen
tájékoztatni.
d) Tűz esetén a Tűzriadó Tervben leírtak szerint jár el, és eleget tesz a jelentési, intézkedési
és kárenyhítési kötelezettségeinek.
e) Tűzvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló területen az EBSZ
I. fejezet 3.§. (8). és (9). pontja szerinti írásos megbízással tűzvédelmi megbízottat jelöl ki
a 2. számú iratminta alapján, és erről az illetékes tűzvédelmi felelőst értesíti.
(8) A gondnok/rendészeti felelős
a) Gondoskodik a portások/recepciósok/személy-, és vagyonőrök munkába állás előtt a
tűzvédelmet is magában foglaló eligazításról.
b) Intézkedik a portások/recepciósok/személy-, és vagyonőrök szükség szerinti, de
évenként legalább egy alkalommal történő tűzvédelmi oktatásáról.
c) Érvényt szerez a hatáskörébe tartozó területeken a kapcsolódó tűzvédelmi szabályok
betartásának.
d) Biztosítja a létesítményhez tartozó szabadtereken lévő tűzcsapok tűzoltó gépjárművel
történő megközelíthetőségét.
e) A létesítmények területén a tűzvédelmi követelményeknek is megfelelő rendet kötelesek
tartani. Gondoskodik a különböző helyekről összegyűjtött éghető és tűzveszélyes
hulladék anyagok (kiselejtezett bútorok, göngyöleg, stb.) elszállíttatásáról. (A veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet az EBSZ tervezett VI. fejezete az Egyetemi
Környezetvédelmi Szabályzatban részletesen előírja.)
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f)

A hatáskörébe tartozó területeken lévő tűzoltó eszközöknél tapasztalt
rendellenességeket (pl. a tűzoltó készülék megsérült, a sugárcső vagy a tömlő hiányzik,
stb.) a kari tűzvédelmi felelősnek azonnal kötelesek jelenteni.
g) A portán és egyéb ügyeleti helyen rendszeresen ellenőrzi az ott elhelyezett tűzvédelmi
iratok meglétét.
h) Hatáskörét meghaladó tűzvédelmi intézkedés megtétele érdekében közvetlen felettesét
és a kari tűzvédelmi felelőst köteles tájékoztatni.
(9) Portások/recepciósok/személy-, és vagyonőrök és éjjeliőrök
a) A létesítmények rendszeres, a tűzvédelmet is magában foglaló ellenőrzése, különösen a
zárás utáni időben és a munkaszüneti napokon.
b) Rendszeres ellenőrzései alkalmával külön gondossággal figyeli a bekapcsolva felejtett
elektromos berendezéseket és gondoskodik azok áramtalanításáról. Vétkes mulasztás
esetét jelenti a felettesének.
c) A Tűzriadó Tervben meghatározott módón őrzi a lezárt helyiségek kulcsait a portán, vagy
erre a célra kijelölt helyen.
d) Tűz esetén a tűzoltóságot azonnal értesíti, és a Tűzriadó Terv szerinti intézkedéseket
haladéktalanul megteszi.
e) Köteles a helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban
segíteni, a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit végrehajtani.
(10) Az alkalmazottak és dolgozók tűzvédelmi kötelezettségei és feladatai
a) Az első munkába álláskor, majd ezt követően az e szabályzat 7. §.-ban előírt tűzvédelmi
oktatáson kötelesek részt venni.
b) A munkaterületükkel és tevékenységükkel kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismereteket
kötelesek elsajátítani, a rendelkezéseket szigorúan betartani.
c) A tűzoltó eszközöket kötelesek megismerni és szakszerű kezelésüket elsajátítani.
d) Az észlelt tűzvédelmi szabálytalanságokról a munkahelyi vezetőt, vagy a helyi tűzvédelmi
megbízottat kötelesek tájékoztatni.
e) Tűz esetén kötelesek a Tűzriadó Terv szerinti eljárni.
(11) A hallgatók tűzvédelmi kötelezettségei és feladatai
a) A hallgatói illetve kollégiumi tűzvédelmi oktatásokon és tűzoltási bemutatókon, tűzriadó
gyakorlatokon való részvétel.
b) A vonatkozó tűzvédelmi előírások - EBSZ , KaTüSz és az oktatáson elhangzottak betartása.
c) Kiürítési gyakorlat alkalmával a Tűzriadó Tervben foglaltak szerinti cselekvés.
d) Tűz esetén a foglalkozásvezető illetve olyan személy értesítése (portás vagy gondnok) aki
azonnali intézkedésre jogosult, illetve kötelezett. Egyéb esetben a tűzoltóság azonnali
riasztása.
4. §
Az Egyetem tűzvédelmi szervezete
(1) Az egyetem tűzvédelmi szervezetének felépítése
a) A Rektor a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtása és
szakmai irányítása érdekében tűzvédelmi szervezetet hoz létre és működtet.
b) Az egyetem tűzvédelmi szervezete az alábbi összetételű:
- Biztonságszervezési Szervezet (BSZ)
- Biztonságszervezési tűzvédelmi előadó
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- Tűzvédelmi felelősök
- Tűzvédelmi megbízottak
c) Az egyetem tűzvédelmi szervezetének betagozódását az egyetem komplex
biztonságvédelmi szervezetébe az EBSZ I. fejezet 1. számú mellékletében található
organogram mutatja.
(2) Biztonságszervezési Szervezetvezető hatásköre
a) Biztonságszervezési Szervezet vezetőjének hatáskörét a BSZ (EBSZ I. fejezet 2. számú
melléklete) határozza meg. Ezen belül a tűzvédelem területén:
b) Tűzvédelmi ügyekben – külső szerv felé a Gazdasági Főigazgató megbízásából – képviseli
az egyetemet.
c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, tűzrendészeti igazgatási, végrehajtási és
ellenőrző tevékenysége kiterjed az egyetem valamennyi létesítményére és tevékenységi
területére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a Gazdasági Főigazgatónak.
e) Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően vizsgálatot tart, tényfeltárást
végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése érdekében.
(3) Biztonságszervezési Szervezetvezető feladatai
a) Biztonságszervezési Szervezetvezető feladatai az egyetem általános tűzvédelmi, valamint
az üzemvitel, beruházás, felújítás és karbantartás tűzvédelmi igazgatási, szervezési,
végrehajtási és ellenőrzési feladataira terjed ki. Ezen belül:
b) Munkáját a tűzvédelemre vonatkozó törvényekben, jogszabályokban, valamint az ETűSzben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről rendszeresen beszámol a Gazdasági
Főigazgatónak.
c) Alábbi feladatait külső szolgáltatásként igénybevett tűzvédelmi vezető/tanácsadó útján
látja el.
d) Ellenőrzi az egyetem területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását,
intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére.
e) Műszaki igazgató irányításával bonyolított felújítások, átalakítások, bővítések, beruházások
előkészítése, tervezése és megvalósítása során a tűzvédelmet érintően felkérésre szakmai
segítséget nyújt, elősegíti a vonatkozó rendeletek és jogszabályok érvényre juttatását,
szükség esetén egyes tűzvédelmi beruházásokat saját hatáskörén belül kezdeményezi.
f) Elkészítteti az EBSZ III. fejezeteként az egyetemre vonatkozó központi tűzvédelmi
szabályzatot (ETűSz), illetve az időközben megjelenő módosító jogszabályoknak
megfelelően aktualizálja azt, majd a Gazdasági Főigazgatónak felterjeszti.
g) Részt vesz az egyetem területén a Minisztérium, illetve a tűzoltóság ellenőrzésein, illetve a
komplex biztonságvédelmi bejárásokon/szemléken.
h) Nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat,
dokumentumokat, illetve a tűzvédelmi tevékenység egyéb okmányait.
i) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a biztonságszervezési tűzvédelmi előadó tevékenységét.
j) Irányítja és ellenőrzi a Soproni Egyetemi Karok Önkéntes Tűzoltóságának (SEKÖT)
tevékenységét.
k) Megtörtént tűzeseményről jelentést küld a Gazdasági Főigazgatónak.
l) Egyes speciális tűzvédelmi kérdésekben belső tűzvédelmi utasításban rendelkezik a
karok/önálló szervezeti egységek felé (pl. oktatási segédlet kiadás)
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(4) Biztonságszervezési tűzvédelmi előadó hatásköre
a) A biztonságszervezési tűzvédelmi előadó hatásköre a BSZ SZMSZ-ben (EBSZ I. fejezet
1. számú melléklete) megfogalmazott biztonságszervezési előadók hatáskörével került
meghatározásra. Ezen belül
b) Az egész egyetemre vonatkozó tűzvédelmi ügyekben az egyetem szerveinél a BSZ
képviseletében eljár.
c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, tűzrendészeti igazgatási, végrehajtási és
ellenőrző tevékenysége kiterjed az egyetem valamennyi létesítményére és tevékenységi
területére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a BSZ vezetőjének.
e) Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően az egész egyetem területén
vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése érdekében.
f) Feladatkörét betöltésének hiányában a BSZ személyesen, illetve külső szolgálatató útján
látja el.
(5) Biztonságszervezési tűzvédelmi előadó feladatai
a) A biztonságszervezési tűzvédelmi előadó feladata az egész egyetem területén folyó
valamennyi tevékenység tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési
feladataira terjed ki. Ezen belül:
b) Munkáját a tűzvédelemre vonatkozó törvényekben, jogszabályokban, valamint az ETűSzben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről rendszeresen beszámol BSZ
vezetőjének.
c) Ellenőrzi az egész egyetem területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását,
intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére.
d) A felújítások, átalakítások, bővítések, beruházások előkészítése és megvalósítása során a
tűzvédelmet érintően felkérésre szakmai segítséget nyújt, elősegíti a vonatkozó rendeletek
és jogszabályok érvényre juttatását, szükség esetén egyes tűzvédelmi beruházásokat saját
hatáskörön belül kezdeményez.
e) Elkészíti az egyetemre vonatkozó központi tűzvédelmi szabályzatot (ETűSz), illetve az
időközben megjelenő módosító jogszabályoknak megfelelően aktualizálja azt, majd a BSZ
vezetőjének felterjeszti.
f) Részt vesz az egyetem területén a minisztérium, illetve a tűzoltóság ellenőrzésein, illetve a
tűzvédelmet is magában foglaló komplex biztonságvédelmi bejárásokon/szemléken.
g) Nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat,
dokumentumokat, illetve a tűzvédelmi tevékenység egyéb okmányait.
h) Szakmai információs és kooperációs kapcsolatban áll a karok/egyéb intézmények
tűzvédelmi felelőseivel.
(6) Tűzvédelmi felelős hatásköre
a) A tűzvédelmi felelős hatásköre az EBSZ I. fejezet 3 §. 5-11. pontjában megfogalmazott
biztonságvédelmi felelősök hatáskörével került meghatározásra. Ezen belül:
b) Illetékességi területére vonatkozó tűzvédelmi ügyekben az egyetem szerveinél a kar/egyéb
intézmény képviseletében eljár.
c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, tűzrendészeti igazgatási, végrehajtási és
ellenőrző tevékenysége kiterjed a kar/egyéb intézmény valamennyi létesítményére és
tevékenységi körére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a kar/egyéb intézmény vezetőjének.
e) Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően a kar/egyéb intézmény területén
vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése érdekében.
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(7) Tűzvédelmi felelős feladatai
a) Hatáskörén belül az alaptevékenység (SZMSZ szerint) végzésével összefüggő tűzvédelmi
igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatokra terjednek ki. Ezek részletesen:
b) Munkáját a tűzvédelemre vonatkozó törvényekben, jogszabályokban, valamint az ETűSzben és a vonatkozó KaTűSz-ben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről
rendszeresen beszámol a megbízójának. (önálló szervezeti egység vezetője).
c) Elkészíti és a kar/egyéb intézmény vezetőjének előterjeszti a KaTűSz-t, az illetékességi
területének tűzveszélyességi osztályba sorolását, a Tűzriadó Tervét és összeállítja a
„Tűzvédelmi Irattartó” tartalmát.
d) Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően
intézkedik azok érvényre juttatásáról, a KaTűSz módosítását kezdeményezi.
e) Felügyeli és irányítja a tűzoltókészülék-ellenőr munkáját, és az ellenőri kimutatás alapján
intézkedik a tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos karbantartásának
elvégeztetéséről, cseréjéről, esetleges pótlásáról és mindezeknek a 3. számú iratminta
szerinti kimutatásról. Gondoskodik a tűzoltó készülék cserék pénzügyi fedezetének
igényléséről.
f) E szabályzat (7. §.) alapján oktatást szervez annak érdekében, hogy a munkaterületekre
vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a területen lévő
tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák.
g) Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések, felszerelések és készülékek
használhatóságát, valamint az időszakos vizsgálatának elvégzését.
h) Figyelemmel kíséri illetékességi területén a tűzveszélyes tevékenységek (nyílt láng
használat, hegesztés, stb.) végzését, valamint a tűzveszélyes munkavégzésre kiadott
engedélyben előírtak betartását, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat
biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről.
i) Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében,
részben közvetlen vezetőjén keresztül köteles intézkedni.
j) Szakmailag irányítja a tűzvédelmi megbízottak tevékenységét, velük szoros információs
kapcsolatot tart.
k) Részt vesz a rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést is magában foglaló komplex
biztonságvédelmi bejáráson/szemlén.
l) Évenként értékelést készít a kar/egyéb intézmény vezetőjének az illetékességi területének
tűzvédelmi helyzetéről.
m) Tűz esetén a tűzoltóság munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban is segíti, a Tűzriadó
Tervben foglaltak szerint intézkedik.
n) Megtörtént tűzeseményről jelentést készít a BSZ-nak.
o) Hatáskörét meghaladó tűzvédelmi ügyet jelenti a kar/egyéb intézmény vezetőjének
(8) Tűzvédelmi megbízott hatásköre
a) A tűzvédelmi megbízott hatásköre az EBSZ I. fejezet 3 §. 5-11. pontjában
megfogalmazott biztonságvédelmi megbízottak hatáskörével került meghatározásra. Ezen
belül:
b) Illetékességi területére (intézet, tanszék, kollégium, könyvtár, múzeum, tanműhely,
tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.) vonatkozó tűzvédelmi ügyekben az egyetem
szerveinél a megbízója képviseletében eljár.
c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, tűzrendészeti igazgatási, végrehajtási és
ellenőrző tevékenysége kiterjed az illetékességi területe (intézet, tanszék, kollégium,
könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.) valamennyi
létesítményére és tevékenységi körére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a megbízást adó intézmény (intézet, tanszék, kollégium,
könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.) vezetőjének.
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e) Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően az illetékességi (intézet, tanszék,
kollégium, könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.)
területén a tűzvédelmi felelőssel együttműködve vizsgálatot tart, tényfeltárást végez,
intézkedik a hasonló esemény megelőzése érdekében.
(9) Tűzvédelmi megbízott feladatai
a) A tűzvédelmi megbízott feladata hatáskörén belül az alaptevékenység (SZMSZ szerint)
végzésével összefüggő tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési
feladatokra terjednek ki. Ezek részletesen:
b) Tűzvédelmi feladatait az ETűSz-ben és a KaTűSz-ben foglaltaknak megfelelően köteles
végezni és erről rendszeresen beszámol a megbízást adó intézmény (intézet, tanszék,
kollégium, könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.)
vezetőjének.
c) E szabályzat (7. §.) alapján új belépőknek dokumentált alapoktatást; illetve a dolgozóknak
a jogszabályban illetve Kari vagy létesítményi Tűzvédelmi Szabályzatban
meghatározottaknak megfelelően ismétlődő oktatást tart annak érdekében, hogy a
munkaterületekre vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a
területen lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését
elsajátítsák.
d) Rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén a tűzvédelmi szabályok és előírások
betartását.
e) Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében,
részben közvetlen vezetőjén keresztül köteles intézkedni.
f) Tűz esetén a tűzoltóság munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban is segíti, a Tűzriadó
Tervben foglaltak szerint intézkedik.
g) Részt vesz az illetékességi területén zajló rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést is magában
foglaló komplex biztonságvédelmi bejáráson/szemlén.
(10) SEKÖT Egyetemi Önkéntes Tűzoltóság
a)
Önszerveződő, működése önkéntes jellegű.
b)
Működésének szabályait a KaTüSz-ben kell meghatározni.
(11) Tűzvédelmi feladatok finanszírozása
a) A tűzvédelmi feladatok finanszírozása a komplex biztonságvédelmi kiadásokon beleül az
EBSZ 7. §. alapján történik. Részletezve:
b) Központi költségvetésből a „Biztonságvédelmi kiadások” fedezik
- a tűzvédelmi szervezetek bérjellegű költségeit és működésük dologi kiadásait,
- meglevő tűzvédelmi berendezések üzemvitelének (fenntartás, ellenőrzés,
karbantartás stb.) költségeit, valamint
- a hiányzó, vagy meglévő, de hiányos, esetleg elavult tűzvédelmi berendezések,
eszközök, anyagok pótlására, kiegészítésére, javítására szolgáló költségeket.
c) Új létesítésnél (beruházás, átalakítás, bővítés, stb.) az elérhető legjobb tűzvédelmi szintet
adó műszaki kivitelezés a célkitűzés, melynek költségeit a beruházási, fenntartási, stb.
keretből kell eleve biztosítani, hogy később ne terhelje a biztonságvédelmi kiadásokat.
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5. §
Tűzveszélyességi osztályba sorolás és egyes helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi
használati szabályok.
(1) Tűzveszélyességi osztályba sorolás
a) Az egyetemen a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az
anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a
helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az
építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
b) A tűzveszélyességi osztályba sorolás módját az Országos Tűzvédelmi Szabályzat I.
fejezete írja elő, mely a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet 1. számú mellékletében
megtalálható.
c) Az egyetemen alábbi földrajzilag és területileg elkülönült egységeinél és a hozzájuk rendelt
szervezeteknél kell elkészíteni a tűzvédelmi osztályba sorolást:
- Soproni Egyetemi Karok (EMK, FMK, KTK) a központi szervezetekkel
együtt
- Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar (BPFK)
- Geoinformatikai Főiskolai Kar (GEO)
- Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar (ATFK)
- Mezőgazdaság- és Élelmezéstudományi Kar (MÉK)
- Savaria Egyetemi Központ (SEK)
d) az Alapító Okirat 2. és 3. számú mellékletében nyilvántartott ingatlanon található
létesítményre külön-külön el kell végezni a tűzveszélyességi osztályba sorolást.
e) A tűzveszélyességi osztályba sorolás az alábbi egymásra épülő lépésekből álló eljárás
szerint végzendő el:
- adatszolgáltatás
helyiségek/szabadterek
tűzveszélyességi
osztályba
sorolásához,
- helyiségek, illetve szabad terek besorolása veszélyességi övezetek alapján,
- tűzszakaszok besorolása helyiségek, illetve szabadterek alapján,
- építmények besorolása tűzszakaszok alapján,
- létesítmények besorolása építmények alapján.
f) Az előző pontban használt tűzvédelmi fogalmak definícióját a 2. számú mellékletben
találhatjuk.
g) Helyiségek/szabadterek tűzveszélyességi osztályba sorolásához a 4. számú iratminta
felhasználásával a helyiséget/szabadteret használó szervezeti egység vezetőjének
adatszolgáltatási kötelezettsége van.
h) Az egyetemen leggyakrabban előforduló azonos tűzvédelmi helyzetű helyiségeinek
tűzveszélyességi osztályba sorolása ezen szabályzat 5. §. (2) pontjában megtalálható.
i) A tűzveszélyességi osztályba sorolás módszerének alkalmazásához a 3. számú
mellékletben találunk segédletet.
j) Kar, létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásának dokumentálására az 5. számú
iratminta szolgál.
k) A tűzveszélyességi osztályba sorolás 4. és 5. iratminták felhasználásával készült teljes
dokumentációját a létesítmény tűzvédelmi felelőse folyamatosan megőrizni és a
változásokat átvezetni köteles.
l) Kar/létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolás dokumentációjának egy példányát (5.
számú iratminta) a BSZ-nak meg kell küldeni.
m) Kar/létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolás dokumentációjának egy példányát (5.
számú iratminta) a létesítmény portáján, vagy más arra kijelölt helyen, a tűzvédelmi
iratokhoz kell csatolni és őrizni.
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(2) Egyes helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
a) Az EBSZ e pontja csupán az egyetemen gyakran előforduló azonos rendeltetésű
helyiségek, úgymint:
- irodák,
- tantermek,
- kollégiumi lakó- és vendégszobák, üdülők,
- gépjárműtárolók (garázsok),
- porták,
- padlásterek,
- könyvtár, olvasóterem, irattár,
- menza, étterem, (főző és ételmelegítő) konyha,
- raktárak,
- lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok,
- pincék (talajszint alatti helyiségek),
- karbantartó lakatos műhely,
- karbantartó asztalos műhely,
- karbantartó villanyszerelő műhely
tűzvédelmi szabályait sorolja fel. Ettől eltérő, és minden más esetben a KaTűSz-ban kell a
helyi viszonyokhoz igazodó szabályozást megalkotni. A tevékenység helyszínét képező és
50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység
vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a –
kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális
befogadóképességet a szabályzatban vagy annak mellékletében kell meghatározni.
A biztonsági eszközök és berendezések csak az üzemeltetési előírásuk szerint, megfelelő
ellenőrzés és dokumentálás szerint, kizárólag rendeltetésszerűen használhatóak.
b) Irodákban
- dohányzás és a nyílt láng használata tilos,
- „A” „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok használata, tárolása
tilos,
- mindennemű hő fejlődésével járó készülék (hősugárzó, főzőlap, stb.) csak külön
engedéllyel használható és csak jelzőlámpás csatlakozóról üzemeltethető,
- elektromos irodai, vagy háztartási készülék (fénymásoló, kávéfőző, vízforraló,
mikró sütő, porszívó, stb.) csak a használati utasításnak megfelelő célra és
körülmények között alkalmazható,
- elektromos készülék csak földelt fali csatlakozóból, esetleg szükség esetén
szabványos földelt hosszabbítóval üzemeltethető,
- hulladék papírt az erre a célra szolgáló tárolóban kell gyűjteni, és gondoskodni kell
a rendszeres takarításról,
- az elektromos főkapcsolót, a tűzvédelmi felszerelések helyét és a közlekedési
utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad,
- bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás, közlekedés
biztosítva legyen, és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek,
- munka befejezése után az elektromos készülékeket ki kell kapcsolni és az eltávozás
előtt meg kell győződni arról, hogy tűz keletkezésének veszélye nem áll fenn.
- Az irodák „D” tűzveszélyességi osztályba sorolandók.
c) Tantermekben
- dohányzás és a nyílt láng használata tilos,
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„A” „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok használata, tárolása
tilos,
az oktatáshoz használt elektromos oktatástechnikai eszközöket állandó felügyelet
mellett szabad csak üzemeltetni, és használat után ki kell kapcsolni,
elektromos készülék csak földelt fali csatlakozóból, esetleg szükség esetén
szabványos földelt hosszabbítóval üzemeltethető,
a berendezési tárgyakat, az oktatáshoz szükséges tablókat és egyéb demonstrációs
anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a helységekben a szabad mozgás, közlekedés
biztosítva legyen, és az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek,
a hulladék papírt és egyéb éghető hulladékokat az erre a célra rendszeresítet
tárolóban kell összegyűjteni, és gondoskodni kell a rendszeres takarításról,
a napi oktatási program befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó
munkavállaló köteles a villanyvilágítás, vagy más elektromos berendezés
kikapcsolásáról gondoskodni, és meg kell győződnie arról, hogy tűz
keletkezésének veszélye nem áll fenn.
A tantermek „D” tűzveszélyességi osztályba sorolandók.

d) Kollégiumi lakó- és vendégszobákban, üdülőkben
- „A” „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó mindennemű anyag , és a „C”
tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékok használata, tárolása tiloskivétel a háztartási használatú tisztálkodó és piperecikk.
- nem szabad olyan tevékenységet folytatni (pl. tűzveszélyes folyadékkal ruhát
tisztítani, vegyi anyagokkal kísérletezni, stb.) amely tüzet vagy robbanást okozhat.
- szigorúan tilos rezsót, elektromos sütő-, és főzőkészülékeket, gyorsforralókat,
hősugárzót és vasalót használni. E készülékek használatával járó tevékenységre
külön helyiséget, vagy erre a célra megfelelő területet kell kijelölni, illetve
biztosítani. Indokolt – kollégium vezetőjének engedélyével esetben mikrohullámú
sütő-, főzőkészülék elhelyezése és használata megengedett,
- elektromos készülék csak földelt fali csatlakozóból, esetleg szükség esetén
szabványos földelt hosszabbítóval üzemeltethető, - a hálózat túlterhelése tilos, a
biztosíték bármilyen manipulálása tilos,
- a világító lámpatestekre dekorációt, bármi nemű éghető anyagot elhelyezni nem
szabad,
- a szoba elhagyásakor minden elektromos fogyasztót ki kell kapcsolni (ez alól csak
az automatikusan működő háztartási hűtőgép és klímaberendezés lehet kivétel),
- az engedélyezett szórakoztató elektronikai (rádió, tv, magnó, videó) és más
elektromos készülék (számítógép, porszívó, stb.) csak a használati utasításnak
megfelelő célra és körülmények között alkalmazható,
- a bútorokat és berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a
menekülést ne akadályozzák,
- a bentlakáshoz feltétlen szükséges berendezési tárgyakon, anyagokon kívül
minden más elhelyezése tilos,
- feltétlen kerülni kell mindennemű, utólagosan beépítet térhatároló és egyéb
szerkezet alkalmazását, és ezzel a lakószobák tűzterhelésének fokozását és tűz
esetén a gyors menekülés veszélyeztetését,
- A kollégium lakószobái "D" tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
e) Gépjármű tárolóban (garázsban)
- a gépkocsikat úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azokat könnyen és gyorsan
biztonságos helyre lehessen távolítani, a járművek eleje a kijárat felé nézzen,
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a járművek és a fal, valamint a két jármű között olyan távolságot kell biztosítani,
hogy az ajtók legalább az egyik oldalon teljes szélességben nyithatók legyenek, és
az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,8 méter távolságot
kell betartani,
az üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű
mozgását ne akadályozza,
olyan gépjárművet elhelyezni, amely "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyaggal van megrakva, szigorúan tilos,
a gépkocsik ajtaját kulccsal lezárni nem szabad, és a kulcsokat hozzáférhető helyen
kell elhelyezni,
tűzveszélyes folyadék még ideiglenesen sem tárolható, a járművek motorjából
lecsöpögött tűzveszélyes folyadékot fel kell takarítani,
dohányozni és nyílt lángot használni tilos, e tilalmat a szabvány előírásainak
megfelelő táblával jelölni kell,
járműjavítást, karbantartást végezni nem szabad, erre a célra külön helységet
(gépjárműjavító műhelyt) kell kialakítani,
a járműveken megfelelő számú és típusú tűzoltó készüléket kell elhelyezni,
a világítás és egyéb villamos berendezés szerelésének meg kell felelnie az MSZ
1600/13-16 sz. szabvány előírásán túl, az MSZ 2364 sz. szabvány előírásainak is,
a járművek elektromos villamos berendezését a tárolás idejére feszültség
mentesíteni kell.
A gépjárműtároló helyiségek (garázsok) "D" tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

f) Porta helységekben az irodákra vonatkozó előírások mellett
- a portások szolgálatuk átvételekor kötelesek meggyőződni a távbeszélőkészülék, és
a tűzbiztonsági (riasztó, jelző) berendezések, stb. üzembiztonságáról és a
tűzvédelmi iratok meglétéről,
- naponta egy alkalommal (a portaszolgálat rendje szerint) a tűzbiztonsági (riasztó,
jelző) berendezések biztonságos üzeme érdekében vonalpróbát kell tartani, és a
berendezések állapotát naplóba kell bejegyezni,
- a szolgálatot teljesítő portás tűz esetén kötelesek a Tűzriadó Tervben
meghatározottak szerint eljárni,
- A portahelyiségek "D" tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
g) Padlásterekben
- a dohányzás és a nyílt láng használata tilos,
- „A” „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok használata, tárolása tilos,
- a feljárókat állandóan szabadon kell hagyni, azokat még átmenetileg sem szabad
eltorlaszolni,
- a rendszeres lomtalanításról az EBSZ IV fejezete az Egyetemi
Vagyonvédelmi/rendészeti Szabályzat szerint gondoskodni kell,
- fűtéscsöveket megfelelő hőszigeteléssel kell ellátni,
- az elválasztó tűzfalakon lévő ajtókat létesítési előírásoknak megfelelő, önműködő
zárószerkezettel rendelkező tűzgátló ajtóval kell ellátni,
- csak (szabványos kialakítású) villanyvilágítást, vagy elemlámpát szabad használni,
- a padlásbejárati ajtókat állandóan zárva kell tartani, azok kulcsait olyan helyen kell
elhelyezni (porta, vagy más kijelölt hely), hogy szükség esetén azokhoz könnyen
hozzá lehessen jutni,
- munkát végezni kivételes esetekben csak az illetékes tűzvédelmi felelős
engedélyével szabad, aki a munkavégzés tűzvédelmi feltételeit írásban adja ki.
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Az épületek padlásterei "C" tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

h) Könyvtár, olvasóterem, irattár
- Dohányozni, és nyílt lángot használni a könyvtár, olvasó terem, irattár területén
tilos. Erre szolgáló figyelmeztető és tiltó feliratot, táblát, vagy piktogramot a
helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen kell elhelyezni.
- A helyiségek területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat
(festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Iratokat, könyveket
rendezett körülmények között kell polcon, állványon elhelyezve tárolni.
- Elektromos főzőlap (rezsó) és kávéfőző csak kijelölt helyen, és hőszigetelő alátét
alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni,
valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel
sem szabad.
- A helyiségekben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes
szélességben biztosítani kell.
- A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó
személynek a villamos készüléket (rezsó, kávéfőző stb.) és magát a helyiséget
feszültségmentesíteni kell.
- A helyiséget utolsónak elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie,
hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt
szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.
- Könyvtár, olvasóterem, irattár a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozik.
i)

Menza, éttermem, (főző és ételmelegítő) konyha
- Az étteremben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok és
vészkijáratok felé legalább 1,2 m széles út biztosítva legyen.
- A gázfőző zsámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után a
gázcsapot (őrlángot is) el kell zárni, az elektromos hálózatból le kell választani.
- Amennyiben az étteremben előadást, rendezvényt tartanak ez alatt a bejárati,
vészkijárati ajtókat csukva lehetnek, de zárt állapotban nem, amíg a rendezvény
befejeztével a bent lévők el nem távoztak a helyiségből.
- Dohányzóhely kijelölése esetén megfelelő számú és éghetetlen anyagú hamutartót
kell biztosítani.
- A rendezvényeken a székeket úgy kell elhelyezni, hogy a széksorok legalább két
oldalról megközelíthetők legyenek.
- Az ideiglenesen kialakított ruhatárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos.
- Gyertya használata csak asztalon történhet, feldőlés ellen védett, nem éghető
anyagból készült gyertyatartóban.
- Szesztartalmú készítmény meggyújtását, felszolgálását kellő körültekintéssel kell
végezni.
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- Rezsót, hősugárzót nem éghető alátéten úgy kell elhelyezni, hogy a sugárzás 1 m,
egyéb irányban 80 cm távolságon belül semmiféle könnyen gyúló, ill. éghető anyag
ne legyen.
- Elektromos hősugárzó, rezsó üzemeltetésekor mindig figyelembe kell venni az
elektromos hálózat teherbíró képességét.
- Kéményt, kéménytoldót, füstcsatornát és az egyéb égéstermék-elvezetőt nem
éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
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j)

Füstcsövet 1,5 m-ként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez
kell rögzíteni és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A
füstcső és rögzítő bilincs környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelőberendezést szabad
használni.
Éghető gázzal üzemeltetett tüzelőberendezés, készülék működtetése alatt
felügyeletről kell gondoskodni (nemzeti szabvány szerinti kezelési osztálynak
megfelelően).
Tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra
alkalmas személyre szabad bízni.
A konyhai berendezések előtt egy irányból (kezelési irány) legkevesebb 80 cm
szabad közlekedési utat biztosítani kell, hogy a berendezés kezelhető legyen.
A tüzelőberendezés gázellátását biztosító vezeték kézi elzárója mindenkor
szabadon kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!).
Tüzelőberendezés és égéstermék elvezető, valamint a környezetében lévő éghető
anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetőleg olyan hőszigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb
hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási
veszélyt.
Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati
(kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően
üzemeltetni.
A munka (tüzelés) befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű
berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell
győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
Étkezési zsírral és olajjal történő sütést kellő körültekintéssel kell végezni, annak
esetleges égőtérbe, lángtérbe jutása elkerülésével.
Az éttermet, főző, melegítő konyhát utolsónak elhagyó személynek eltávozás előtt
meg kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e
fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges
áramtalanítást el kell végezni. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető,
vagy az általa megbízott személy a felelős.
Tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó
készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, illetőleg a Tűzriadó terv
szerint kell eljárni. (Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!).
Éttermek, (főző és ételmelegítő) konyhák a "D" tűzveszélyességi osztályba
tartoznak.

Raktárak
- A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések,
készülékek meglétét és használhatóságát.
- A tevékenység ideje alatt folyamatosan be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat (mint pl. dohányzás, közlekedési út, villamos berendezés stb.)
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- A raktárban éghető folyadékot, éghető, vagy égést tápláló gázt tartalmazó palackot
még ideiglenesen sem szabad tárolni. Azok tárolása csak erre a célra kialakított –
nemzeti szabványban meghatározott feltételeknek megfelelő – helyen történhet.
- Világítótest közelében éghető anyagot csak olyan távolságon belül szabad
elhelyezni, hogy környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
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Elektromos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, valamint az
azokhoz vezető közlekedési utakat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem
szabad.
A raktárban az állványos tárolás szerint kialakított szélességű utakat kell létesíteni,
amely legalább 80 cm.
Dohányozni a raktárak területén tilos. Erre szolgáló figyelmeztető és tiltó feliratot,
táblát, vagy piktogramot a helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen
kell elhelyezni.
Raktárakban az anyagot csak talajszinten vagy megfelelően rögzített polcokon
szabad tárolni. A tárolási egységek között a szabad közlekedést biztosítani kell.
Gépek, gépalkatrészek csak éghető anyagtól megtisztított állapotban tárolhatók.
Munkavégzés (műszak) befejeztével ellenőrizni kell a munkaterületet, hogy tüzet,
vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat
meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az ellenőrzésért a
közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős.
A raktárak "C tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

k) Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok
- Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
- Dohányzás céljára megfelelő számú hamutartó álljon rendelkezésre.
- A lépcsőházban, lépcsőpihenőkön, folyosón anyag még átmenetileg sem tárolható,
azokat teljes szélességükben szabadon kell tartani.
- A szélfogó helyiségben semmilyen anyag, tárgy (pl. kerékpár stb.) nem tárolható.
- Előtérben szekrény, vagy egyéb bútor úgy tárolható, hogy az a közlekedési utat ne
szűkítse le, a menekülést (menekítést) ne akadályozza.
- A bejárati, illetőleg vészkijárati ajtó, kapu előtt járművel megállni tilos!
- Bejárati ajtóknál és szélfogóknál elhelyezett függönyök széleit jól láthatóan meg
kell jelölni. A függönyök széthúzott állapotban nem szűkíthetik le a kijáratot.
- Ha a vészkijárati, illetőleg menekülésre szolgáló ajtót biztonsági okból lezárva kell
tartani, a kulcs egy példányát az ajtó közelében szembetűnő helyen üveggel zárt
szekrényben kell elhelyezni.
- A biztonsági irányfény világítást – amennyiben van – állandóan üzemkész
állapotban kell tartani.
- Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok a „D” tűzveszélyességi osztályba
tartoznak
l)

Pincék (talajszint alatti helyiségek)
- A pincék (talajszint alatti helyiségek) és egyéb mélypince folyosóin 120 cm széles
akadálymentes közlekedési utat kell biztosítani.
- A pincékben savakat, robbanóanyagokat, gázpalackokat, ill. "A" – "B"
tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat még átmenetileg sem szabad tárolni.
- A pince egész területén csak központi áramtalanító berendezéssel ellátott
elektromos világítást szabad használni.
- A picékben anyagokat tárolni, csak a raktározásra vonatkozó előírások
maradéktalan betartása mellett szabad.
- A pincék szabadba nyíló ablakait, szellőző nyílásait sűrű dróthálóval kell ellátni.
- Amennyiben a pincékben villanymotor üzemel, vagy "C" – "D" tűzveszélyességi
osztályba tartozó anyagot tárolnak, a pince folyosóján megfelelő számú tűzoltó
készüléket kell elhelyezni.
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Amennyiben a pincében nyílt lánggal dolgoznak, a hegesztő készüléket a
szabadban kell elhelyezni és csak a tömlőt szabad a pincébe levezetni.
Pincék „D” tűzveszélyességi osztályba sorolandók, ha a pincében tárolt anyag,
vagy az ott folytatott tevékenység más besorolást nem követel.

m) Karbantartó lakatos műhely
- A műhelyben az anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratokat és a kijáratokhoz
vezető utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.
- A meleg megmunkálás alá vetett anyagokat, edényeket az éghető anyagoktól meg
kell tisztítani.
- Az ívhegesztéshez csak kifogástalan állapotban lévő berendezést szabad használni.
A csatlakozó és egyéb vezeték szerelése feleljen meg a nemzeti szabvány
előírásainak.
- Lánghegesztéshez csak a napi folyamatos tevékenységhez szükséges gázpalackot
szabad tárolni. A gázpalackokat eldőlés ellen biztosítani kell. A Gázpalack
Biztonsági Szabályzat és a Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait be kell
tartani.
- A munka befejezése után a készülék biztonságos elhelyezéséről, a reduktorok
leszereléséről és a szelepek elzárásáról gondoskodni kell.
- A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések,
készülékek meglétét és használhatóságát.
- A tevékenység ideje alatt folyamatosan be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat (mint pl. dohányzás, közlekedési út, villamos berendezés stb.).
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- Éghető folyadékot tárolni, vagy abban alkatrészt mosni még ideiglenes jelleggel
sem szabad. Alkatrészmosás csak erre a célra kijelölt, jól szellőzött helyen
történhet.
- Tiszta és olajos rongyok tárolása egymástól elkülönített helyen és módon
történhet. Olajos rongy jól záródó fedővel ellátott nem éghető anyagú edényben
tárolható. Az edényeket a munka befejezésekor ki kell üríteni.
- Dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett. A dohánynemű eloltására és
gyűjtésére nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani.
- Kávéfőző, teafőző, vízmelegítő, rezsó használatát lehetőleg mellőzni kell. Szükség
esetén nem éghető anyagú asztallapon vagy hőszigetelő alátét alkalmazásával
használhatók.
- Munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el.
- Munkavégzés (műszak) befejeztével ellenőrizni kell a munkaterületet, hogy tüzet,
vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat
meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az ellenőrzésért a
közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős.
- A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie,
hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt
szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.
- Karbantartó lakatos műhely a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
n) Karbantartó asztalos műhely
- A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések,
készülékek meglétét és használhatóságát.
- A helyiségben a dohányzás, nyílt láng használata és a szikrázással (köszörű) járó
tevékenység (például köszörülés) nem végezhető
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tűzveszélyes tevékenység csak előzetes írásos engedély alapján végezhető.
Dohányozni a karbantartó asztalos műhely területén tilos. Erre szolgáló
figyelmeztető és tiltó feliratot, táblát, vagy piktogramot a helyiség bejáratánál és a
helyiségben jól látható helyen kell elhelyezni.
A helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, éghető
folyadék, gáz még átmenetileg sem tárolható.
Éghető folyadékok (festék, hígító stb.) felhasználásával járó festés, felületkezelés
esetén ezek az anyagok csak a napi folyamatos munkákhoz szükséges mértékben,
de összesen maximum 20 liter mennyiségben fordulhatnak elő.
Festéshez, felületkezeléshez szükséges éghető folyadék csak fém
lemezszekrényben tárolható.
A helyiségben csak a folyamatos munkához feltétlenül szükséges mennyiségű
faanyag tárolható. A munkadarabokat úgy kell tárolni, hogy a rakatok a szabad
közlekedést, a gépek kapcsoló-berendezésének megközelítését ne akadályozzák.
A műhely területén az elektromos berendezéseket és vezetékeket, valamint a
világító berendezéseket rendszeresen, de legalább hetenként egyszer meg kell
tisztítani a rárakódott fűrészportól. Tevékenység során keletkező éghető
hulladékot (forgács, fűrészpor) össze kell gyűjteni, és a műszak befejezésével erre a
célra kijelölt tároló helyre kell vinni.
Festés, felületkezelés veszélyes hulladékainak kezelésére külön gyűjtő és tároló
helyet kell kialakítani, melynek módozatairól a tervezett Egyetemi
Környezetvédelmi Szabályzat (EKöSz) rendelkezik.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtókat eltorlaszolni,
valamint az azokhoz vezető utakat még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni.
A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után minden
villamos gépet, berendezést és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a
villamos hálózatról le kell választani.
A helyiséget utolsóként elhagyó személyeknek eltávozása előtt meg kell győződnie,
hogy nincs-e olyan körülmény, ami utólag tüzet okozhat. A tapasztalt
szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.
A karbantartó asztalos műhely „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

o) Karbantartó villanyszerelő műhely
- A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések,
készülékek meglétét és használhatóságát.
- A tevékenység ideje alatt folyamatosan be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokat (mint pl. dohányzás, közlekedési út, villamos berendezés stb.).
- Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
- Dohányozni csak a kijelölt helyen kellő körültekintéssel szabad. Az égő
cigarettavég eloltására és gyűjtésére fém hamutartót kell a műhelyben elhelyezni.
- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot használni (pl.
benzinben alkatrészmosás, stb.) tilos!
- Éghető folyadékkal (pl. olaj) szennyezett textília (rongy) csak erre a célra szolgáló,
jól záródó fedővel ellátott fém edényben gyűjthető.
- Hő fejlődéssel járó elektromos készülék (pl. forrasztópáka, stb.) csak felügyelet
mellett, nem éghető alátéttel használható, éghető anyagtól olyan távolságra, hogy
arra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Munkavégzés (műszak) befejeztével ellenőrizni kell a munkaterületet, hogy tüzet,
vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat
meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni.
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A karbantartó villanyszerelő műhely „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
6. §
Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások

(1) Előadás
a) Az előadás során a helyszínül szolgáló tanteremre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat
be kell tartani.
b) Az előadáson a szokásos oktatástechnikai eszközöket (dia- és írásvetítő, projektor,
vagy más audiovizuális berendezés) csak rendeltetésüknek megfelelően szabad
használni.
c) Egyéni demonstrációs eszközök, tablók, berendezések, gépek, kiállítási tárgyak,
vagy bemutató kísérletek alkalmazása, illetve lefolytatása csak a tűzvédelmi felelős
előzetes véleményével ellátott írásbeli dékáni/főigazgatói, intézet-, vagy
tanszékvezetői, gyakorló intézmény vezetői engedéllyel szabad, mely engedélyhez a
kérelmet, az egyéni módszert alkalmazni kívánó előadás, bemutatás, konferencia,
kiállítás, stb. szervezője köteles benyújtani az igénybevett tanterem, helység,
létesítmény kezelőjének.
d) Tanteremben tartott előadáson tűz- és robbanásveszélyes demonstrációs eljárás,
kísérlet nem engedélyezhető.
e) Hagyományos mozgóképvetítéssel járó előadást csak az erre a célra a tűzvédelmi
szabályoknak megfelelően kialakított elkülönített vetítő fülkével ellátott teremben
szabad tartani.
f) Az előadásokon a témakörhöz kapcsolódóan oktatni kell a vonatkozó tűzvédelmi
ismereteket is.
(2) Gyakorlati foglalkozás
a) Gyakorlati foglalkozás tanteremben akkor tartható, ha a tevékenység (rajz, tervezés,
ének, zene, stb.) során a tanteremre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be lehet tartani.
b) Minden más esetben a gyakorlati foglalkozás tevékenységnek megfelelően kialakított
tűzvédelemmel ellátott helységet (laboratórium, műhely, stb.) kell használni.
c) Gyakorlati foglalkozás során igénybe vett helységek, gépek, berendezések, eszközök,
anyagok, stb. tűzvédelmi előírásait, a gyakorlati foglalkozást vezető személynek ismernie
kell.
d) Gyakorlati foglalkozás során alkalmazott technológia, művelet, folyamat, eljárás, stb.
tűzvédelmi előírásait, a gyakorlati foglalkozást vezető személynek ismernie kell.
e) A gyakorlati foglalkozást vezető személyt tűz és robbanásveszéllyel járó alkalomszerű
tevékenység esetén külön tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
f) Tűzveszélyes tevékenységgel járó gyakorlati foglalkozást csak a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra külön is kioktatott személy vezetheti.
g) Az egyetem egyes karain alkalmazott sokféle szakmai gyakorlat sajátos tevékenységéhez
igazított tűzvédelmi előírásait a helyi KaTűSz-ban kell megadni.
h) Az egyetem alábbi, sajátos gyakorlati tevékenység folytatására kialakított
létesítményeiben kell külön Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban:
LéTűSz) alkotni:
- Faipari Tanműhely, Sopron
- Gyakorló Intézmények
- Tangazdaság, Mosonmagyaróvár
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i)

Állatkísérleti Telep Mosonmagyaróvár
Növénynemesítési és Termesztéstechnológiai Állomás Mosonmagyaróvár
Biotechnikai Állomás Mosonmagyaróvár

A LéTűSz-ök a területileg illetékes KaTűSz-ok mellékleteit képezik

(3) Kutatás
a) Kutatási tevékenységet folytatni az ETűSz hatálya alá tartozó létesítményekben, illetve
szabadterein csak a témavezető által engedélyezett kutatási terv alapján lehet. Ennek a
kutatási tervnek a tűzvédelmet is magába foglaló biztonságvédelmi fejezetében kell a
kutatás kapcsán betartandó tűzvédelmi előírásokat meghatározni.
b) Kutatás során igénybe vett helységek, gépek, berendezések, eszközök, anyagok
tűzvédelmi előírásait, a kutatási tevékenységet végző személynek ismernie kell.
c) Kutatás során alkalmazott technológia, művelet, folyamat, eljárás, stb. tűzvédelmi
előírásait, a kutatási tevékenységet végző személynek ismernie kell.
d) Tűzveszélyes tevékenységgel járó kutatómunkát csak a vonatkozó tűzvédelmi
szabályokra, előírásokra külön is kioktatott személy végezhet.
e) A kutatásban résztvevő személyeket, ezért az alkalomszerű tűz és robbanásveszéllyel
járó tevékenység esetén, az éppen aktuális speciális témában, külön tűzvédelmi
oktatásban kell részesíteni. Ezt az oktatást az illetékes tűzvédelmi felelős tartja a kutatási
témavezető felkérésére.
(4) Sport, kulturális, közösségi rendezvények és tudományos konferenciák
a) Sport, kulturális és közösségi rendezvényeket csak az e célra alkalmas, és az egyéb
jogszabályokban [baleset és egészségvédelem tekintetében a 35/1997. (XII.5.) MKM
rendeletben] foglaltak mellett, a tűzvédelmi követelményeknek [9/2008(II:22.)ÖTM.
rendelet] is megfelelő létesítményben, helységben szabad tartani.
b) Közönség jelenlétében tartott minden rendezvényen jelen kell lennie a rendezvényt
befogadó létesítmény vezetőjét képviselő intézkedésre jogosult rendezvényfelelős
vezetőnek, és egy megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező, az elektromos
berendezések használatában jártas rendezvény tűzvédelmi felelős személynek is.
(Mindkét feltétel teljesítése esetén egy személy jelenléte is elegendő).
c) Rendezvény befejeztével, a résztvevők (nézők, sportolók, művészek, műszaki dolgozók,
stb.) eltávozása után, a rendezvényfelelős által kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni a
rendezvény helyszínét, valamint a kapcsolódó és a rendezvény alatt használt egyéb
helyiségeket. Ennek során kötelesek megszüntetni minden felismerhető tűzveszélyt
okozó szabálytalanságot.
d) Az egyetem alábbi sport, kulturális és közösségi rendezvények tartására alkalmas
létesítményeiben kell külön létesítményi tűzvédelmi szabályzatot (LéTűSz) alkotni:
- Krasznai Ferenc Sportcsarnok, Sopron
- Egyetemi Ifjúsági Ház, Sopron
- Bayer Rudolf Sportcsarnok Mosonmagyaróvár
- A SEK területén erről a SEK vezetése dönt.
e) Tanteremben megrendezésre kerülő konferenciák, szakmai tudományos rendezvények,
kiállítások megtartásakor az előadásokra vonatkozó tűzvédelmi előírások a betartandók.
(5) Raktározás és tárolás
a) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok
együtt, vagy a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem
tárolhatók.
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b) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat,
amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt
tárolni nem szabad. Az anyagok hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell, és a káros
felmelegedést meg kell akadályozni.
c) Az "A" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagoló anyagát, vagy tároló
edényét "fokozottan tűz- és robbanásveszélyes", a "B" tűzveszélyességi osztályba
tartozó anyag csomagoló anyagát, vagy tároló edényét "tűz- és robbanásveszélyes", a
"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadék csomagoló anyagát, vagy tároló edényét
"tűzveszélyes" felirattal kell ellátni.
d) Tetőtérben és a talajszint alatti helységben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagot tárolni még ideiglenesen sem szabad.
e) Raktárban az éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyag között
legalább 1 m tűztávolságot kell biztosítani.
f) Állványos raktározás esetén, az állványok között 80 cm-es távolságot kell megtartani.
Éghető anyagot csak nem éghető állványon szabad tárolni.
g) Az „A” „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú
anyagok helyi sajátosságokhoz igazított raktározási és tárolási feltételeit a KaTűSzokben kell meghatározni.
h) Éghető, kismennyiségű (legfeljebb 300 liter) folyadékok helységben történő tárolásának
tűzvédelmi előírásait a 9/2008(II.22.)ÖTM rendelet 4.rész II.fejezet tartalmazza.
i) Az „A” „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú
anyagok tárolási helyeit, raktárait a Tűzriadó Tervben a helyszínrajzon be kell jelölni, és
a tárolási mennyiségeket is fel kell tüntetni.
j) Ugyancsak a KaTűSz-okben kell meghatározni a tűzveszélyes folyadékoknak az egyes
felhasználási helyeken (labor, műhely, stb.) a helyi sajátosságokhoz igazodó egyszerre
tárolható mennyiségét és a tárolás műszaki, tűzvédelmi követelményeit.
k) Tűzveszélyes folyadékoknak alkalomszerű felhasználásával járó tevékenység
folytatásához a tűzvédelmi felelős engedélye szükséges, aki a tevékenység tűzvédelmi
feltételeit írásban rögzíti, az engedélyekről pedig, nyilvántartást vezet.
l) Különféle robbanásveszélyes gázokat tartalmazó gázpalackokat egymástól és az egyéb
gázpalackoktól fallal kell elválasztani, egymástól elkülönítve kell tárolni.
m) A gázpalacktároló területén más tűzveszélyes anyagot tárolni nem szabad.
n) Nem szabad gázpalackot tárolni folyosón, rezgést keltő gép mellett, személyforgalmú
helyen, pincében, pincelejáratban, aknában, lépcsőházban a falon kívüli elektromos
berendezés 1 méteres körzetében.
o) Gázpalackokat elkülönítet, zárt helyen kell tárolni.
p) Gázpalackot eldőlés ellen rögzíteni kell, ha hossza legalább négyszerese az átmérőjének.
q) A gázok felhasználásának helyén csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget
tartalmazó gázpalackot szabad tárolni.
r) Gázpalackok tárolásának, raktározásának és használatának helyi sajátosságokhoz
igazított tűzvédelmi szabályait a KaTűSz-okban kell meghatározni, figyelembe kell
venni a 9/2008(II.22.)ÖTM rendelet 4.rész X.fejezet előírásait.
(6) Szállítás
a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító járművön és a „C”
tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodó terén dohányozni, nyílt
lángot használni nem szabad.
b) Tömegközlekedésre használatos járművön, valamint teherszállító járművön,
személyszállítással egy időben tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállítani nem szabad.
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c) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító járművön a vezetőn kívül
legfeljebb 1 fő kísérő tartózkodhat.
d) Az éghető folyadékot tartalmazó zárt edényt a szállító járművön kiöntő nyílásával felfelé
úgy kell elhelyezni, hogy azok szállítás közben a felborulástól, sérüléstől és veszélyes
mértékű felmelegedéstől védve legyenek.
e) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot létesítményen kívül közúton
szállítani a kari tűzvédelmi felelős ellenjegyzésével ellátott naplózott engedély alapján
szabad. A szállításhoz tűzvédelmi szakvizsga szükséges.
f) Éghető folyadékot létesítményen belül, kézi erővel szállítani, csak megfelelő edényben
és legfeljebb 20 liter mennyiségben szabad.
g) A nem energetikai célokat szolgáló gázpalackok szállításának tűzvédelmi biztonsági
követelményeit a 9/2008(II.22.)ÖTM rendelet 4.rész X.fejezet szabályozza.
h) Kézben egy személy 1 db legfeljebb 14 liter űrtartalmú gázpalackot szállíthat.
i) Kézben emeletre legalább 2 személy szállíthat 1 db gázpalackot, ha az a célnak
megfelelő szállító szerkezetben van rögzítve.
j) Gázpalackot a talpán görgetve legfeljebb 20 méter távolságra lehet szállítani, ha a
padozat, illetve a talaj megfelelő szilárdságú és egyenletes.
k) Felvonóban a gázpalackot rögzíteni kell.
l) Daruval, emelővel gázpalackot csak kalodában rögzítve szabad szállítani. (Leesés ellen
védeni kell).
m) Kézi mozgatású hegesztő kocsin szállíthatók a lánghegesztéshez használt gázpalackok (1
db dissous, 1 db oxigén palack) felszerelt nyomásszabályozóval is, ha a gázpalackok
elzáró szerelvénye zárva van és a szállítást lánghegesztői vizsgával rendelkező személy
végzi, vagy irányítja.
n) Elektromos, vagy robbanómotoros targoncán a gázpalackot csak fekvő helyzetben,
talprészével a menetirányban, külön e célra készített fészekben rögzítve szabad
szállítani, kerülve a hirtelen fékezést, irányváltoztatást.
o) Zárt rakfelületű gépjárművön a különböző robbanásveszélyes gázokat tartalmazó
gázpalackokat nem szabad közös rakodótérben szállítani.
p) Gázpalackok létesítményen belüli szállításának helyi sajátosságokhoz igazított
tűzvédelmi szabályait a KaTűSz-okban kell meghatározni.
(7) Dohányzás
a) Égő dohányneműt, gyufát, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet,
vagy robbanást okozhat.
b) Dohányozni nem szabad az "A", "B" és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó
veszélyességi övezetben, helyiségekben, továbbá ott, ahol azt a hatóság, vagy arra
illetékes személyek megtiltották, illetve ott, ahol ez táblával tiltva van. A dohányzási
tilalmat minden esetben az előírásoknak megfelelő táblával jelölni kell.
c) Az egyetem területén dohányozni, a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII
törvény alapján kiadott rektori utasítás szerint, csak kijelölt helyeken szabad.
d) A dohányzásra alkalmas helyeket a tűzvédelmi felelős véleménye alapján az önálló
szervezeti egység vezetője jelöli ki.
e) A kijelölt dohányzó helyeket táblával kell megjelölni, és az égő dohánynemű, gyufa
használat utáni elhelyezésére megfelelő tűzvédelmet adó hamu és csikk tartóval kell
berendezni.
f) A kijelölt dohányzó helyeket a KaTűSz-okban fel kell sorolni a hely sorszámával és
megnevezésével.
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(8) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
a) Tűzveszélyes tevékenységnek nevezzük azt a tevékenységet, mely a környezetben lévő
éghető anyag gyulladási hőmérsékletét ill. lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel,
és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.
b) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást
okozhat.
c) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, csak előzetes írásban kiadott és a
munkavégzés tűzvédelmi feltételeit tartalmazó engedély alapján lehet.
d) Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés tűzvédelmi feltételeit a területileg illetékes
tűzvédelmi felelős határozza meg. A feltételeknek tartalmaznia kell:
- a tevékenység időpontját, helyét,
- a tevékenység leírását,
- a munkavégző(k) nevét,
- tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a tevékenységet folytató
személy szakvizsga bizonyítványának számát,
- a tevékenység folytatása közben betartandó tűzvédelmi szabályok és előírások
részletes meghatározását,
- a tevékenység tűzvédelmi felügyeletével megbízott személy nevét.
e) Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzésre szóló engedélyt a területileg illetékes
szervezeti egység vezetője adja ki a tűzvédelmi felelős előterjesztésére a 6. számú
iratminta felhasználásával.
f) Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzésre szóló engedélyeket a tűzvédelmi felelősök
a tűzvédelmi iratok között 5 évig kötelesek megőrizni.
g) Külső szervezet által végzett alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzésnél a munka
megrendelésének szerződésében tűzvédelmi záradékban kell kikötni a tűzvédelmi
feltételeket.
h) Külső szervezet által az egyetemmel kötött szerződés alapján végzett alkalomszerű
tűzveszélyes munkavégzésnél a tűzvédelmi feltételeket a területileg illetékes tűzvédelmi
felelős határozza meg a szerződő felek egyetértésével.
i) Hegesztést, vagy más nyílt lánggal járó munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező munkavállaló végezhet, míg az egyéb tűzveszélyes tevékenységet a
tűzvédelmi szabályokból és előírásokból kioktatott személy is elvégezheti.
j) Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés befejezése után a munkavégző a helyszínt
és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan
felismerhető körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhatna. Az ellenőrzés elvégzését a
munka tűzvédelmi felügyeletével az engedélyben megjelölt személynek köteles jelenteni.
7. §
Alkalmazottak és hallgatók tűzvédelmi oktatása, valamint tűzvédelmi képesítési
követelmények
(1) Tűzvédelmi oktatás
a) Az egyetemen csak olyan munkavállalót alkalmazhatnak, és szervezett oktatásban,
kutatásban, valamint egyéb kapcsolódó tevékenységben csak olyan hallgató vehet részt,
aki ismeri a munkavégzéssel, illetőleg az oktatási, kutatási, vagy egyéb kapcsolódó
tevékenységgel járó veszélyeket, tűzvédelmi követelményeket, a tűz esetén követendő
magatartás szabályait és a tűzoltó készülékek használatát.
b) A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak és a hallgatók
tevékenységüket a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően végezzék, valamint, hogy az
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igénybe vett helyiségek, épületek, létesítmények, szabadterek stb. tűzvédelmi
szabályzatokban (ETűSz, KaTűSz) előírt használati szabályait ismerjék és betartsák.
c) A munkáltató az alkalmazottak és hallgatók tűzvédelmi oktatásával gondoskodik arról,
hogy azok a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket megismerjék.
d) A munkáltató azt az alkalmazottat, vagy hallgatót, aki a tevékenységéhez szükséges
tűzvédelmi ismeretekkel, illetve az esetileg szükséges tűzvédelmi szakvizsgával nem
rendelkezik, az adott tevékenységben nem foglalkoztathatja.
e) A tűzvédelmi hatóság a munkáltatót tűzvédelmi bírsággal sújthatja, ha az alkalmazottak,
vagy hallgatók tűzvédelmi oktatásáról nem gondoskodik, valamint, ha tűzvédelmi
szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik.
(2) Alkalmazottak munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatása
a) A munkáltató köteles minden új és velük azonos megítélés alá eső alkalmazottat,
dolgozót a munka megkezdése előtt általános elméleti, valamint gyakorlati tűzvédelmi
oktatásban részesíteni.
b) Az új alkalmazottal azonos megítélés alá eső dolgozók azok, akik hat hónapot
meghaladó távollét után térnek vissza, vagy az egyetemen belül munkakört ill.
munkahelyet változtatnak, valamint azok az intézmény állományába nem tartozó
személyek, akik az egyetem működésében szakmai gyakorlaton, kutatómunkában stb.
vendégként vesznek részt.
c) Új alkalmazott munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatása két részből áll, egy
általános elméleti és egy gyakorlati részből.
d) Az általános elméleti tűzvédelmi oktatás tartalma kiterjed azokra a tűzvédelmi
szabályokra, melyek betartása minden munkavállalóra egyformán érvényesek- a
vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot kell ismertetni.
e) Az általános elméleti tűzvédelmi oktatáshoz segítséget nyújtó jegyzetet a BSZ állítja
össze és adja ki belső tűzvédelmi utasítás formájában.
f) Új alkalmazott munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatása alól nem adható
felmentés.
g) A gyakorlati tűzvédelmi oktatás tartalma terjedjen ki az új alkalmazott munkahelyének
konkrét tűzmegelőzési szabályaira, a tűzjelzés módjára és eszközeire, a Tűzriadó Terv
megismertetésére, valamint a helyileg alkalmazott tűzoltó eszközök, készülékek
ismeretére és használatuk módjára. Ezt az oktatási anyagot a helyi szervezeti egység
vezetője a tűzvédelmi megbízott segítségével állítja össze és adja ki intézeti, tanszéki,
vagy egyéb szervezeti egység belső tűzvédelmi utasításaként, a vonatkozó tűzvédelmi
szabályzatok előírásai alapján.
h) Tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott tartja.
i) Új alkalmazott munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatásának megtörténtéről a 8.
számú iratminta alapján tűzvédelmi oktatási naplót kell vezetni.
j) A tűzvédelmi oktatási naplókat 5 évig meg kell őrizni.
k) A tűzvédelmi oktatás megtartásáért, a szervezeti egység vezető felelősségének
fenntartása mellett, a tűzvédelmi megbízott felelős.
(3) Alkalmazottak ismétlődő tűzvédelmi oktatása
a) A gyakorlati tűzvédelmi oktatást valamennyi szervezeti egységnél évente egyszer meg
kell ismételni.
b) Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás alól mentessek azok az alkalmazottak, akik tűzvédelmi
nyilatkozat tételére jogosultak.
c) Az ismétlődő tűzvédelmi oktatást a területileg illetékes tűzvédelmi megbízott tartja, aki
a 8. számú iratminta alapján a tűzvédelmi oktatásról naplót vezet.
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d) Ha az alkalmazott az ismétlődő tűzvédelmi oktatáson neki felróható okból nem vett
részt, az oktatás pótlásáig a munkavégzéstől el kell tiltani.
e) Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás megtörténtét a szervezeti egység vezetője és a
tűzvédelmi felelős köteles ellenőrizni.
f) Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás anyagát és éves ütemtervét a tűzvédelmi felelős a
tűzvédelmi megbízottakkal egyeztetve állítja össze. Ez alapján történik a rendszeres
ismétlődő tűzvédelmi oktatás.
(4) Alkalmazottak rendkívüli tűzvédelmi oktatása
a) Rendkívüli tűzvédelmi oktatásra akkor van szükség, ha olyan esemény (vészhelyzet, tűz,
katasztrófa) történt, melynek tanulságai alapján a hasonló esemény bekövetkezése
megelőzhető.
b) Rendkívüli tűzvédelmi oktatást a BSZ vezetője rendeli el az érintett szervezeti
egységnél.
c) A rendkívüli tűzvédelmi oktatást a BSZ biztonságszervezési tűzvédelmi előadója, vagy
meghívott szakértő tartja.
d) Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani akkor is, ha valamely szervezeti egységnél
átalakítás, fejlesztés során új létesítmény, vagy új anyag, eljárás, berendezés, stb. kerül
alkalmazásra.
e) A rendkívüli tűzvédelmi oktatás alól nincs mentesség.
f) A rendkívüli tűzvédelmi oktatásról esetenként jegyzőkönyv készül, melyet 5 évig az
oktatási naplókkal együtt meg kell őrizni.
(5) Hallgatók tűzvédelmi oktatása
a) A tanulmányait egyetemünkön első alkalommal megkezdő új hallgatót általános és
gyakorlati tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
b) Az új hallgatók általános és gyakorlati tűzvédelmi oktatásának anyagát a kar tűzvédelmi
felelősével együttműködve a BSZ állítja össze, és adja ki belső tűzvédelmi utasításban.
c) Az új hallgatók általános és gyakorlati tűzvédelmi oktatását a kar tűzvédelmi felelőse
köteles megszervezni. Az oktatáshoz külső szakember (tűzoltó tiszt) segítsége is
igénybe vehető.
d) Az új hallgatók általános és gyakorlati tűzvédelmi oktatásának rendjét a KaTűSz-okben
kell rögzíteni.
e) Új hallgatók tűzvédelmi oktatásának megtartásáért, a kari vezető (dékán/főigazgató)
felelősségének fenntartása mellett, a tűzvédelmi felelős tartozik felelősséggel.
f) Felsőbb évfolyamos hallgatók számára a Ttv 22. §. (1) alatt megfogalmazottak szerint
az oktatott tantárgyak tanulmányi követelményeibe építve kell az általános és egyes
szakágakhoz tartozó tűzvédelmi ismereteket oktatni.
(6) Gyakorló intézmények iskolásainak és óvodásainak tűzvédelmei oktatásáról a gyakorló
intézmény szabályzata rendelkezik.
(7) Tűzvédelmi képesítési követelmények – tűzvédelmi szakvizsga
a) Jogszabály alapján [53/2005.(XI.10.)BM rendelet] felsorolt munkaköröket csak
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek tölthetik be.
- Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget
meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását,
technológiai felhasználást és tárolását végzők.
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-

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.
E szabályzat alapján a fenti rendeletben előírtak köre tovább bővül megbízás
alapján a következőkkel: (7) b)-c) alapján a kari/szervezeti egységi tűzvédelmi
felelősök, és megbízottak és a nyílt lánggal járó munkavégzők.
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben, illetve megbízásban dolgozók
részére a szakvizsga alól felmentés nem adható.
A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát a BM OKF országosan írja elő és teszi közzé. A
munkáltatónál a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetni.
A tűzvédelmi szakvizsgáztatásról az az önálló szervezeti egység (kar, gyakorló
intézmény, szolgáltató egység, funkcionális egység) vezetője köteles gondoskodni,
akinek az irányítása alá tartozik az a dolgozó, illetve megbízott, aki szakvizsgára
kötelezett.
A szakvizsgáztatás megszervezéséről (beiskolázás szervezéséről) kari tűzvédelmi
felelősök esetében kar/szervezeti egység vezetőjének felkérésre a BSZ gondoskodik,
míg minden további esetben közvetlenül kar/szervezeti egység vezetőjének utasítására
már maga a területileg illetékes tűzvédelmi felelős. A vizsgáztatásra csak regisztrált
oktatásszervezőnél kerülhet sor.
A sikeres vizsgát tett személyek szakvizsga bizonyítványt kapnak.
A munkáltatónál a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetni.
Az érvényes szakvizsgával rendelkező személyeknek, ha velük kapcsolatban a
tűzvédelmi képesítési követelmény változatlan formában fennáll, ötévente kötelező
továbbképzésben kell részt venniük.
A továbbképzés megtörténtét a szakvizsga bizonyítványba tett bejegyzéssel kell igazolni.
A kötelező továbbképzés elmulasztása esetén a szakvizsga érvényét veszíti, kivéve, ha a
továbbképzésre kötelezett a mulasztás okát, annak megszűnését követő hatvan napon
belül igazolja, és ezzel egyidejűleg eleget tesz a továbbképzési kötelezettségének.

(8) Az egyetemen tűzvédelmi feladatokat (is) ellátó személyek tűzvédelmi képesítési
követelményei:
a) BSZ osztályvezető vagy külső tűzvédelmi vezető közép-, vagy felsőfokú tűzvédelmi
képesítés
előadó: közép-, vagy felsőfokú tűzvédelmi képesítés
b) Tűzvédelmi felelős:
- tűzvédelmi képesítésre nem kötelezett
- amennyiben a (6) a) pont tevékenységet végző van a karon, akkor tűzvédelmi
szakvizsga az adott szakmából.
c) Tűzvédelmi megbízott:
- képesítésre nem kötelezett
- amennyiben a (6) a) pont tevékenységet végző van a karon, akkor tűzvédelmi
szakvizsga az adott szakmából.
8. §

Alkalmazottak tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
(1) Tűzjelzés és tűzeset bejelentése
a) Aki tüzet, annak közvetlen veszélyét észleli, vagy más rendkívüli tűzveszélyre utaló
esetet tapasztal, vagy arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságot a 105 telefonszámon
azonnal értesíteni.
b) Tűz esetén a tűzoltóságnak jelenteni kell az alábbi adatokat:
- a tűz pontos helye, címe, megközelítési lehetősége,
70

- mi az, ami ég,
- emberélet veszélyeztetve van-e,
- a tűz mérete, nagysága, terjedelme,
- veszélyeztetett létesítmények, épületek, szabadterek,
- a veszélyeztetett épület rendeltetését,
- többszintes épület esetén melyik szint ég,
- a bejelentő személy nevét és a használt telefonkészülék számát.
c) Tűzeset bejelentése utáni feladatok:
- a helyileg rendelkezésére álló eszközökkel a veszélyeztetettek számára riasztásról
gondoskodni,
- menekítés megkezdése,
- a tűzoltás megkezdése,
- a tűzoltóság megérkezésének előkészítése, kapuk ajtók nyitása, kulcsok
előkészítése,
- a tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése.
d) Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megszűnt tüzet
is késedelem nélkül be kell jelenteni a tűzoltóságnak. A kárszínhelyet biztosítani kell a
tűzvizsgálatot tartó tűzvédelmi hatósági személy intézkedéséig.
e) Minden olyan esetben, ahol az egyetemen Tűzriadó Terv van érvényben, a tűzjelzés és
tűzeset bejelentése annak megfelelő módon történik.
(2) Tűzriadó Terv
a) Jogszabály alapján Tűzriadó Tervet kell készíteni a Tűzvédelmi Szabályzat
mellékleteként az alábbi esetekben:
- „A” – „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre,
- a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre,
építményre, létesítményekre,
- azokra a létesítményekre, melyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő
tartózkodhat,
- kereskedelmi szálláshelyekre,
- olyan időszakos, vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozó helyekre, ahol egy
időben 50 főnél több személy tartózkodhat.
b) Tűzriadó Tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a tűzjelzés módját,
- a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási idejét, a létesítmény
elhagyásának módját,
- tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése,
tűzoltás és mentés, rendfenntartás, áramtalanítás stb.),
- a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra),
- a létesítmények helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész
szintenkénti alaprajzait és a tűzvédelmi szempontból fontos berendezéseket
(eszközöket), központi elzárókat (kapcsolókat), valamint a vízszerzési helyeket,
kiürítési útvonalakat, és az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek
maximális befogadóképességét.
c) Tűzriadó Tervben a jogszabályban előírtakon túlmenően célszerű megadni:
- a tűz esetén helyileg értesítendő vezető és egyéb személy nevét, telefonszámát,
címét
- a tűzoltási felvonulási területet,
- az építmények, szabadterek rendeltetését, tűzveszélyességi osztályba sorolását,
- tűzszakasz határokat, kábel és közmű csatornákat,
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különleges beavatkozású helyeket (nemzeti kulturális értékek, genetikai, vagy
izotóp laborok stb.),
- automatikus észlelő és tűzjelző berendezéssel védett területeket,
- beépített tűzoltó berendezéssel rendelkező helyeket,
- a menekülési útvonalakat feltüntető alaprajzokat.
Művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális és olyan létesítményekre, melyekben egy
tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat, a közösségi tereken, valamint
kereskedelmi szálláshelyeken a szobákban is, el kell helyezni az épület elhagyásának
lehetőségét (a menekülési útvonalat) tartalmazó alaprajzot.
A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente egyszer
az érintettekkel gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
Az egyetemen a Tűzriadó Tervek szerinti kiürítési gyakorlatokat a 10 számú iratminta
felhasználásával kell dokumentálni.
A Tűzriadó Tervet egy meghatározott helyen állandóan hozzáférhető módon a
tűzvédelmi iratok között kell elhelyezni.
Az egyetemen miden karon, és ezen belül minden olyan létesítményre, ahol tűzvédelmi
szabályzat készül, a KaTűSz illetve LéTűSz mellékleteként el kell készíteni a Tűzriadó
Tervet is.
A közösségi tereken, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület
elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges
leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának
irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló
kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.
-

d)

e)
f)
g)
h)
i)

9. §
Tűzvédelmi iratok
(1) Általános rendelkezések
a) A tűzvédelemmel kapcsolatos iratokat a „Tűzvédelmi irattartó”-ba kell elhelyezni,
melyben más iratokat tárolni nem szabad
b) A „Tűzvédelmi irattartó”-t meghatározott helyen (kar/létesítmény főporta, felügyeleti
szolgálati hely stb.) kell tartani és tűzvédelmi hatósági, vagy belső ellenőrzés
(szemle/bejárás) során kérésre be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek.
c) A „Tűzvédelmi irattartó” kezelésének és tárolásának pontos helyét a KaTűSz-okben kell
meghatározni.
d) A „Tűzvédelmi irattartó”-ban tárolt iratok okmányként kezelendőek, ezért a megőrzésre
történő elhelyezésüket jegyzőkönyvi átadás-átvétellel kell igazolni.
e) A tűzvédelmi iratokat a helyileg illetékes tűzvédelmi felelős állítja össze, és adja át a
„Tűzvédelmi irattartó”-ba történő elhelyezésre és kezelésre.
f) A tűzvédelmi iratok egy példányát a tűzvédelmi felelős is megőrizni köteles.
(2) A „Tűzvédelmi irattartó”-ban tárolt okmányok
a) Nyugat-magyarországi Egyetem Biztonságvédelmi Szabályzatai (EBSz)
b) Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat (ETűSz)
c) Helyileg érvényes Kari Tűzvédelmi Szabályzat (KaTűSz)
d) Ahol készült Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzat (LéTűSz)
e) A tűzveszélyességi osztályba sorolás dokumentumai (4. és 5. számú iratminták)
f) A helyi tűzvédelmi szervezetben feladatokat ellátó személyek megbízásának okmányai
(1. és 2. számú iratminták)
g) Alkalmazottak tűzvédelmi oktatásáról készült naplók (8. számú iratminta)
h) Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzésre kiadott engedélyek. (6. számú iratminta)
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i) A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyvek.
j) Komplex biztonságvédelmi szemlén/bejáráson készült jegyzőkönyvek. (EBSZ 2. számú
melléklet)
k) Elektromos szabványossági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei
l) Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei
m) Helyszínrajzok
n) Tűzriadó Terv
o) A tűzriadó gyakorlásáról (kiürítési gyakorlatokról) készült jegyzőkönyvek. (10. iratminta)
p) Tűzoltó készülékekről szóló kimutatás. (3. számú iratminta)
q) Tűzoltó vízforrások nyilvántartása. (11. számú iratminta)
r) Egyéb tűzvédelmi iratok, okmányok
10. §
Tűzvédelmi záró rendelkezések
(1) Kari és létesítményi tűzvédelmi szabályzatok kiadományozása
a) Az egyetemen alábbi földrajzilag és területileg elkülönült egységeinél és a hozzájuk
rendelt szervezeteknél kell elkészíteni a Kari Tűzvédelmi Szabályzatot (KaTűSz):
- Soproni Egyetemi Karok (EMK, FMK, KTK) a központi egyetemi szervezetekkel
együtt
- Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar (BPFK)
- Geoinformatikai Főiskolai Kar (GEO)
- Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar (ATFK)
- Mezőgazdaság- és Élelmezéstudományi Kar (MÉK).
- Savaria Egyetemi Központ – közös szabályzatot is készíthet.
b) A KaTűSz elkészítéséért a kar felelőse tartozik felelősséggel.
c) Karok alá tartozó tűzvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű létesítményekre e
szabályzat 6. §. (2) (h) és (4) (d) pontja szerint külön Létesítményi Tűzvédelmi
Szabályzatot (LéTűSz) kell készíteni a KaTűSz-tal egy időben, annak mellékleteként.
d) A LéTűSz-ok elkészítéséért a létesítményt használó szervezeti egység vezetője a felelős.
e) A KaTűSz-okat és LéTűSz-okat ezen Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzatot alapul véve,
annak hatályba helyezése után 90 nappal kell elkészíteni, majd a kari ügyrend szerint
kiadományozni.
(2) Tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata
a) A KaTűSz-okat és LéTűSz-okat évente kell felülvizsgálni, és a változásokat a
szabályzatokra vonatkozó ügyrend szerint átvezetni.
b) A felülvizsgálatért és a változások átvezetéséért a kiadományozó a felelős
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IV. FEJEZET EGYETEMI RENDÉSZETI/VAGYONVÉDELMI
SZABÁLYZAT
(EReSz/EVaSz)

1.§.
Általános rendelkezések
(1) Az EReSz/EVaSz az Egyetemen folyó bármely tevékenység biztonságos, rendezett,
rendeltetésszerű
működése
biztosításának,
valamint
a
birtokvédelem
jogérvényesítésének tesz eleget. Tartalma az 1 sz. mellékletben összeállított
jogszabályok jegyzékében foglaltak figyelembevételével készült. A szabályzatban nem
rögzített kérdésben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok, illetve a jelen szabályzat
alapján készült helyi, kari, intézményi előírások irányadóak.
(2) Az EReSz/EVaSz-ban foglaltak betartása illetve végrehajtása a hatályossági körében
kötelező érvényű. Ellenőrző, szankcionáló, felelősséget megalapozó szerepe lehet
különböző eljárásokban. A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be
nem tartása –a cselekmény súlyától és a vonatkozó szabályoktól függően fegyelmi és
kártérítési, szabálysértési vagy büntetőeljárást von maga után.
(3) Az EReSz/EVaSz személyi, területi és tárgyi hatálya az Egyetem Biztonságvédelmi
Szabályzatai (továbbiakban: EBSZ) I. fejezetének 8. §.-ában megfogalmazottakra terjed
ki, és egységet képez az SZMSZ-szel az EBSZ-szel és az általános vagyonvédelem egyes
szakterületein belül készült egyetemi szabályzatokkal.
2.§.
Az egyetem rendészeti és vagyonvédelmi feladatai
(1) Az érvényben lévő rendészeti és vagyonvédelmi jogszabályok, és utasítások érvényre
juttatása, rendészeti és vagyonvédelmi berendezések, készülékek, eszközök biztosítása.
A jogsértő vagy veszélyeztető cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése.
(2) Az Egyetemi tulajdont károsító személyekkel szemben a cselekmény súlyától és
jellegétől függően – büntető, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési felelősségre vonás
kezdeményezése.
(3) Az Egyetem működési területén a személyi tulajdon védelmének elősegítése.
(4) Rendészeti és vagyonvédelmi feladatok és a felelősség meghatározása. E rendészeti és
vagyonvédelmi szakmai tevékenység irányítására, a rendészeti és vagyonvédelmi
feladatok végrehajtásának elősegítésére és ellenőrzésére jól működő rendészeti és
vagyonvédelmi szervezet létrehozása. Ezen belül:
- Az egyetem, (karok, intézetek, tanszékek, tanműhely és tangazdaság, gyakorló
óvodák és iskolák, kollégiumok, vagy más egyetemi intézmények és
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létesítmények) rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak ellátására kijelölt
személyek írásban történő megbízása, valamint a tevékenységükhöz szükséges
anyagi, szakmai és egyéb feltételek biztosítása.
A létesítésre és használatra vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi szabályok
érvényre juttatása, illetőleg a szükséges pénz és eszköz fedezet, valamint egyéb
feltételek biztosítása.
Beruházások, átalakítások, bővítések esetén a szükséges rendészeti és
vagyonvédelmi és egyéb biztonsági berendezések (beléptetőrendszer,
riasztórendszer, videó megfigyelő- illetve rögzítőrendszer, lopásgátló rendszer
stb.) létesítése, a vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi rendelkezések
maradéktalan végrehajtása.
A létesítmények területén a biztonságtechnikai eszközök szükség szerinti
karbantartása, javítása, pótlása.
A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok végzésével, irányításával megbízott
vagy a biztonságtechnikai eszközöket kezelő dolgozók, vezetők rendészeti és
vagyonvédelmi oktatása.
A rendészeti és vagyonvédelmi munka szakmai irányítása, felügyelete, a
rendelkezések megtartásának rendszeres ellenőrzése.
A helyes, szabályzatban előírt rendészeti és vagyonvédelmi magatartás
megszegőivel szemben felelősségre vonás, míg kiemelkedően példamutató
magatartás esetén dicséret, jutalmazás kezdeményezése.

3.§.
Az egyetemen rendészeti és vagyonvédelmi feladatokat (is) ellátó személyek feladatai és
kötelezettségei.
(1) Rektor
a) Felelős a rendészeti és vagyonvédelmi rendelkezések betartatásáért, valamint egyetemi
rendészeti és vagyonvédelmi szervezet létrehozásáért, működtetéséért.
b) A rendészeti és vagyonvédelmi munka végzéséhez biztosítja a szükséges személyi, anyagi és
egyéb feltételeket.
c) Mint egyszemélyi felelős vezető, döntési és ellenőrzési jogkörét fönntartva rendészeti és
vagyonvédelmi feladatával átruházott hatáskörben egyrészt:
ca) az egész egyetemre kiterjedő hatállyal a Gazdasági Főigazgatót a rendészeti és
vagyonvédelmi igazgatás, szervezés, végrehajtás és ellenőrzés
- általános, valamint
- az üzemvitel, beruházás, felújítás és karbantartás területén felmerülő speciális
ügyeivel, másrészt
cb) a működési területükre kiterjedő hatállyal az önálló szervezeti egységek (kar, gyakorló
intézmény, szolgáltató egység, funkcionális egység) vezetőit bízza meg a rendészeti és
vagyonvédelmi igazgatás, szervezés, végrehajtás és ellenőrzés
- alaptevékenység (SZMSZ szerint) végzésével összefüggő feladataival.
d) A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok elvégzése érdekében rendészeti és vagyonvédelmi
szervezetet hoz létre.
(2) Gazdasági Főigazgató
a) Ellátja az egyetem általános, valamint az üzemvitel, beruházás, felújítás, karbantartás
tevékenységekre kiterjedő rendészeti és vagyonvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és
ellenőrzési feladatait.
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b) Felelős az EReSz/EVaSz, illetve szükség szerint módosításának elkészítéséért, és a Szenátus
jóváhagyása érdekében a Főtitkár felé történő előterjesztéséért.
c) A beruházás, felújítás, átalakítás esetén a rendészeti és vagyonvédelmi előírásokban foglaltak
megvalósítására anyagi fedezetet biztosit.
d) Külső munkavállalókkal kötött szerződésekben a Biztonságszervezési Szervezet
(továbbiakban: BSZ) által esetenként kidolgoztatott rendészeti és vagyonvédelmi záradékban
rögzíti a rendészettel és vagyonvédelemmel kapcsolatos felelősséget és a helyi sajátosságoknak
megfelelő speciális rendészeti és vagyonvédelmi intézkedéseket.
e) Működteti a rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex
biztonságvédelmi szemlék/bejárások rendjét.
f) A megtörtént rendkívüli eseményről jelentést küld a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségpolitikai Főosztályára.
g) Rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az EBSZ I. fejezet 3. §.
(3). pontja szerint a BSZ-on biztonságszervezési rendészeti és vagyonvédelmi előadót nevez
ki.
(3) Műszaki Igazgató
a) Felelős az egész egyetemre kiterjedő hatállyal a tevékenységéhez kapcsolódó (üzemvitel,
tervezés, beruházás, felújítás, átépítés, bővítés, karbantartás, stb.) rendészeti és vagyonvédelmi
rendelkezések betartásáért.
b) Meghatározza az Egyetem által alkalmazott elektronikus és mechanikai biztonságtechnikai
eszközök technikai szintjét, alkalmazásuk formáit.
c) Meghatározza az őrzésvédelemmel (porta- és őrszolgálat) kapcsolatos feladatokat, a
létesítmények őrzési létszámát általános és rendkívüli esetben.
d) Külső munkavállalókkal kötött szerződések rendészeti és vagyonvédelmi záradékában a
rendészettel és vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, követelményeket, valamint a
felelősség kérdését köteles érvényesíteni.
e) Részt vesz a rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex
biztonságvédelmi szemléken/bejárásokon.
f) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított rendészeti és vagyonvédelmi hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó intézkedéseket (határidő és felelős megjelölése)
megtenni.
g) Intézkedik a rendészeti és vagyonvédelmi helyzetre kiható változtatások elvégzése előtt
(legalább 15 nappal) a BSZ felé történő írásos bejelentés megtételéről.
h) A Műszaki Igazgató rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére a
földrajzilag és területileg elkülönült karokon működő gazdasági kirendeltségek szolgálnak.
(4) Általános gazdasági főigazgató helyettes
Gondoskodik az EBSZ I. fejezet 7. §. alapján a rendészeti és vagyonvédelmi kiadások fedezetéről,
nyilvántartásáról és kimutatásairól.
(5) Főtitkár
a) Ellátja a Rektori Hivatalon keresztül az egyetem központi általános rendészeti és
vagyonvédelmi igazgatásának adminisztratív feladatait.
b) Gondoskodik az EReSz/EVaSz jogi felügyeletéről, valamint annak ügyrend szerinti
Szenátusnak történő beterjesztéséről.
(6) Önálló szervezeti egység (jelen szabályzatban kar, gyakorló intézmény, szolgáltató egység,
funkcionális egység) vezetője:
a) Felelős az irányítása alatt álló területen végzett alaptevékenység (oktatás, kutatás, nevelés,
adminisztráció, stb.), illetve ezekhez járuló egyéb tevékenység (szolgáltatás, stb.), folytatásával
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b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

kapcsolatos rendészeti és vagyonvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési
feladatok elvégzéséért.
Felelős a vezetése alá tartozó terület rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéért, a rendészeti és
vagyonvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozók rendészeti és
vagyonvédelmi oktatásának elvégeztetéséért, dokumentálásáért és ellenőrzéséért.
Felelős a működési területére vonatkozó Kari Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat
(továbbiakban: KaReSz/KaVaSz), elkészítéséért, illetve szükség szerint módosításáért.
Gondoskodik arról, hogy a hallgatók a rájuk vonatkozó rendészeti előírásokat megismerjék és
betartsák.
Elrendeli a rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magába foglaló komplex
biztonságvédelmi szemlék/bejárások megtartását (EBSZ 5. §.), és ellátja a szemle bizottság
vezetői feladatát.
Szemlék/bejárások alkalmával megállapított rendészeti és vagyonvédelmi hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni.
Vendégoktatók, -kutatók tevékenységével kapcsolatos rendészeti és vagyonvédelemi
felelősséget és a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális rendészeti és vagyonvédelmi
intézkedéseket írásban rögzíteni köteles.
Rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az EBSZ I. fejezet 3.§. (6).
és (7). pontja szerinti az irányítása alatt álló területen írásos megbízással rendészeti és
vagyonvédelmi felelőst jelöl ki a 1. számú iratminta alapján, és erről a BSZ vezetőjét értesíti.
A kizárólag Kar vagy létesítmény kezelésben lévő, karon illetve létesítményen belül
megosztott használatú épület/objektum rendészeti/vagyonvédelmi felelősségének
érvényesítéséről KaReSz-ban, illetve Létesítményi Rendészeti/vagyonvédelmi Szabályzatban
dönt.
A Karok vagy létesítmények között megosztott egyetemi használat esetén a
rendészeti/vagyonvédelmi felelősség kérdésében az érintett Kar vagy létesítmény vezetőjével
megállapodik, amely a Kari/létesítményi Rendészeti/vagyonvédelmi Szabályzatban kerül
rögzítésre.
Külső féllel megosztott használatú épületek/objektumok esetén megállapodik annak
vezetőjével a rendészeti/vagyonvédelmi felelősség érvényesítéséről, amit a KaReSz-ban
rögzít, sikertelen megállapodás esetén az Egyetem által megkívánt biztonsági szintet saját
hatáskörében érvényesíti.
Rendészeti/vagyonvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az EBSZ I. fejezet 3.§. (6).
és (7). pontja szerinti az irányítása alatt álló területen írásos megbízással
rendészeti/vagyonvédelmi felelőst jelöl ki a 1. számú iratminta alapján, és erről a BSZ
vezetőjét értesíti.

(7) Nem önálló szervezeti egység vezetője:
a) Felelős a vezetése alá tartozó terület rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéért, a rendészeti és
vagyonvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói rendészeti és
vagyonvédelmi oktatások elvégeztetéséért, annak bizonylatolt ellenőrzéséért.
b) Szemlék/bejárások alkalmával megállapított rendészeti és vagyonvédelmi hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörébe tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni.
c) Köteles az illetékességi területéhez tartozó, rendészetet és vagyonvédelmet érintő
változásokról a rendészeti és vagyonvédelmi felelőst előzetesen tájékoztatni.
d) Rendkívüli esemény esetén az egységére vonatkozó rendészeti/vagyonvédelmi szabályzat
szerint jár el, és eleget tesz a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek.
e) Rendészeti és vagyonvédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló
területen az EBSZ I. fejezet 3. §. (8). és (9). pontja szerinti írásos megbízással rendészeti és
vagyonvédelmi megbízottat jelöl ki a 2. számú iratminta alapján, és erről az illetékes rendészeti és
vagyonvédelmi felelőst értesíti.
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f) A hallgatók, látogatók, vendégek részére a helyi biztonsági szabályzat célzott kivonataként
házirendet adhat ki.
(8) A létesítményfelelős/gondnok/rendészeti felelős
a) Gondoskodik a portások/vagyonőrök/éjjeli őrök munkába állás előtt a rendészeti és
vagyonvédelmi feladataikat és a rájuk bízott biztonságtechnikai berendezések kezelését is
magában foglaló oktatásáról.
b) Intézkedik a portások/recepciósok/vagyonőrök szükség szerinti, de évenként legalább egy
alkalommal történő rendészeti és vagyonvédelmi oktatásáról.
c) Érvényt szerez a hatáskörébe tartozó területeken a kapcsolódó rendészeti és vagyonvédelmi
szabályok betartásának.
d) Biztosítja a létesítményhez belső gyalogos- és járműközlekedés és parkolás rendjét.
e) A létesítmények területén a rendészeti és vagyonvédelmi követelményeknek megfelelő rendet
kötelesek tartani.
f) A hatáskörébe tartozó területeken lévő vagyonvédelmi eszközöknél tapasztalt
rendellenességeket (pl. zár, rács, biztonságtechnikai eszköz stb. megsérült, hiányzik, stb.) az
illetékes rendészeti és vagyonvédelmi felelősnek azonnal kötelesek jelenteni.
g) A portán és egyéb ügyeleti helyen rendszeresen ellenőrzi az ott elhelyezett rendészeti és
vagyonvédelmi iratok meglétét.
h) Hatáskörét meghaladó rendészeti és vagyonvédelmi intézkedés megtétele érdekében
közvetlen felettesét és a kari rendészeti és vagyonvédelmi felelőst köteles tájékoztatni.
(9) Portások/recepciósok/személy-, és vagyonőrök, éjjeliőrök, ( ide tartozik a vállalkozás
keretében igénybevett biztonsági szolgálat is. )
a) A létesítmények rendszeres, a vagyonvédelmi ellenőrzése, különösen a zárás utáni időben és a
munkaszüneti napokon.
b) Rendszeres ellenőrzései alkalmával külön gondossággal figyeli a bekapcsolva felejtett
elektromos berendezéseket és gondoskodik azok áramtalanításáról. Elzárja a nyitva felejtett
vízcsapokat. Becsukja a nyitva hagyott ablakokat, ajtókat. Ellenőrzi a rendkívüli munkavégzés,
rendkívüli rendezvény biztonsági feltételeit. Vétkes mulasztás esetét jelenti a felettesének.
c) Meghatározott módon őrzi a lezárt helyiségek kulcsait a portán, vagy erre a célra kijelölt
helyen.
d) Betöréses lopás esetén a rendőrséget és a munkahelyi vezetőjét értesíti, és a helyszín
biztosítására szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.
e) Köteles a helyszínre érkező rendőrük munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban segíteni,
a helyszíni szemlebizottság vezetőjének intézkedéseit végrehajtani.
(10) Az alkalmazottak és dolgozók rendészeti és vagyonvédelmi kötelezettségei és feladatai
a) Az első munkába álláskor, majd a vagyonvédelmi körülmények számottevő változásakor (a
KaReSz/KaVaSz szabályozása szerint) saját területük és az intézmény általános szabályaira (belső
utasítások, házirend) kiterjedő rendészeti és vagyonvédelmi oktatáson kötelesek részt venni.
b) A munkaterületükkel és tevékenységükkel kapcsolatos megelőző rendészeti és vagyonvédelmi
ismereteket kötelesek elsajátítani, a rendelkezéseket szigorúan betartani.
c) A kezelésükre bízott vagy általuk is használt vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközöket
kötelesek megismerni, és szakszerű kezelésüket elsajátítani.
d) Az észlelt rendészeti és vagyonvédelmi szabálytalanságokról a munkahelyi vezetőt, vagy a
helyi rendészeti és vagyonvédelmi megbízottat kötelesek tájékoztatni.
e) Rendkívüli esemény esetén kötelesek jelen szabályzat és mellékletei szerint eljárni.
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(11) A hallgatók és vendégek rendészeti és vagyonvédelmi kötelezettségei és feladatai
a) Az Egyetem helyiségeit, felszereléseit, tárgyait kötelesek óvni, azokat rendeltetésszerűen
használni. A vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi előírásokat betartani.
b) Saját személyi tulajdonukra vigyázni, annak biztonságáról megfelelően gondoskodni.
c) Tilos az Egyetem területére közbiztonságra, közegészségre veszélyes állatot, tárgyat, anyagot,
technológiát behozni, vagy ilyen irányú tevékenységet végezni. (pl.: Lőfegyver, légfegyver,
nyíl, kutya, más ragadozó állat, vadcsapda stb. kivétel az egyetemi tulajdonú illetve
fegyverszobájában tárolt vadászfegyver)
d) Az Egyetem területén, az épületekben, kollégiumokban, sportlétesítményekben az öltözők,
zuhanyzók, mellékhelyiségek használatának nemek szerinti megosztását tiszteletben kell
tartania, mely megszegése fegyelmi és jogi következményeket von maga után.
e) Saját- és mások testi épségének veszélyeztetése, pl. épületekből kimászás, építési- és
üzemeltetési-, oktatási technikai eszközök rendeltetéstől eltérő használata tilos! (Felmászás,
dobálás, rongálás stb.)
f) A biztonsági-, és mentőeszközök rongálása, gyűjtése, eltulajdonítása tilos.
g) Oktatáson megjelenni csak arra alkalmas állapotban lehet.
h) Oktatáson kívüli egyetemi sporttevékenység előtt a biztonságos feltételeket előzetesen a
sporttevékenységet végzők által ellenőrizni szükséges. Amennyiben a feltételek nem
adottak, a sportolás nem kezdhető meg, nem folytatható, illetve bejelentendő – a Hallgatói
Önkormányzatnak, a Kar/önálló szervezeti egység vezetésnek és a Gazdasági
Főigazgatóságnak.
i) A tulajdon elleni irányuló cselekményeket az adott terület vezetőjének haladéktalanul jelezni.
j) Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, vagy bűncselekmény esetén a foglalkozásvezető illetve
olyan személy értesítése (pl. portás vagy gondnok) aki azonnali intézkedésre jogosult, illetve
kötelezett. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor vagy bűncselekmény esetén az
életvédelemben, kárfelszámolásban, kárenyhítésben kötelesek részt venni.
k) Hallgatók, vendégek által szervezett közösségi tevékenység: hagyományőrzés, társadalmi
munka, egyéb rendezvény esetén, amennyiben ez az Egyetem területén történik, kötelesek
annak jogi, biztonsági, munkavédelmi, közegészségi, tűzvédelmi feltételeiről gondoskodni,
annak anyagi fedezetéről és a lebonyolítás és rendrakás feltételeiről tájékozódni, a szükséges
engedélyeket beszerezni, az engedélyben foglaltakat betartani. Élet-, testi épség-, egészségre
veszélyes, közbiztonságra veszélyes, csendrendeletbe ütköző tevékenység nem folytatható.
l) A hagyományőrzéshez kapcsolódó tevékenységek, rendezvények megtartásának feltétele a
szervezettség, valamint a rendezvényt, tevékenységet követő teljes helyreállítás, melynek
terheit a rendezőnek kell viselnie.
m) Az e), f) pontok alá tartozó tevékenységek eseti szabályaira a Rektor, illetve a Gazdasági
Főigazgató utasításokat adhat ki.
4.§.
Az Egyetem rendészeti és vagyonvédelmi szervezete
(1) Az egyetem rendészeti/vagyonvédelmi szervezetének felépítése
a) A Rektor a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok eredményes végrehajtása és szakmai
irányítása érdekében rendészeti és vagyonvédelmi szervezetet hoz létre és működtet.
b) Az egyetem rendészeti/vagyonvédelmi szervezete az alábbi összetételű:
- Biztonságszervezési Szervezet (BSZ)
- Biztonságszervezési rendészeti/vagyonvédelmi előadó
- Rendészeti/vagyonvédelmi felelősök
- Rendszeti/vagyonvédelmi megbízottak
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c)
Az egyetem rendészeti/vagyonvédelmi szervezetének betagozódását az egyetem komplex
biztonságvédelmi szervezetébe az EBSZ I. fejezet 1. számú mellékletében található organogram
mutatja.
(2) Biztonságszervezési Szervezetvezető hatásköre
a) Biztonságszervezési Szervezet vezetőjének hatáskörét a BSZ SZMSZ (EBSZ I. fejezet 2.
számú melléklete) határozza meg. Ezen belül a rendészet/vagyonvédelem területén:
b) Rendészeti/vagyonvédelmi ügyekben – külső szerv felé a Gazdasági Főigazgató megbízásából
– képviseli az egyetemet.
c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, rendészeti/vagyonvédelmi igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed az egyetem valamennyi létesítményére és
tevékenységi területére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a Gazdasági Főigazgatónak.
e) Rendészettel/vagyonvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően vizsgálatot tart,
tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése érdekében.
(3) Biztonságszervezési Szervezetvezető feladatai
a) Biztonságszervezési
Szervezetvezető
feladatai
az
egyetem
általános
rendészeti/vagyonvédelmi, valamint az üzemvitel, beruházás, felújítás és karbantartás
rendészeti/vagyonvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladataira terjed
ki. Ezen belül:
b) Munkáját a rendészetre/vagyonvédelemre vonatkozó törvényekben, jogszabályokban,
valamint az EReSz/EVaSz-ben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről
rendszeresen beszámol a Gazdasági Főigazgatónak.
c) Ellenőrzi az egyetem területén a rendészeti/vagyonvédelmi szabályok és előírások
megtartását, intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok
megszüntetésére.
d) Műszaki igazgató irányításával bonyolított felújítások, átalakítások, bővítések, beruházások
előkészítése, tervezése és megvalósítása során a rendészetet/vagyonvédelmet érintően
felkérésre szakmai segítséget nyújt, elősegíti a vonatkozó rendeletek és jogszabályok érvényre
juttatását, szükség esetén egyes rendészeti/vagyonvédelmi beruházásokat saját hatáskörén
belül kezdeményezi.
e) Elkészítteti az EBSZ IV. fejezeteként az egyetemre vonatkozó központi
rendészeti/vagyonvédelmi szabályzatot (EReSz/EVaSz), illetve az időközben megjelenő
módosító jogszabályoknak megfelelően aktualizálja azt, majd a Gazdasági Főigazgatónak
felterjeszti.
f) Részt vesz az egyetem területén A Minisztérium, a hatóságok ellenőrzésein, illetve a komplex
biztonságvédelmi bejárásokon/szemléken.
g) Nyilvántartja a rendészeti/vagyonvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő
iratokat, dokumentumokat, illetve a rendészeti/vagyonvédelmi tevékenység egyéb okmányait.
h) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a biztonságszervezési rendészeti/vagyonvédelmi előadó
tevékenységét.
i) Megtörtént rendkívüli eseményről jelentést küld a Gazdasági Főigazgatónak.
(4) Biztonságszervezési rendészeti/vagyonvédelmi előadó hatásköre
a) A biztonságszervezési rendészeti és vagyonvédelmi előadó hatásköre a BSZ SZMSZ-ben
(EBSZ I. fejezet 1. számú melléklete) megfogalmazott biztonságszervezési előadók
hatáskörével került meghatározásra. Ezen belül
b) Az egész egyetemre vonatkozó rendészeti/vagyonvédelmi ügyekben az egyetem szerveinél a
BSZ képviseletében eljár.
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c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, rendészeti/vagyonvédelmi igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed az egyetem valamennyi létesítményére és
tevékenységi területére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a BSZ vezetőjének.
e) Rendészettel/vagyonvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően az egész egyetem
területén vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése
érdekében.
(5) Biztonságszervezési rendészeti/vagyonvédelmi előadó feladatai
a) A biztonságszervezési rendészeti/vagyonvédelmi előadó feladata az egész egyetem területén
folyó valamennyi tevékenység rendészeti/vagyonvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és
ellenőrzési feladataira terjed ki. Ezen belül:
b) Munkáját a rendészetre/vagyonvédelemre vonatkozó törvényekben, jogszabályokban,
valamint az EReSz/EVaSz-ben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről
rendszeresen beszámol BSZ vezetőjének.
c) Ellenőrzi az egész egyetem területén a rendészeti/vagyonvédelmi szabályok és előírások
megtartását, intézkedést kezdeményez a hiányosságok, illetve szabálytalanságok
megszüntetésére.
d) A felújítások, átalakítások, bővítések, beruházások előkészítése és megvalósítása során a
rendészetet/vagyonvédelmet érintően felkérésre szakmai segítséget nyújt, elősegíti a
vonatkozó rendeletek és jogszabályok érvényre juttatását, szükség esetén egyes
rendészeti/vagyonvédelmi beruházásokat saját hatáskörön belül kezdeményez.
e) Elkészíti az egyetemre vonatkozó központi rendészeti és vagyonvédelmi szabályzatot
(EReSz/EVaSz), illetve az időközben megjelenő módosító jogszabályoknak megfelelően
aktualizálja azt, majd a BSZ vezetőjének felterjeszti.
f) Részt vesz az egyetem területén a minisztérium, a hatóságok ellenőrzésein, illetve a
rendészetet/vagyonvédelmet
is
magában
foglaló
komplex
biztonságvédelmi
bejárásokon/szemléken.
g) Nyilvántartja a rendészeti/vagyonvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő
iratokat, dokumentumokat, illetve a rendészeti/vagyonvédelmi tevékenység egyéb okmányait.
h) Szakmai információs és kooperációs kapcsolatban áll a karok/egyéb intézmények
rendészeti/vagyonvédelmi felelőseivel.
(6) Rendészeti/vagyonvédelmi felelős hatásköre
a) A rendészeti/vagyonvédelmi felelős hatásköre az EBSZ I. fejezet 3 §. 5-11. pontjában
megfogalmazott biztonságvédelmi felelősök hatáskörével került meghatározásra. Ezen belül:
b) Illetékességi területére vonatkozó rendészeti/védelmi ügyekben az egyetem szerveinél a
kar/egyéb intézmény képviseletében eljár.
c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, rendészeti/vagyonvédelmi igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed a kar/egyéb intézmény valamennyi létesítményére
és tevékenységi körére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a kar/egyéb intézmény vezetőjének.
e) Rendészettel/vagyonvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően a kar/egyéb
intézmény területén vizsgálatot tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése
érdekében.
(7) Rendészeti/vagyonvédelmi felelős feladatai
a) Hatáskörén belül az alaptevékenység (SZMSZ szerint) végzésével összefüggő
rendészeti/vagyonvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatokra terjednek
ki. Ezek részletesen:
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b) Munkáját a rendészetre/vagyonvédelemre vonatkozó törvényekben, jogszabályokban,
valamint az EReSz/EVaSz-ben és a vonatkozó KaReSz/KaVaSz-ban foglaltaknak megfelelően
köteles végezni és erről rendszeresen beszámol a megbízójának. (önálló szervezeti egység
vezetője).
c) Elkészíti és a kar/egyéb intézmény vezetőjének előterjeszti a Kari Rendészeti Szabályzat/Kari
Vagyonvédelmi
Szabályzatot
a
SzabályzatKaReSz/KaVaSz-t,
és
összeállítja
a
„Rendészeti/vagyonvédelmi Irattartó” tartalmát.
d) Figyelemmel kíséri a rendészetet/vagyonvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek
megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról, a KaReSz/KaVaSz módosítását kezdeményezi.
e) Felügyeli és irányítja a munkaviszonyban vagy vállalkozás keretében végzett
rendészeti/vagyonvédelmi tevékenységgel foglalkozó rendészeti/vagyonvédelmi feladatot ellátó
dolgozók munkáját. Felügyeli- és ellenőrzi a mechanikai vagyonvédelmi eszközök, a
riasztóberendezések, a videó megfigyelőeszközök és képrögzítő-eszközök beléptető-rendszerek
és egyéb biztonságtechnikai eszközök működését, működtetését és karbantartás-javítását, ezek
dokumentáltságát és gondoskodik a mechanikai védőeszközök, a riasztóberendezések, videó
megfigyelőeszközök, ill. képrögzítő berendezések karbantartásának, ill. javításuk, cseréjük
pénzügyi fedezetének igényléséről.
f) Oktatást szervez
annak
érdekében,
hogy
a
munkaterületekre
vonatkozó
rendészeti/vagyonvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a területen lévő
biztonságvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák.
g) Figyelemmel kíséri illetékességi területén a rendészeti/vagyonvédelmi szempontból
kockázatos tevékenységek végzését, valamint a külső munkavállalók munkavégzésére kiadott
engedélyben előírtak betartását, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról,
eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről.
h) Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében, részben
közvetlen vezetőjén keresztül köteles intézkedni.
i) Szakmailag irányítja a rendészeti és vagyonvédelmi megbízottak tevékenységét, velük szoros
információs kapcsolatot tart.
j) Részt vesz a rendszeres rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést is magában foglaló komplex
biztonságvédelmi bejáráson/szemlén.
k)
Évenként értékelést készít a kar/egyéb intézmény vezetőjének az illetékességi területének
rendészeti és vagyonvédelmi helyzetéről.
l)
Rendkívüli esemény esetén a hatóságok munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban is
segíti, az EBSZ és mellékleteiben foglaltak szerint intézkedik.
m)
Megtörtént rendkívüli eseményről jelentést készít a BSZ-nak.
n)
Hatáskörét meghaladó rendészeti és vagyonvédelmi ügyet jelenti a kar/egyéb intézmény
vezetőjének
(8) Rendészeti és vagyonvédelmi megbízott hatásköre
a) A rendészeti és vagyonvédelmi megbízott hatásköre az EBSZ I. fejezet 3 §. 5-11. pontjában
megfogalmazott biztonságvédelmi megbízottak hatáskörével került meghatározásra. Ezen
belül:
b) Illetékességi területére (intézet, tanszék, kollégium, könyvtár, múzeum, tanműhely,
tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.) vonatkozó rendészeti és vagyonvédelmi
ügyekben az egyetem szerveinél a megbízója képviseletében eljár.
c) Az egyetemi szervek képviselőivel együttműködik, rendészeti-vagyonvédelmi igazgatási,
végrehajtási és ellenőrző tevékenysége kiterjed az illetékességi területe (intézet, tanszék,
kollégium, könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.)
valamennyi létesítményére és tevékenységi körére.
d) Jelentési kötelezettséggel tartozik a megbízást adó intézmény (intézet, tanszék, kollégium,
könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely, hivatal, vagy iroda, stb.) vezetőjének.
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e) Rendészettel és vagyonvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően az illetékességi
(intézet, tanszék, kollégium, könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely, hivatal,
vagy iroda, stb.) területén a rendészeti és vagyonvédelmi felelőssel együttműködve vizsgálatot
tart, tényfeltárást végez, intézkedik a hasonló esemény megelőzése érdekében.
(9) Rendészeti és vagyonvédelmi megbízott feladatai
a) A rendészeti és vagyonvédelmi megbízott feladata hatáskörén belül az alaptevékenység
(SZMSZ szerint) végzésével összefüggő rendészeti és vagyonvédelmi igazgatási, szervezési,
végrehajtási és ellenőrzési feladatokra terjednek ki. Ezek részletesen:
b) Rendészeti és vagyonvédelmi feladatait az EReSz/EVaSz-ben és a KaReSz/KaVaSz-ben
foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről rendszeresen beszámol a megbízást adó
intézmény (intézet, tanszék, kollégium, könyvtár, múzeum, tanműhely, tangazdaság, műhely,
hivatal, vagy iroda, stb.) vezetőjének.
c) Oktatást tart annak érdekében, hogy a munkaterületekre vonatkozó megelőző rendészeti és
vagyonvédelmi szabályokat a dolgozók megismerjék, a területen lévő rendészeti és
vagyonvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek szakszerű kezelését elsajátítsák.
d) Rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén a rendészeti és vagyonvédelmi szabályok és
előírások betartását.
e) Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére részben hatáskörében, részben
közvetlen vezetőjén keresztül köteles intézkedni.
f) Rendkívüli esemény esetén a hatóságok munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban is
segíti, az EBSZ és mellékleteiben foglaltak szerint intézkedik.
g) Részt vesz az illetékességi területén zajló rendszeres rendészeti és vagyonvédelmi ellenőrzést
is magában foglaló komplex biztonságvédelmi bejáráson/szemlén.
(10) Rendészeti és vagyonvédelmi feladatok finanszírozása
a) A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok finanszírozása a komplex biztonságvédelmi
kiadásokon belül az EBSZ 7. §. alapján történik. Részletezve:
b) Központi költségvetésből a „Biztonságvédelmi kiadások” fedezik
c) a rendészeti és vagyonvédelmi szervezetek bérjellegű költségeit és működésük dologi
kiadásait,
d) meglevő rendészeti és vagyonvédelmi berendezések üzemvitelének (fenntartás, ellenőrzés,
karbantartás stb.) költségeit, valamint
e) a hiányzó, vagy meglévő, de hiányos, esetleg elavult rendészeti és vagyonvédelmi
berendezések, eszközök, anyagok pótlására, kiegészítésére, javítására szolgáló költségeket.
f) Új létesítésnél (beruházás, átalakítás, bővítés, stb.) az elérhető legjobb rendészeti és
vagyonvédelmi szintet adó műszaki kivitelezés a célkitűzés, melynek költségeit a beruházási,
fenntartási, stb. keretből kell eleve biztosítani, hogy később ne terhelje a biztonságvédelmi
kiadásokat.
5.§.
A rendészeti/vagyonvédelmi eljárások szabályai
(1) A porta- és őrszolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok.
a) A porta- és őrszolgálatokat írásos utasítással kell ellátni. Az utasításnak részletesen
tartalmaznia kell:
- a szolgálati feladatokat és előírásokat,
- a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, szabályzatok, utasítások jegyzékét,
- a kezelésére bízott eszközök listáját, és használatuk módját,
- a használt technikai biztonságtechnikai és távközlési eszközöket és használatuk
módját,
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a szolgálat által rendes vagy rendkívüli esetben kezelt közműelzárók helyét (víz-,
villany-, gáz-, fűtéslezárók) és nyitás-zárásuk módját
- a karbantartó szerelők/ takarítók elérhetőségét
- a rendkívüli esetben intézkedésre jogosult és értesítendő személyek és hatósági
szervek pontos megjelölését és elérhetőségük módját
- tűzrendészeti, vagyonvédelmi, munkavédelmi feladataikat,
- a szolgálati területükhöz tartozó szervezeti egységek elhelyezését,
- az ellenőrzésre jogosultak és azonosításuk módjának adatait.
b) A szolgálati dokumentumok elkészíttetésért a rendészeti felelős felelős. A közművekkel
kapcsolatos adatszolgáltatás az adott szervezeti egység beruházási ügyintézőjének, az
egységen belüli, lokális biztonságtechnikai eszköz használatával kapcsolatos
adatszolgáltatás a biztonságtechnikai eszköz használatával megbízott szervezeti egység
vezetőjének a feladata.
c) Vállalkozás keretében csak olyan vagyonvédelmi szolgáltató alkalmazható, amely az 2005.
évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység Szabályairól előírásainak megfelel. A vállalkozó által használt szolgálati
utasítást a megrendelő által jóvá kell hagyatni, hogy az Egyetem érdekeivel, szabályzataival
összhangban legyen, valamint a vállalkozó szolgálati okmányaiban az Egyetem
működésével kapcsolatos előírások az egyetemmel bármiféle jogviszonyban lévő
személyekre és szervezetekre hatályosak legyenek.
d) A porta/ őrszolgálatok rendészeti feladatai, kötelezettségei:
- Közreműködik a vagyonvédelmi feladatok szabályzatszerű végrehajtásában, a
tulajdon elleni bűncselekmények vagy szabálysértések megakadályozásában,
- Gondoskodik a rábízott kulcsok kiadásáról, visszavételéről, megőrzéséről, erről
nyilvántartást vezet (kulcsot kiadni csak a szervezeti egységvezetők aláírásával
leadott névjegyzékben szereplő személyeknek lehet),
- Figyelemmel kíséri a személyforgalmat, eligazítási, felvilágosítási segítséget nyújt,
(gyanús, ittas személyt nem engedhet be az Egyetem területére),
- Bizonylatok alapján ellenőrzi a személyeknél a gépkocsiknál a ki- és beszállítást,
vezeti az előírt nyilvántartást,
- Részt vesz az épületek, helyiségek őrzésbiztonsági feladatai megoldásában,
- Figyeli a monitoron az elektronikus biztonsági rendszer működését, riasztás esetén
értesíti a rendőrséget,
- Ellenőrzi a helyiségek zártságát, a villanyok lekapcsolását,
- Munkanapokon,
munkakezdéskor
köteles
tájékoztatni
az
épület
gondnokát/létesítményfelelősét az esetleges eseményekről (csőrepedés,
elektromos zárlat, kulcselvesztés, stb.),
- Rendkívüli esemény (tűz, robbanás, bombariadó) esetén értesítés, kárenyhítési
kötelességet teljesít,
- A portán csak a beosztott dolgozók tartózkodhatnak munkatevékenységük
végzésével összefüggésben,
- A rendszeresített távközlési eszközöket kizárólag hivatalos célból használhatják,
magánbeszélgetést eltérő előírás híján térítés ellenében folyathatnak.
A portások/recepciósok/vagyonőrök feladatát és jogait a munkaköri leírásuk tartalmazza,
vállalkozásként igénybevett szolgáltatás esetén szolgálati utasításuk tartalmazza.
A kari vezetők, tanszékvezetők a portások/recepciósok/vagyonőrök felé általános esetben
csak a portaszolgálat felügyeletével megbízott ügyintézőn/Gazdasági Kirendeltségvezetőn
keresztül intézkedhetnek.
Az utasításadási és ellenőrzési jogosultságokat a szolgálati okmányokban kell rögzíteni.
-
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(2) Gondnokok rendészeti, vagyonvédelmi feladatai
e) A Gazdasági Főigazgató, az üzemfenntartásért felelős vezető illetve Gazdasági
Kirendeltségvezető/létesítményfelelős
irányításával,
együttműködnek
a
rendészeti/vagyonvédelmi felelőssel és megbízottal, gondoskodnak a rájuk bízott
épületek, létesítmények vagyonvédelméről.
f) Részt vesznek a rendészeti-vagyonvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és
tárgyi feltételek megteremtésében, szervezik azok összehangolt működését.
g) Figyelemmel kísérik a külső munkavállalók tevékenységét, és jelzik a szükség szerinti
többlet felügyeleti igényt.
h) Javaslatot tehetnek a Rendészeti/Vagyonvédelmi Szabályzat szükséges módosítására.
i) A felügyelt építményekbe keletkezett rongálás, illetve vagyontárgyak eltulajdonítása esetén
javaslatot tesznek a káreljárás lefolytatására a rendészeti/vagyonvédelmi
felelősnek/megbízottnak.
j) A kari vezetők (tanszékvezetők) a gondnokok felé csak a portaszolgálat felügyeletével
megbízott ügyintézőn keresztül intézkedhetnek.
(3) Vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértések esetén lefolytatott vizsgálat.
Lopás-, rongálás, és más vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértések esetén a károsult
szervezeti egység vezetője, a rendészeti/vagyonvédelmi megbízott bevonásával a bűnismétlés
megelőzése érdekében vizsgálatot folytat. A vizsgálatnak ki kell térnie az alábbiak
megválaszolására:
a) Milyen káresemény történt?
b) Mikor történt? Felfedezés körülményei? Milyen intézkedések követték a felfedezést.
c) Mekkora az okozott kár értéke?
d) Milyen körülmények játszottak szerepet a kár bekövetkezésében? (szervezeti intézkedések
hiánya vagy be nem tartása, gondatlanság, technikai eszközök állapota, ellenőrzés hiánya
stb.)
e) Megállapítható-e vétkesség a káresemény bekövetkezésének létrejöttében? A
rendelkezésre álló védelmi eszközöket használták-e, működőképes állapotban voltak-e,
biztonsági szabályrendszer volt-e, betartották-e, a biztonsági intézkedéseket ellenőriztéke?
f) Milyen eszközökkel lehet hasonló cselekmény ismétlődését elkerülni ?
g) A vizsgálat eredményét írásba kell foglalni és meg kell küldeni az önálló szervezeti egység
(kar, gyakorló intézmény, szolgáltató egység, funkcionális egység) vezetőjének (vagy
érintettsége esetén felettesének), valamint a Gazdasági Főigazgatónak, akik dönthetnek a
további intézkedés szükségességéről.
(4) Káresetekkel kapcsolatos eljárás
a) Az Egyetem vonatkozásában kárnak minősül a lopás, sikkasztás, csalás, gépkocsi kár,
géptörés, tűz, villámcsapás, viharkár, bármely tárgy megrongálódása, különböző eljárások
anyagelszámolás, leltározás során megállapított vagyon csökkenése.
b) Valamennyi Egyetemi dolgozó kötelessége, hogy azonnal jelentse a felelős vezetőjének az
előbb meghatározott károk bekövetkezését, vagy erre irányuló elkövetést, illetve, ha a
károkozás előkészülete hitelt érdemlően tudomására jut.
c) Káresemény bekövetkezését követően a szervezeti egység vezetőjének valamint a
Rendészeti/vagyonvédelmi felelősnek/megbízottnak haladéktalanul tisztáznia kell a
káresetre vonatkozó tényállást, az elkövetők személyét, az elkövetés körülményeit.
Biztosítani kell a helyszínt, a különböző nyomozati cselekmények elvégzése céljából (pl.
ujjlenyomat-vétel stb).
d) A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni.
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e) Amennyiben a kárt okozó cselekményt ismeretlen személy követte el és feljelentési

kötelezettség áll fenn, vagy annak megtétele egyébként indokolt, a rendőrségi szervet az
eljáró rendészeti/vagyonvédelmi felelősnek/megbízottnak, illetve a károsult szervezet
vezetőjének kell telefonon értesíteni.
f) A meghatározott belső vizsgálatot úgy kell lefolytatni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy
az Egyetemi, és személyi tulajdon megsértése tárgyában eljáró felelősségre vonási jogkört
gyakorló a szükséges határozatot meghozhassa.
g) A rendőrségi írásos feljelentést egyetemi ügyben 5.§. (5). a) szerint kell tenni.
h) A dolgozók, hallgatók, tanulók, és a betegek személyi tulajdonában keletkező károk esetén
a károsult jogosult a feljelentés megtételére.
(5) Feljelentési kötelezettség
a) Az egyetemi tulajdon kárára elkövetett vagyon elleni bűncselekmények (lopás, szándékos
rongálás) esetén a rendőrségi feljelentés megtételére a Soproni Egyetemi Karok
vonatkozásában a gazdasági főigazgató, más karoknál a dékán/főigazgató, illetve az önálló
szervezeti egység (gyakorló intézmény, funkcionális egység, szolgáltató egység) vezetője
jogosult. A rendészeti tevékenységgel megbízott személy köteles a feljelentést előkészíteni,
tekintet nélkül arra, hogy az elkövető az Egyetem dolgozója, hallgatója, vagy olyan
személy aki nem áll az Egyetemmel jogviszonyban.
b) Feljelentést kell tenni az alábbiak esetén elsősorban:
- Vagyon elleni bűncselekmények, (lopás, rablás, sikkasztás, rongálás, hanyag
kezelés, hűtlen kezelés)
- Élet elleni bűncselekmények, (emberölés, testi sértés, foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés, nemi erkölcs elleni bűncselekmények)
- Garázdaság, rendbontás, vesztegetés, közokirat hamisítás,
- Közveszéllyel fenyegetés (bombariadó) esetén.
c) Amennyiben bármely vezető vagy munkavállaló a tulajdont károsító rendkívüli
eseményről,
vagy
más
bűncselekményről
tudomást
szerez,
azt
a
rendészeti/vagyonvédelmi felelősnek jeleznie kell.
d) Az eseményről, cselekményről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:
- az elkövető nevét, személyi adatait,
- az esemény, cselekmény leírását,
- az okozott kár nagyságát,
- bizonyítékokat, a tanúk nevét, adatait.
e) Kisebb jelentőségű, a tulajdont károsító szándékos vagy nagyobb kár esetén, ha a törvény
a gondatlan elkövetést büntetni nem rendeli gondatlan cselekmény esetén, valamint a
bűncselekmény/szabálysértés jellegére tekintettel a vagyonvédelmi/ rendészeti felelős
fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet az önálló szervezeti egység vezetőjénél.
(6) Anyagok, eszközök kölcsönzése
a) Az Egyetem tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyak, anyagok eszközök
elsősorban és alapvetően az intézmény fenntartását és működését szolgálják. Jogszabályi
előírások betartásával azonban indokolt esetben meghatározott időtartamra
kölcsönadhatók.
b) A kölcsönadásra előzetes kérelem engedélyezése után kerülhet sor. A kérelmet a
szervezeti egység vezetője bírálja el. A kölcsönzés eltérő rendelkezés híján térítésmentes.
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A eltérő esetben a térítési díj megállapítása is a szervezeti egység vezető, illetve kari vezető
feladata. A kölcsönvett anyagok határidőre történő visszaszállítását a szervezeti egység
vezetője köteles minden alkalommal mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni.
c) A kölcsönadott tárgyakról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a kölcsönadott tárgy egyértelmű azonosítására alkalmas adatait, a kölcsönadás idejét, a visszaadás
határidejét, az engedélyező nevét, beosztását, valamint a kölcsönvevő adatait. A
kölcsönzésről az illetékes leltárfelelőst értesíteni kell.
d) A kölcsönadott eszközről, tárgyról, anyagról a kiszállítás engedélyezésére szállítólevelet
vagy kapujegyet kell kiállítani. Az okmány egy példányát a portán kell leadni, és ott kell
őrizni az eszköz visszaszállításáig. Az okmány visszaszállításakor az okmányon fel kell
tüntetni az időpontot.
Az okmányt csak ezután lehet irattározni.
e) A kölcsönzés rendjét indokolt esetben (rendszeresség, gyakoriság, érték
figyelembevételével) a kari/létesítményi rendészeti/vagyonvédelmi szabályzatban vagy
annak mellékleteként szabályozni kell.
(7) Anyag-, áru- és személyforgalom
a) Az Egyetem, a karok és intézmények területén a kifelé irányuló anyag-, és áruforgalom
lebonyolításának céljára a portákat kell igénybe venni.
b) Az érkező, illetve a távozó járművek vezetői és a kézikocsis, vagy kézben szállítók a
rakományról kötelesek bizonylatot, szállítólevelet, rakomány listát leadni a portaszolgálat
részére.
c) A leadott bizonylat alapján a rakományt ellenőrizni kell.
d) Az ellenőrzés alkalmával felmerült gyanús körülmény esetén a rendészeti/vagyonvédelmi
felelőst a helyszínre kell hívni. A rendészeti/vagyonvédelmi felelős jogosult a gépjárművet
visszatartani a rakomány teljes átvizsgálása céljából.
e) A személyforgalom lebonyolítására csak az arra kijelölt bejárat vehető igénybe.
f) A portai szolgálat dolgozója, vagy az azzal megbízott személy egyes esetekben jogosult a
személyazonossági igazolvány alapján ellenőrzést végezni. A személyazonosság nem kellő
igazolása esetén a belépés megakadályozható.
g) A bizonylatokat az Egyetem belső bizonylati rendjének megfelelően kell kiállítani,
továbbítani, gyűjteni, irattározni.
(8) Az Egyetem területén való tartózkodás rendje
a) Az Egyetem épületeiben munkanapokon 6 órától 22 óráig lehet bent tartózkodni, ettől
eltérést általános vagy eseti jelleggel a rektor, a gazdasági főigazgató és a kari/létesítményi
vezetők írásban engedélyezhetnek. Erről a portaszolgálatot értesíteni kell.
b) Munkaszüneti, pihenő és ünnepnapokon az Egyetem épületeibe belépési és
benntartózkodási engedély szükséges.
c) Nem kell belépési engedély az egyetemi épületekbe:
- rektornak, főigazgatónak,
- főtitkárnak,
- gazdasági főigazgatónak és helyettesének, műszaki igazgatónak,
- kari vezetőknek,
- intézetvezetőknek, tanszékvezetőknek,
- épületgondnoknak, létesítményfelelősnek hatáskörében eljárva.
d) Az egyetemi tűzvédelmi, munkavédelmi és rendészet/vagyonvédelem rendészeti
(biztonságszervezési) felelősök és megbízottak ellenőrzés céljából bármikor, bármely
épületbe beléphetnek.
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e) A belépési engedélyeket a rektor helyettesei, a gazdasági főigazgató és a kari vezetők adják
ki. Az engedélyen fel kell tüntetni a belépés indokát, munkavégzés helyszínét időtartamát,
kettőnél több dolgozó esetén a kijelölt felelőst. Az engedély időtartama nem lehet több
három hónapnál.
f) Külön engedély nélkül, az Egyetem, a karok, intézmények területére az épületekben
munkaidőn kívül munkavégzés céljából az egyetemi karbantartási csoport dolgozói
beléphetnek. Ennek érdekében a teljes műszakbeosztást naprakész állapotban a
portaszolgálat rendelkezésére kell bocsátani, csak aki ezen szerepel, az léphet be az
épületbe.
g) A kollégiumi hallgatók az érvényben lévő Házirend szerint tartózkodhatnak az épületben.
(9) Személyek és csomagok ellenőrzése
a) Az Egyetemről való távozáskor a portaszolgálat felszólításra mindenki (tanárok,
dolgozók, hallgatók, látogatók) köteles csomagját megmutatni.
b) A rektor, gazdasági főigazgató, és a kari vezetők jóváhagyásával a
rendészeti/vagyonvédelmi felelős elrendelheti a személyek és csomagok soron kívüli
ellenőrzését.
c) Abban az esetben, ha olyan tárgyat találnak a távozni szándékozó személynél, melynek
eredete hitelt érdemlően nem bizonyítható, azt vissza kell tartani és szakszerű –
biztonságos megőrzéséről gondoskodni kell. Amennyiben az Egyetem tulajdonát képező
vagyontárgyat vagy anyagot találnak a távozónál, haladéktalanul értesíteni kell
rendészeti/vagyonvédelmi felelőst, illetve a gazdasági főigazgatót/gazdasági kirendeltség
vezetőjét.
(10) Gépjárműforgalom, parkolási rend
a) Az egyetemi létesítmények gépjárműforgalmát, és parkolási rendjét, az engedélyek
kiadásának módját a kari/létesítményi rendészeti/vagyonvédelmi szabályzatban kell
szabályozni. . A kiadott engedélyeken fel kell tüntetni, hogy az Egyetem a parkoló
gépjárművekben keletkezett kárért nem vállal felelősséget. Az Egyetem és az
intézményeinek területén belül megengedett maximális sebesség 10 km/óra.
b) A parkolóhelyek körültekintő kialakítása során az alábbiakra kell különösen figyelmet
fordítani:
- a tűzoltósági felvonulási területek,
- veszélyességi övezetek,
- föld alatti és föld feletti tűzcsapok, egyéb főelzárók gáz-, víz-, elektromos
kapcsolószekrények szabadon hagyása,
- vészkijáratok, illetve kapuk eltorlaszolásának, menekülési útvonal leszűkítésének
tilalma,
- az épületek, építmények és a parkoló gépkocsik között betartandó biztonsági
távolságok megtartása,
- a parkolási terület helyi sajátosságai.
c) A gépjárműforgalom általános esetben csak az adott terület főbejáratain keresztül –
portaszolgálat ellenőrzése, illetve felügyelete mellett – történhet. Anyagszállítás esetén a
szervezeti egységnél rendszeresített nyilvántartásokat, a meghatározott adattartalommal
vezetni kell, a ki- és beszállítások jogosultságát a szállítólevelek, vagy más bizonylatok
alapján ellenőrizni kell.
d) Az Egyetem és intézményeik területére azon gépjárművek hajthatnak be, melyek állandó
vagy ideiglenes behajtási engedéllyel rendelkeznek. A létesítmények területén parkolni
csak a parkolási engedély birtokában lehet. A parkolási engedélyeket a gépkocsikban jól
látható helyen kell elhelyezni. Azon gépjárművek, melyek ezen engedéllyel nem

88

rendelkeznek, nem hajthatnak be az egyetem területére és ott nem tartózkodhatnak. A
gépkocsik parkolása csak a kijelölt helyeken engedélyezett.
e) Azon gépjárműveket, melyek többszöri, ismételt figyelmeztetések ellenére is tilos helyen
parkolnak – a tulajdonos költségére – Rendőrséggel kell elszállítani.
f) A behajtásra és parkolásra vonatkozó engedélyeket a portaszolgálat ellenőrzi
(11) Kulcskezelés rendje
a) Az egyetemi létesítmények kulcskezelését a kari/létesítményi vagyonvédelmi
szabályzatában kell meghatározni.
b) Az egyetemi karok és intézmények épületeit, helyiségeit munkaidő befejezése után be kell
zárni.
c) Minden kulcsból a szükséges példányszámon felül egy plusz példányt kell tartani, melyet
a portán(kulcsőrző helyen) zárható szekrényben kell elhelyezni.
d) A szervezeti egységek vezetői rendszeresen aktualizált névjegyzéket állítsanak össze arról,
hogy az adott egységhez tartozó helyiségek kulcsait ki veheti át, a kulcskezelési rendben
foglaltakat pedig folyamatosan ellenőrizni kell. A névjegyzéket a portán kell elhelyezni. A
személycseréből adódó változásokat a névjegyzékben azonnal át kell vezetni.
e) A portaszolgálat kulcsnyilvántartást vezet, melyben a kulcs átvevőjének neve, a ki- és
visszaadás időpontja szerepel. A ki-, és visszaadást aláírással kell dokumentálni. A
névjegyzékben szereplőkön kívül kulcs másnak nem adható ki. A tartalék kulcs csak
rendkívüli esetben használható (tűz, robbanás, stb.)
f) Az irodákhoz, közös helyiségekhez saját kulccsal csak az önálló szervezeti egységek
(tanszékek) vezetői rendelkezhetnek.
(12) Lezárt helyiség felnyitása
a) Lezárt helyiség felnyitására kari vezető indoklás megjelölésével adhat utasítást.
b) Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, nem halaszthatatlan esetben a kari vezető,
rendészeti/vagyonvédelmi felelős, vagy a rendkívüli esemény elhárítására érkezett hatóság
(tűzoltóság, rendőrség, katasztrófavédelem) képviselője adhat utasítást.
c) A lezárt helyiség nyitása történhet a portaszolgálatnál leadott pótkulcs használatával, vagy
roncsolásos módon. Roncsolásos ajtónyitás esetén a helyreállításról illetve helyreállításig a
helyiség őrzéséről/felügyeletéről gondoskodni szükséges. Erről az utasítás kiadóját
tájékoztatni kell. Lezárt helyiség régi vagy cserélt kulcsát zárt borítékban két személy által
aláírva kell a tárolóhelyen elhelyezni.
d) A lezárt helyiség felnyitása – rendkívüli esetet kivéve – csak bizottság jelenlétében
lehetséges. A bizottság tagjai: a gondnok, az érintett részleg vezetője és egy tanú
(rendészeti/vagyonvédelmi megbízott).
e) Amennyiben a helyiség nyitásakor erőszakos behatolás nyomát észlelik, a helyszín
érintetlenül hagyása mellett jelenteni kell a rendészeti/vagyonvédelmi felelősnek.
f) A felnyitás indokáról, tapasztalatairól, a nyitás és zárás időpontjáról, módjáról, a
helyiségből kivett vagy betett anyagokról és eszközökről 3 példányos jegyzőkönyvet kell
felvenni, és azt a bizottság tagjainak alá kell írni. A jegyzőkönyv egy példányát a
rendészeti/vagyonvédelmi felelős, másikat az érintett szervezet vezetője, harmadikat a
helyiség használója vagy felelőse kapja.
g) Rendkívüli esetben bizottság összehívása nem szükséges. A helyiséget a gondnok/lakatos
nyitja fel egy tanú jelenlétében. A felnyitásról a gazdasági főigazgatót/kirendeltségvezetőt
és a kari/létesítményi vezetőt értesíteni kell.
h) A rektor, főigazgató, a főtitkár, a gazdasági főigazgató, a kari vezetők irodáját, a pénztárat,
az adat-, és titokvédelmi szempontból fontos helyiségeket csak rendkívüli esetben szabad
felnyitni.
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(13) Hirdetmények elhelyezése
a) Az egyetemi, kari, intézményi épületek álagának megóvása érdekében tilos az épületek
falaira, üvegfalaira a lépcsőházak oszlopaira, ablakokra bármilyen hirdetmény felragasztása
és más módon való rögzítése.
b) A hirdetmények elhelyezésére az épületekben falitáblák, paravánok állnak rendelkezésre.
A tilalom ellenére elhelyezett hirdetményeket el kell távolítani és elhelyezőjüket
kártérítésre kell kötelezni.
c) Az Egyetem épületein fizetett hirdetési felületek értékesítésével a Gazdasági
Főigazgatóság Vagyongazdálkodási előadó/Gazdasági kirendeltségek foglalkoznak.
(14) Pénzellátás-pénzszállítás
Az Egyetem pénzkezelésére vonatkozó előírásokat a hatályos Pénz- és Értékkezelés
Szabályzat tartalmazza.
(15) Talált tárgyak kezelése
a) Az az egyetemi dolgozó az Egyetem területén értéket talál (irattárca, pénz, aranytárgy,
vagy bármilyen értékes, illetve annak látszó tárgy, csomag) azt munkaidőben az Gazdasági
Főigazgatóságnak/Gazdasági Kirendeltségnek; munkaidőn túl a portaszolgálatnak köteles
leadni.
b) Az átadó részére az átvételről átvételi elismervényt kell kiadni. (Név, lakcím, személyi
igazolvány szám, feltalálás helye, időpontja, megtalált tárgy(ak) leírása, azonosító adatok.
c) A portaszolgálat az „Esemény Napló”-ban rögzíti a megtalálás körülményeit (ki, hol,
mikor adta le a tárgyat). A következő munkanap a leadott tárgy(ak)at az Gazdasági
Főigazgatóság/Gazdasági Kirendeltség részére át kell adni.
d) Amennyiben a talált tárgy tulajdonosa, vagy címe a tárgy alapján megállapítható, a
tulajdonost értesíteni kell.
e) Az értékért, tárgyért jelentkezőnek közölni kell azonosítási adatait (név, lakcím, személyi
igazolvány száma, telefon) majd igazolni a tulajdonjogát – leírja a tárgyat, annak súlyát,
nagyságát, stb. – ha ez megfelel visszaadható részére a tárgy. Az átvevő sajátkezű
aláírásával igazolja tulajdonviszonyát. Ha kétség merül fel, (nem pontos leírás, vagy más
ok merül fel) az érték, tárgy nem adható vissza.
f) A Gazdasági Főigazgatóság/Gazdasági Kirendeltség számítógépes hálózaton közzéteszi a
dolgozók és hallgatók számára megismerhető módon a tárgy(ak) feltalálhatóságát.
g) A Gazdasági Főigazgatóság/Gazdasági Kirendeltség felelős a talált tárgyak eljuttatásáért
10 napon belül a Polgármesteri Hivatalba, a talált tárgyak ügyintézőjéhez.
h) Nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell követni.
(16) Rendezvények biztosítása
a) Az Egyetemen a szokásos oktatási, kutatási, és egyéb munkavégzésre irányuló
tevékenységtől eltérő, eseti, vagy rendszeresen ismétlődő, több személyt (kisebb-nagyobb
csoportokat, tömegeket) mozgósító, az Egyetem területén megszervezett eseményt,
rendezvényt be kell jelenteni a Vagyongazdálkodási előadónak/Gazdasági
Kirendeltségvezetőnek. (Ez vonatkozik a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeire is).
Erről az egyetem minden rendezvényszervezést, helyiség bérbeadást végző dolgozója
köteles gondoskodni. Egyébiránt az EBSZ IV. fejezet 9. sz melléklet biztonsági előírásait
kell irányadónak tekinteni.
b) A külső szervekkel kötött bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a rendezvény
biztosításával kapcsolatos feladatokat és felelősséget is (rendészet, tűzvédelem, technikaiműszaki felügyelete, gépjárműforgalom, parkolás, stb.). A szerződésnek tartalmaznia kell a
mindkét részről a felügyeletet ellátó személyek nevét is.
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c) A rendezvény Vagyongazdálkodási előadó/Gazdasági Kirendeltségvezető a megfelelő
információszolgáltatás céljából köteles tájékoztatni az gondnokot és a
portásokat/recepciósokat/vagyonőröket a bejelentett rendezvényekről. Amennyiben a
rendezvény felügyelője nem közvetlenül rendelkezik az érintett dolgozók fölött, akkor
azok vezetője felé kell a bejelentést megtenni.
d) Az Egyetem területén megszervezett rendezvényt az alábbi szempontokat figyelembe
véve kell lebonyolítani.
− A rendezvény zavartalan lebonyolítása, az eseményen résztvevők személy és
vagyonbiztonsága érdekében a helyi körülményekre kell alkalmazni a rendezvény
biztosítás általános intézkedéseit, szabályait.
− - A rendezvény biztosítás célja:
- a rendezvény zavartalanságának biztosítása,
- a rendbontásra irányuló törekvések megakadályozása,
- a rendbontást előidéző személyek kiszűrése és rendőri szervekkel
együttműködve ezen személyek kiemelése,
- az illetéktelen személyek távol tartása,
- a rendezvényen megjelenő vezetők testi épségének biztosítása,
- az egyetem ingó és ingatlan vagyonának védelme.
e) A rendezvények zavartalanságának biztosításáért és minden szempontból zökkenőmentes
lebonyolításért a szervező a felelős.
f) A szokásos napirendtől eltérő rendezvényt minden esetben egyeztetni kell a terület
felügyeletével megbízott vezetővel.
g) Olyan rendezvények esetében amelyek megtartásához külön rendőrségi vagy egyéb
hatósági engedélyek szükségesek (pl. az adott létesítmény felszereltségével kapcsolatban
állapíthat meg feltételeket az államigazgatási szerv, a Tűzoltóság, ÁNTSZ stb)., ezen
engedélyek beszerzéséért a szervező a felelős. A szervezés szakaszában gondoskodni kell
arról, hogy a meghívottak és a rendezvényen jogosan résztvevők a helyszínre
akadálytalanul eljussanak, értékeiket (ruházat, gépkocsi ) biztonságos helyen tárolhassák.
Ennek lehetőségeiről tájékoztatást kapjanak.
h) Hallgatói rendezvények esetén a rendezvény engedélyezését a 3 § e)-g) pontokat is
figyelembe véve kell elvégezni. Az engedélyezés feltétele a rendezvény helyéül szolgáló
egység vezetőjének (tanterem, Botanikus Kert stb.), indokolt esetben a munkavédelmi és
tűzvédelmi felelősök, a takarításért felelős szervezeti egység illetékese és a
vagyongazdálkodási előadó (feltételekre is kiterjedő) jóváhagyása. A rendezvény
engedélyezés ügyintézési ideje 10 munkanap.
Szakestet tanteremben, oktatási épületben tartani tilos.
(17) Személyi tulajdon védelmének az elősegítése, külső szervezetek tulajdonának védelmével
kapcsolatos szabályok.
a) Az egyetemi karok, intézmények vezetése az oktatók, dolgozók, hallgatók személyi
tulajdon védelmét portaszolgálat működtetésével, megfelelő irodahelyiségek, öltözők
biztosításával, zárható szekrényekkel segíti elő.
b) A munkáltatót a Mt.174.§. szerinti felelősség terheli a munkavállalók munkahelyre bevitt
tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért. Kármegelőzési szempontból a szervezeti
egységek vezetői kötelesek megtiltani, korlátozni, vagy feltételhez kötni a munkához nem
szükséges dolgok munkahelyre való bevitelét. Ennek eseti módjára a Kari/Létesítményi
Rendészeti/vagyonvédelmi Szabályzatban kell kitérni.
c) A dolgozókat, oktatókat, hallgatókat tájékoztatni kell, hogy az Egyetem értékeikért
felelősséget nem vállal, az értékek munkahelyen, irodákban, öltözőkben történő tárolása,
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az intézmény nyitottságából adódóan alapvetően kockázatos. Erről kritikus helyeken
írásos tájékoztatót kell elhelyezni.
d) Nagyobb értéket képviselő, vagy a napi munkához, oktatáshoz nem szükséges személyi
tulajdont az Egyetem területére nem célszerű behozni. Munkaidő, oktatási idő alatt az
oktató, a dolgozó köteles személyes tárgyait megfelelően óvni (pl.: zárral ellátott
szekrényben, fiókban, stb.) munkahelyének kellő zártságáról gondoskodni, a nyílászáró
szerkezeteket napközben és távozáskor bezárni, a kulcsot magánál tartani/leadni a
kulcskezelés szabályai szerint, a munka, oktatás befejezésekor az áramtalanításról
gondoskodni. Az Egyetem területén elveszett személyi tárgyakért az Egyetem vezetése
semminemű felelősséget nem vállal.
e) Előadások, konferenciák és egyéb rendezvények alkalmával a szervező köteles
gondoskodni az ideiglenes ruhatárak üzemeltetéséről.
f) Külső szervezetekkel történő szerződéskötés esetén, a megbízó köteles tájékoztatni a
megbízottat az egyetem területén betartandó vagyonvédelmi előírásokról, anyagok be-, és
kiszállításáról, gépjárműforgalom, parkolás lehetőségéről, munkaidőn kívüli tevékenység
végrehajtásáról stb.
Köteles tisztázni a munkavégzés során illetékes vezető nevét, elérhetőségét, a
munkavégzés várható időtartamát és pontos helyét, a munkavégzéshez elengedhetetlenül
szükséges szállítójárművek típusát, rendszámát. Ennek alapján adható ki a jelen szabályzat
5.§. (8). szerint az ideiglenes behajtási engedély.
(18) Eljárás ittas és bódult személlyel szemben
a) Az Egyetemen a munkavállalóknak munkakörének megfelelően munkavégzésre alkalmas
állapotban kell megjelenni, munkát végezni.
b) Amennyiben a munkavállaló vezetője úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló ittassága miatt
nincs biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavégzéstől el kell tiltania, és
a munkavállaló munkanapját igazolatlan távollétnek kell minősíteni. A munkavállaló a
döntés ellen jogorvoslatot vehet, ha haladéktalanul felkeresi a üzemorvosi szolgálatot és
önmagával szemben ittasság vizsgálatot kezdeményez.
c) Az Egyetemen a munka és az oktatási folyamat zavartalansága érdekében – a
reprezentáció - kivételével - alkohol, vagy bódultságot okozó szer fogyasztása, illetve
tárolása tilos. Az Egyetem területére ittas, bódult személy nem léphet be. Amennyiben az
ittasságot/bódultságot a munkahelyen állapítják meg, a dolgozót az Egyetem területéről
haladéktalanul el kell távolítani.
d) Kábítószeres befolyásoltság gyanúja esetén vagy más egyéb okok miatti rosszullét,
kábultság észlelése esetén a bódult személyt biztonságba kell helyezni, hogy se
önmagában, se másban kárt ne okozzon, az elsősegély nyújtás szabályai szerint kell ellátni,
és a mentőket értesíteni.
e) Az ittasság vagy bódultság miatt be nem engedett, vagy eltávolított dolgozó ellen fegyelmi
eljárást kell kezdeményezni, erre a közvetlen felettese az illetékes.
(19) Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai
Az alkoholszondás vizsgálatot az Egyetem általánosan nem végez. Munkabaleset vagy
bűncselekmény esetén a hatóság végzi el.
(20) Teendők kábítószer (drog) használatára utaló jelek esetén
a) szervezeti egység vezetőjének értesítése,
b) rendészeti/vagyonvédelmi felelős/megbízott értesítése,
c) rendőrség értesítése.
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1999. március 01-től érvényesek a Büntető Törvénykönyv módosult paragrafusai (62.§, 63.§,
64.§.). Büntetendő a kábítószer termesztése, előállítása, megszerzése, tartása, az országba való
behozatala vagy onnan kivitele, kínálása, átadása, forgalomba hozatala és a kábítószerrel való
kereskedés. A büntetés mértéke súlyosabb, ha mindezek ellen valaki közintézmények
területén, oktatási intézményekben, művelődési otthonokban, laktanyákban vagy
börtönökben vét. Az alól a fogyasztó és a kereskedő se kivétel. A büntetéstől való mentesség
a továbbiakban csak azt a kábítószerfüggőt érinti, aki a törvény által két évi
szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett bűncselekményt követett el.
Az első fokú ítélet meghozataláig viszont igazolnia kell, hogy legalább hat hónapig
folyamatos, kábítószer függőséget gyógyító kezelésben részesült. A kábítószer használatára,
fogyasztására utaló jelekkel, anyagmaradványokkal bárki, de elsősorban a takarító személyek,
rendészek, portások, recepciósok, bizonsági őrök, éjjeli őrök találkozhatnak. Általában mosdó
és illemhelyiségekben, illetve ritkán használt helyiségekben, valamilyen rendezvény alatt vagy
rendezvényt követően. A kábítószer felismerhetőségének jellemzői elsősorban a színe
(általában fehér, fekete, vagy barna valamilyen árnyalata) és az állaga (púderszerű por,
kristályos zúzalék, kátrányos ragadós massza, keksz szerű anyag, dohány vagy teafűhöz
hasonló anyag). Felhasználási módjukból fakadón a kábítószer használatára utaló jelek a
következők lehetnek: tabletták vagy kapszulák elszórva injekciós fecskendő, üres ampulla,
vályú formába összehajtott alufólia, füstszűrő nélküli cigarettacsikk, illetve a fentiekben
említett színű és állagú anyagok maradványai. Külön meg kell említeni az „LSD”-t, melynek
megjelenési formája bélyeg, matrica, nyalóka, vagy zacskós cukorka, illetve az amfetamin
származékokat amelyek az úgynevezett gyorsító tabletták (EXTASY, SPEED, stb.) A fent
említett anyagokat áruló vagy osztogató személy észlelése esetén, a rendőrséget azonnal
értesíteni kell. Lehetőleg oly módon, hogy az illető ezt ne vegye észre, és a helyszínről ne
tudjon elmenekülni a későbbi felderítés miatt.
(21) Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok
a) Rendkívüli eseménynek kell tekinteni az Egyetem és a szervezeti egységei működését
súlyosan akadályozó, vagy megbénító magatartásokat, illetve személyek életének, testi
épségének veszélyeztetését, súlyos anyagi kár bekövetkezésének lehetőségét, vagy ezek
tényleges bekövetkezését.
b) rendkívüli eseménynek minősül:
- Minden olyan károkozás, amelynél a kárérték becsült nagysága a 200.000 Ft-ot
meghaladja, jelentős kulturális érték esetén a kár nagyságától függetlenül minden
károkozás.
- Az Egyetem területén történt fegyverhasználat.
- Az Egyetem területén a szervezeti egységeknél kiépített elektronikai vagyonvédelmi
rendszerek megrongálása.
- Az Egyetem területén tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetése
(személyre irányuló támadás, rablás, garázdaság, bombariadó, túszejtés).
- Az Egyetemet érintő tüntetések, demonstrációk.
c) Rendkívüli esemény bekövetkezésekor haladéktalanul meg kell tenni a szükséges
bejelentéseket.
Értesíteni kell a következőket:
Rektort, Főtitkárt, Gazdasági Főigazgatót, kar Dékánját vagy Főigazgatóját, az
önálló szervezeti egység (gyakorló intézmény, szolgáltató egység, funkcionális
egység) vezetőjét és a Rendészeti/vagyonvédelmi felelőst, Biztonságszervezési
Szervezetvezetőt,
az illetékes szerve(ke)t (rendőrség, tűzoltóság, mentők, ÁNTSZ, stb.),
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A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztályát (200.000,- Ft
feletti kár esetén).

Munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napokon bekövetkezett rendkívüli eseményt az Nemzeti
Erőforrás Minisztérium ügyeleti szolgálatának kell jelenteni.
Az esemény bekövetkezését követő 24 órán belül, továbbá a következmények felszámolása
után írásbeli jelentést kell küldeni az Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai
Főosztályának.
Minden portaszolgálatot el kell látni olyan címjegyzékkel (telefon), amely tartalmazza azokat a
személyeket, akiket rendkívüli eset, tűz, katasztrófa esetén értesíteni kell (a névjegyzék
fontossági sorrendben jelölje meg a kiértesítendők nevét).
A jelentésnek tartalmaznia kell:
- az Egyetem (intézmény) megnevezését, a jelentést adó nevét és beosztását,
- a rendkívüli esemény megnevezését, helyét és időpontját,
- a feltételezett keletkezési okot,
- a keletkezett kár becsült értékét,
az Egyetem (intézmény) által megtett intézkedéseket.
(22) Eljárás bombariadó esetén
a) Alapvető követelmény: az Egyetem valamennyi érintett közalkalmazottja, hallgatója és az
Egyetemen tartózkodó személyek vészhelyzetben is őrizzék meg nyugalmukat segítsék elő
a vészhelyzet ellátásában résztvevők munkáját.
b) A fenyegető értesítés kezelése
A fenyegető tartalmú értesítés érkezhet telefonon, faxon, levélben vagy számítógépen.
A fenyegető értesítést annak észlelője (átvevője) köteles azonnal telefonon, házi vonalon, vagy
mobilvonalon bejelenteni a rendészeti/vagyonvédelmi felelősnek/megbízottnak.
A bejelentés során az észlelőnek közölnie kell:
- a nevét, és telefonszámát,
- a fenyegetés időpontját,
- a fenyegetés tartalmát,
- az egyéb benyomásokat, telefonáló esetén (hangja, kiejtése, stb.).
c) Intézkedés
A rendészeti/vagyonvédelmi vezető/megbízott, illetve ezen személyek távollétében a
gondnok, portás a fenyegető észlelésről szóló bejelentés vétele után a következők szerint jár
el:
- a fenyegető bejelentést közli az illetékes hatósággal,
- az ügyről és a hatósági intézkedésről tájékoztatja a gazdasági
főigazgatót/gazdasági kirendeltségvezetőt, aki erről jelentést tesznek a
rektornak, vagy helyettesének,
- amennyiben a fenyegetés csak az egyetem meghatározott épületét érinti, a
területileg illetékes kari (létesítményi) vezetőt is tájékoztatja,
- a rendészeti tevékenységgel megbízott személy az előzőekben felsorolt
bekezdésekben megjelölt személyek tájékoztatása után, illetve az illetékes
hatóság intézkedése szerint elrendeli a bombariadót, intézkedik az épület(ek)
biztosításáról, szükség esetén intézkedik az épület(ek) kiürítéséről.

94

d) A bombariadó elrendelése és az épület(ek) kiürítése
A bombariadó elrendelése
A bombariadót a rendőrség rendeli el a rendészeti tevékenységgel a rektor, illetve a gazdasági
főigazgató, rendészeti/vagyonvédelmi felelős, tudtával. A riadót telefonon közli a szervezeti
egységek (intézetek, tanszékek, osztályok, stb.) vezetőivel illetve helyettesükkel, vagy
akadályoztatásuk esetén az érintett szervezeti egység adminisztrációjával. A riadó közlésével
egyidejűleg a következőkről kell intézkedni:
- az érintett szervezeti egység közalkalmazottai és az oktatásban az adott
időpontban résztvevő hallgatók azonnal hagyják el az épületet és környékét,
- a helyiségeket (az előadó- és szemináriumi termek kivételével) be kell zárni, és a
kulcsokat le kell adni arra a portára, ahol ezeket különben is őrzik.
Az üzemfenntartásért felelős ügyintéző/létesítményfelelős a fenti intézkedéssel egyidejűleg a
használaton kívüli, és minden addig lezárt kijáratot is megnyit, továbbá egy-egy portással,
gondnokkal biztosítja.
e) A bombariadó alatti hatósági ellenőrzés lebonyolítása, a bombariadó leállítása
A bombariadó elrendelése és az épület kiürítése után, illetve az illetékes hatósági kiküldöttek
megérkezésekor a rendészeti/vagyonvédelmi felelős/megbízott, a gondnok/portás, elkísérik a
rendőröket (tűzszerészeket) az épület(ek) helyiségeinek átvizsgálására. Az egyes helyiségeket a
gondnok/portás nyitja ki, majd ellenőrzés után lezárja.
Amennyiben az ellenőrzés befejezése után a hatóság erre engedélyt ad, a bombariadót meg
kell szüntetni. Munkaidő után a gondnok/portás köteles ellenőrizni, hogy valamennyi
egyetemi helyiség zárva van-e. Munkaidő alatt értesítik az érintetteket arról, hogy folytathatják
a munkájukat, illetve az oktatást. A helyiségek kulcsát ilyen esetben azon a portán vehetik fel
az alkalmazottak, ahol leadták.
(23) A nagy értékű kulturális javak, kutatási, tanulmányi dokumentációk, veszélyhelyzetben való
biztonságba helyezése
Számba kell venni az Egyetemen, a karokon és az intézményekben azokat a kulturális javakat
(festmények, kisplasztikák, értékes könyvek, levéltári anyagok) kutatási dokumentációkat,
tanulmányi dokumentumokat, amelyeket minősített időszakban, katasztrófa, tűzvész esetén
haladéktalanul egy előre kijelölt, előkészített helyen biztonságba kell helyezni. Ez lehet az
intézmény területén, például egy védett pincehelyiségben, vagy az intézmény közelében a helyi
védelmi bizottság, a polgári védelmi parancsnokság által kijelölt helyen. A feladat eredményes
végrehajtása érdekében célszerű címjegyzéket készíteni a menekítésre kerülő anyagokról,
tárgyakról, gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű ládákról, csomagoló eszközökről és a
szállításhoz igénybe vehető eszközökről (például: gépkocsik), továbbá meg kell határozni a
menekítést irányító, végző személyeket.
(24) Biztonságot növelő szolgálat
a) A biztonsági szolgálatot elrendelheti az Nemzeti Erőforrás Minisztérium, továbbá az
Egyetem Rektora, Gazdasági Főigazgatója.
b) Biztonságot növelő szolgálatot kell elrendelni:
- rendkívüli esemény bekövetkezésekor,
- kormányszintű állami vezető érkezésekor,
- magas rangú külföldi vendég látogatásakor.
c) A biztonságot növelő szolgálat elrendelése esetén a következő fontosabb intézkedéseket
kell megtenni:
- az ügyeleti szolgálat megszervezése,
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fokozott ellenőrzés megszervezése,
a terület őrzés-védelmének megerősítése,
a be és kilépés, az anyag és áruszállítás, belső mozgás szükségszerű szigorítása.
6.§
Rendészeti/vagyonvédelmi záró rendelkezések

(1) Jelen szabályzat egy-egy példányával valamennyi önálló szervezeti egység vezetőjét e kell látni,
akik kötelesek azt a hozzájuk beosztott vezetőkkel, dolgozókkal, hallgatókkal a számukra
szükséges mértében ismertetni.
(2) A kollégiumok és az üdülők a Házirenden kívül igazgatói, üdülővezetői intézkedésben
szabályozzák azokat a helyi sajátosságokat, amelyeket az egyetem Rendészeti/Vagyonvédelmi
Szabályzata nem tartalmaz. (például: nyitás-zárás, kulcskezelés, kölcsönzés, vendégek
fogadása, rendezvények biztosítása, stb.)
(3) Az Egyetem állományából a rendészeti tevékenységgel megbízott személy, nyomozást nem
végezhet. A rektor, a gazdasági főigazgató felkérésére belső kivizsgálást rendelhet el, melyet a
a Biztonságszervezési Szervezetvezető, rendészeti/vagyonvédelmi felelős, vagy a belső ellenőr
hajt végre.
(4) A szabályzat egy példányát a portán ki kell függeszteni, melyet az erre vonatkozó kérés
alapján az Egyetem bármely dolgozója, hallgatója megtekinthet, illetve elolvashat.
(5) A jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megszegőivel szemben a cselekmény súlyától és
jellegétől függően - a vonatkozó rendelkezések szerint – büntető, szabálysértési, illetve
fegyelmi, kártérítési eljárás indítására kerül sor.
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V. FEJEZET EGYETEMI KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT
(EKöSz)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény rendelkezései
alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem (továbbiakban: Egyetem, rövidítve NymE) a
következő szabályzatot alkotja.
Preambulum
A Környezetvédelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja azon feladatok meghatározása,
amelyek ellátásával az Egyetem tevékenysége során keletkező káros szennyeződések és ártalmak
feltárhatók, megelőzhetők, csökkenthetők, ill. megszűntethetők.
Mindezek érdekében az Egyetem működteti és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO
14001:2004 szerinti Környezet Irányítási Rendszert (KIR).
Az Egyetem törekvése, hogy a polgárai számára a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentő
munkahelyeket, munkakörülményeket biztosítson.

97

A szabályzat célja, hatálya
1.§ Általános rendelkezések
(1) Az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzata (EKöSz) a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény előírásainak tesz eleget. Tartalma az ISO
14001:2004 szabvány szerint folyamatosan aktualizált jogszabályok, az egyéb ott fel nem sorolt,
de ide vonatkozó előírások, valamint az ISO 14001:2004 szabványban foglaltak
figyelembevételével készült.
2.§ A szabályzat célja
(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló az 1995. évi LIII. törvény
előírásainak figyelembevételével az Egyetem tevékenységének - a környezeti elemek védelmét, a
környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló – szabályozása,
valamint az ISO 14001:2004 szerinti Környezet Irányítási Rendszer működtetése és folyamatos
fejlesztése.
(2) Az érvényben levő törvények és rendeletek valamint szabványok alapján összefoglalja
azokat a legfontosabb környezetvédelmi előírásokat, melyek betartásával megvalósítható „az
ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint
elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés
biztosítása”.
(3) Az Egyetem tevékenységét összehangolja az ISO 14001:2004 szabvány illetve a
környezetvédelmi előírásokkal, elvárásokkal.
(4) Meghatározza azokat a feladatokat, amelyek ellátásával az Egyetem tevékenysége során
keletkező káros szennyeződések és ártalmak feltárhatók, megelőzhetők, csökkenthetők, ill.
megszüntethetők.
(5) A környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat a 3. sz.
Melléklet tartalmazza
3. § A Szabályzat hatálya
(1) A szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem egész területére, beleértve a
székhelyen kívüli karokat, tagozatokat, létesítményeket is, továbbá a szervezeti egységekben
létesített Munkahelyre, tevékenységre, gépre, berendezésre, műszerre.
(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel
a)
közalkalmazotti jogviszonyban,
b)
munkavégzésre irányuló jogviszonyban,
c)
hallgatói jogviszonyban,
d)
egyéb jogviszonyban álló,
e)
továbbá az Egyetem érdekében, annak megbízása alapján munkát végzi és,
f)
az Egyetem területen tartózkodó személyekre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek kötelességük jelen szabályzat
előírásainak végrehajtása, betartása - és beosztásuktól függően - betartatása. Ennek körében az
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észlelt szabálytalanságokat, hiányosságokat kötelesek a hatáskörökön belül tőlük elvárható módon
azonnal megszűntetni.
A környezetvédelmi tevékenység egyetemi szervezete, rendszere
4.§ A környezetvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatkörei és kötelességei
(1)
A Szenátus az Egyetem egészét érintő, jelentős környezetvédelmi kérdésekben
dönt és jóváhagyja a környezetvédelmi szabályzattervezetet.
(2)

Rektor
a)
felelős az Egyetem egész területen a környezetvédelmi helyzetért és az
ezzel kapcsolatos hatályos rendelkezések érvényre juttatásáért, a környezetvédelmi
szervezet és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezet Irányítási Rendszer
zavartalan működéséért, biztosítja részükre a személyi, pénzügyi és technikai ellátást, a
szakmai továbbképzés lehetőségét,
b)
szükség esetén a környezetvédelmi előírások betartásáról külső gazdálkodó
szervezetekkel kötött szerződések keretében gondoskodik,
c)
rendkívüli esetekben (nagyobb volumenű környezetvédelmi jellegű
beruházás, új környezetvédelmi célokat szolgáló eljárás bevezetése, rendkívüli
környezetszennyezés) soron kívül meghallgatja a környezetvédelméért felelős
munkatársakat,
d)
rendkívüli környezetszennyezés esetén a Biztonságszervezési Munkatárs
(továbbiakban BIZO) felügyelete mellett az illetékes hatóságok (Katasztrófavédelem,
Környezetvédelmi hatóság. Tűzoltóság, ÁNTSZ), kivizsgálják a káresemény körülményeit,
és a vizsgálat eredményéről a BIZO a rektornak beszámol,
e)
Bizonyítottan szándékos környezetszennyezés, környezeti ártalom okozása
esetében fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz a felelősökkel szemben.
f)
felelős a jelen szabályzatban, és az egyéb jogszabályokban foglaltak
végrehajtásáért, megtartásáért.
g)
A rektor a bekezdés a- b) pontjában meghatározott feladatait - a vezető
beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett - az Egyetem gazdasági
főigazgatója, illetve a műszaki igazgató útján, átruházott hatáskörben latja el.
(3)

Gazdasági főigazgató
a)
Szakfelügyeli a BIZO és a környezetvédelmi vezető környezetvédelmi
tevékenységét.
b)
Az Egyetem rendelkezésére bocsátott költségkeretből biztosítja a
környezetvédelmi szervezet és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezet Irányítási
Rendszer, és annak feladatai ellátásához a pénzügyi feltételeket.
c)
Biztosítja a beszerzések alkalmával és a szolgáltatókkal kötött szerződések
során a környezetvédelmi szempontoknak történő megfelelést, a beszerzett gépek,
berendezések, eszközök, járművek jogszabályban előírt működtetését.
d)
A Szenátus által felruházott jogkörben folyamatosan pontosítja a
Környezetvédelmi Szabályzatot, abban a mértékben, amely nem igényel szenátusi döntést.

(4)

Műszaki igazgató
a)
feladata a környezetvédelmi tevékenység irányítása, ennek érdekében
rendszeresen konzultál a biztonságszervezési munkatárssal a környezetvédelmi vezetővel
a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzéséről,
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b)
beosztott munkatársain keresztül ellenőrzi, hogy a beruházások,
fejlesztések, rekonstrukciók kivitelezője érvényre juttatja-e a környezetvédelmi előírásokat,
c)
irányítja és ellenőrzi a műszaki, beruházási és üzemeltetési tevékenységet a
környezetvédelemmel kapcsolatban,
d)
segítséget nyújt a felettes szervek, hatóságok ellenőrzései során hozott
határozatok műszaki végrehajtásához,
e)
ellenőrzi, hogy a beszerzett gépek, berendezések, járművek a műszaki –
használati környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek-e,
f)
új létesítmény, gép, berendezés stb. üzembe helyezése (használatbavételi
eljárás) előtt gondoskodik a szükséges környezetvédelmi dokumentációkról,
g)
biztosítja, hogy a hatósági környezetvédelmi szemléken illetékes műszaki
szakember is részt vegyen.
(5)

Főtitkár
a)
felelős a vezetése alatt álló munkaterületen az érvényben levő
környezetvédelmi előírások érvényre juttatásáért, e feladatkör ellátása során szükség
esetén az Egyetem környezetvédelmi szervezetének közreműködését kéri,
b)
gondoskodik arról, hogy intézményében a munkavédelmi oktatás
keretében sor kerüljön a környezetvédelmi ismeretek átadására is.
(6)
Önálló szervezeti egységek vezetői (karok, intézetek/tanszékek, gyakorló
intézmények, szolgáltató egységek, funkcionális egységek vezetői)
a)
közvetlenül felelősek az irányításuk alá tartozó munkaterület
környezetvédelmi helyzetért, a környezetvédelmi előírások végrehajtásáért, betartásáért,
b)
gondoskodnak a jogszabályokban és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti
Környezet Irányítási Rendszerben meghatározott környezetvédelmi követelmények
megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megelőzéséről és elhárításának feltételeiről, fegyelmi jogkörükben eljárva a
környezetvédelmi előírásokat megszegő dolgozókat felelősségre vonják,
c)
a szervezeti egységükben változtatást szükségessé tevő, a környezetre
kiható átalakítás, technológiai módosítás, tevékenység megkezdése előtt tájékoztatják az
Egyetem környezetvédelmi vezetőjét,
d)
környezetet szennyező új készülék, gép, berendezés, technológia, anyag
bevezetése, illetőleg alkalmazása esetén - amennyiben a gyártó és a forgalomba hozó nem
gondoskodott a környezetvédelmi szempontból szükséges vizsgálatok elvégzéséről -, e
vizsgálatok elvégzését kezdeményezik,
e)
részt vesznek (akadályoztatásuk eseten döntési, intézkedési jogkörrel
felruházott felelősük képviseli) a szervezeti egységük területén tartott hatósági szemléken,
ellenőrzéseken, gondoskodnak az észlelt hiányosságok, szabálytalanságok határidőre
történő megszüntetéséről,
f)
a környezetvédelemmel kapcsolatos feladataikat - vezető beosztással járó
felelősség fennállása mellett - az általuk írásban kinevezett környezetvédelmi felelős útján
is elláthatják (4. számú melléklet), ez esetben biztosítják, hogy a felelős a központilag
szervezett értekezleteken, oktatásokon, továbbképzéseken, hatósági és belső
ellenőrzéseken megjelenjen.
g)
szükség esetén a környezetvédelmi felelőst szóban vagy írásban
beszámoltatja.
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(7) Nem önálló szervezeti egység vezetője
a)
Felelős a vezetése alá tartozó terület környezetvédelmi helyzetéért, a
környezetvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, betartásáért, a dolgozói és hallgatói
környezetvédelmi oktatások elvégeztetéséért, annak bizonylatok alapján történő
ellenőrzéséért.
b)
Gondoskodik a jogszabályokban és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti
Környezet Irányítási Rendszerben meghatározott környezetvédelmi követelmények
megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megelőzéséről és elhárításának feltételeiről, fegyelmi jogkörükben eljárva a
környezetvédelmi előírásokat megszegő dolgozókat felelősségre vonják.
c)
Szemlék/bejárások alkalmával megállapított környezetvédelmi hiányosságok
megszüntetésére köteles a hatáskörében tartozó és szükséges intézkedéseket megtenni.
d)
Köteles az illetékességi területéhez tartozó környezetvédelmet érintő változásokról
a környezetvédelmi felelőst előzetesen tájékoztatni.
e)
Munkavédelmi feladatainak gyakorlati megsegítésére az irányítása alatt álló
területen az EBSZ I. fejezet 3.§. 8. és 9. pontja szerinti írásos megbízással
környezetvédelmi megbízottat jelöl ki (EKöSZ 4. melléklet) és erről az illetékes
környezetvédelmi felelőst értesíti. A környezetvédelmi megbízotti feladatkört indokolt
esetben az önálló szervezeti egység környezetvédelmi felelőse is elláthatja, vagy önálló
szervezeti egységen belül több nem önálló szervezeti egység megfelelő egyeztetés után
közös környezetvédelmi megbízottat jelölhet ki. A környezetvédelmi megbízotti feladat
indokolt esetben más biztonságszervezési megbízotti feladatokhoz is kapcsolható
(munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem).

(8)
Feladatköre:

Biztonságszervezési Munkatárs (BIZO)
a) irányítja a környezetvédelmi szervezet munkáját, ennek érdekében a
környezetvédelmi vezetőt rendszeresen beszámoltatja,
b) az Egyetemen történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása
során elősegíti a környezetvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását,
c) gondoskodik a környezetvédelmi felelősök és megbízottak továbbképzéséről,
d) a beruházási, felújítási, fejlesztési, rekonstrukciós tervekbe betekinthet, azokra
észrevételt tehet, a megvalósításuk során figyelemmel kíséri a környezetvédelmi
szabályok betartását, érvényre juttatását,
e) alkalomszerűen környezetvédelmi ellenőrzést tart az Egyetem létesítményeinek
területén, ezen túl jogosult az Egyetem bármely helyiségébe - a biztonsági és
egyéb szabályok megtartása mellett - a nap bármely időszakában belepni,
f) betekinthet minden környezetvédelmi tárgyú ügyiratba,
g) részt vesz a környezetvédelmi haváriák kivizsgálásain, a szükséges jelentéseket
megteszi,
h) a vezető beosztású dolgozók és a környezetvédelmi felelősök részére eljuttatja
jelen szabályzat módosításait,
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i) rendszeres kapcsolatot tart az illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel,
j) részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon,
k) munkájáról rendszeresen tájékoztatja a gazdasági főigazgatót és a műszaki
igazgatót,
l) a környezetvédelmi tárgyú jogszabályokról, azok változásairól tájékoztatja az
Egyetem vezetőit.
(8) Környezetvédelmi vezető
a) irányítja és segíti a környezetvédelmi felelősök munkáját, rendszeresen
beszámoltatja őket munkájukról, ahhoz segítséget nyújt.
b) ellenőrzi a környezetvédelmi oktatások megtartását,
c) elkészíti a környezetvédelmi szabályzatot, gondoskodik a jogszabályi változások
figyelembe vételével annak aktualizálásáról,
d) elkészíti és vezeti az ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezet Irányítási
Rendszer dokumentumait,
e) végrehajtja a belső auditokat,
f) részt vesz a külső cég által tartott auditáláson,
g) feladatkörében jogosult önállóan intézkedni a felelősség viselése mellett,
h) köteles az Egyetem valamennyi létesítményének területén - a szabályok
betartásával – évente legalább egyszer ellenőrzést tartani,
i) rendszeres munkakapcsolatot tart a műszaki, beruházási és üzemeltetési
tevékenységet végzőkkel
j) részt vesz a hatósági környezetvédelmi ellenőrzéseken, az üzembe helyezési
eljárásokon,
k) közvetlen környezetszennyezés esetén a munkát, munkafolyamatot, gépet a
veszély elhárításáig jogosult azonnal leállítani, a veszély megszüntetésére hatáskörén belül – azonnal intézkedést tenni,
l) az intézkedéseiről köteles beszámolni a Biztonságszervezés Munkatársnak,
m) rendszeres kapcsolatot tart az illetékes környezetvédelmi felügyelőseggel,
n) figyelemmel kíséri az új környezetvédelmi jogszabályok, szabványok
megjelenését, gondoskodik arról, hogy azokat környezetvédelmi felelősök és
megbízottak is megkapjak.
o) véleményezi az intézmény területén a környezetvédelemi tevékenység eseti
engedélyezését, ellenőrzi az előírások megtartását, kezdeményezi a
környezetvédelmi szabályzat módosítását.
p) elkészíti a szükséges jelentéseket a szervezeti egységek részjelentései alapján és
megküldi az illetékes szerveknek.
(9)
Környezetvédelmi felelősök
A környezetvédelmi felelős az önálló szervezeti egység vezetőjének megbízása alapján, a
környezetvédelmi vezető segítségével látja el alábbi feladatköreit:
a) munkavégzésével összefüggésben állandó kapcsolatot tart, és együttműködik a
környezetvédelmi vezetővel, szükség szerint konzultálnak,
b) a szervezeti egység vezető nevében irányítja, szervezi, félévente ellenőrzi a
szervezeti egység környezetvédelmi feladatainak a végrehajtását,
c) elkészíti a szükséges környezetvédelmi jelentéseket, adatszolgáltatásokat és
azokat a határidők betartásával megküldi a környezetvédelmi vezetőnek,
d) részt vesz a környezetvédelmi intézkedési tervek elkészítésében, és a
nyilvántartási munkákban,
e) részt vesz a munkavállalók környezetvédelmi szemléletének formálásában,
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f) megszervezi a szervezeti egységnél a dolgozók környezetvédelmi oktatását, az
oktatási jegyzőkönyv másolatát megküldi a biztonságszervezési munkatársnak,
g) együttműködik a szervezeti egysége környezetvédelmi megbízottaival.
(10) Környezetvédelmi megbízott
a) hatáskörén belül az alaptevékenység (SZMSZ szerint) végzésével
összefüggő környezetvédelmi igazgatási, szervezetési, végrehajtási és
ellenőrzési feladatokra terjednek ki.
b) Gondoskodik a jogszabályokban és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti
Környezet Irányítási Rendszerben meghatározott környezetvédelmi
követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megelőzéséről és elhárításának feltételeiről, fegyelmi
jogkörükben eljárva a környezetvédelmi előírásokat megszegő dolgozókat
felelősségre vonják.
c) Munkáját a környezetvédelemre vonatkozó törvényben, jogszabályokban,
valamint az EKöSZ-ben foglaltaknak megfelelően köteles végezni és erről
rendszeresen beszámol a megbízójának. (Intézet, Tanszék, Tanműhely, stb
vezetője).
d) A feltárt, illetve tudomására jutott környezetvédelmi hiányosságok
megszüntetésére javaslatot tesz a munkahelyi vezetőnek.
e) Vezeti a környezetvédelmi oktatások nyilvántartását (oktatási kartonok,
naplók), szervezi, szakanyagokkal segíti az esedékes oktatások megtartását.
Az oktatási jegyzőkönyvek másolatát megküldi a környezetvédelmi
felelősön keresztül a környezetvédelmi vezetőnek.
f) Rendszeresen beszámol - az illetékes környezetvédelmi felelősnek - az
irányítása alá tartozó terület környezetvédelmi helyzetéről.

(11)

Egyetem munkavállalói és hallgatói
a)
az Egyetem munkavállalói és az oktatáson, gyakorlaton, gyakorlati
oktatáson részt vevő hallgatók kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a
munkaterületükre vonatkozó általános, és a munkakörükkel összefüggő környezetvédelmi
előírásokat, melyeket az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzata, illetve az adott
szervezeti egység Hulladékkezelési Utasítása tartalmaz.
b)
bármilyen, észlelt környezeti rendellenességet kötelesek azonnal jelenteni
felettesüknek, és a helyi környezetvédelmi felelősnek, aki a szükséges intézkedést
megteszi.
c)
a szervezeti egység tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok
jogszabály szerinti gyűjtése, tárolása, illetve ártalmatlanítás céljából történő átadása során
be kell tartani a munkavédelmi, munkaegészségügyi és balesetvédelmi rendszabályokat,
melyeket a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatok írnak elő.
Környezetvédelmi oktatás
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5.§ A környezetvédelmi oktatás célja, hogy minden munkavállaló és hallgató megismerje a
munkaköréhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, előírásokat. Az oktatási tematika és az
oktatási anyag az ISO 14001:2004 szabvány szerinti van meghatározva.
(1)

A dolgozók előzetes környezetvédelmi oktatása
a)
Munkába álláskor minden munkavállalót, elméleti és gyakorlati
környezetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
b)
Az elméleti oktatásra a munkavédelmi oktatás keretében kerül sor. Az
előzetes elméleti oktatásra a belépést követő első héten kerül sor.
c)
A munkába állást megelőzően az alapoktatást a szervezeti egység helyszínén
a környezetvédelmi felelős vagy megbízott az oktatási segédanyag
felhasználásával dokumentáltan tartja meg.
d)
A munkakörhöz kapcsolódó gyakorlati környezetvédelmi oktatást (a helyi
Hulladékkezelési Utasítás ismertetése) a munkavégzés helyszínén, a
munkába álláskor, a munkavállaló közvetlen munkahelyi vezetője tartja.
e)
A munkavállalónak meg kell ismernie az Egyetem Környezetvédelmi
Szabályzatának, illetve a helyi Hulladékkezelési Utasítás reá vonatkozó
rendelkezéseit.
f)
Az oktatások dokumentálása valamennyi szervezeti egység számára:
- a BIZO a vagyon-, munka-, tűz- és polgári védelmi oktatási lapon,
- a szervezeti egységeknél az oktatási naplóban történik, amelyet a
munkavállalók aláírásukkal igazolnak.
- A szervezeti egységek környezetvédelmi felelősei az oktatási
jegyzőkönyv másolatát megküldik a biztonságszervezési
munkatársnak.

(2)

Az egyetemi és főiskolai hallgatók oktatása
- Az egyetemi, főiskolai hallgatók előzetes környezetvédelmi oktatásáról a
karok dékánjai, főigazgatója gondoskodnak az alábbiak szerint:
- Minden I. évfolyam hallgatói részére, tanévkezdés előtt, elméleti
környezetvédelmi oktatást kell tartani a munka-, tűzvédelmi oktatással
együtt.
- A gyakorlati képzés megkezdése előtt a gyakorlati környezetvédelmi
oktatás megtartásáért a gyakorlatot vezető oktató felelős.
- A környezetvédelmi oktatás megtörténtét oktatási lapon a hallgatók
aláírásukkal igazolják.

(3)
A környezetvédelmi felelősök és megbízottak szakmai oktatása
A Biztonságszervezési Munkatárs által megszervezett, és Környezetvédelmi vezető által
megtartott időszakos konzultációkon, szakmai oktatásokon tájékoztatást kapnak a
környezetvédelmi jogszabályok változásainak gyakorlati következményeiről, azok
alkalmazásairól.
A Biztonságvédelmi Munkatárs a Környezetvédelmi vezetővel oktatásban részesíti az
újonnan kinevezett helyi környezetvédelmi felelősöket és megbízottakat.
Levegőtisztaság-védelem
6.§ Légszennyező anyag a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag,
amely természetes forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként
kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve
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károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat. A légszennyezés a légszennyező anyagnak a
légszennyező anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékű levegőbe bocsátása.
(1)
Új légszennyező forrás létesítéséhez, működésének megkezdéséhez,
működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása, más engedélyező
hatóság hiányában engedélye szükséges. A környezetvédelmi hatóság a kibocsátási
határértékeket, levegővédelmi követelményeket határozattal írja elő. Az üzemeltető
valamennyi bejelentés köteles pontforrásra köteles adatokat szolgáltatni a
környezetvédelmi hatóság számára (alapbejelentés és légszennyezés mértéke éves
bejelentés).
(2)
A levegőtisztaság-védelmi követelményeket új légszennyező forrás tervezésénél,
megvalósításánál, működtetésénél be kell tartani.
(3)
A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb
alkalmazásával valamint a hatósági engedélyek előírásai szerint kell végezni.

technika

(4)
Az 500kW és annál nagyobb névleges bemenő hő teljesítményű
tüzelőberendezéseket engedélyeztetni kell, és ezekre külön meghatározott technológiai
kibocsátási határértékek vonatkoznak.
(5)
Helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősül valamennyi kémény és kürtő,
amelyen káros gőzök és gázok kerülnek a környezetbe. Az Egyetemi technológia során
ezek lehetnek:
- a laboratóriumok elszívó kürtői (szerves oldószerek, savak, lúgok gőzei, bűzös
anyagok stb.),
- kazánok kéményei,
- egyéb, légszennyező anyagokat kibocsátó források (komposztáló, stb.).
(6)
Az Egyetemen található légszennyező forrásokra az elérhető legjobb technika
alapján, jogszabályban, illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében
kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket állapítanak meg levegővédelmi
engedély formájában mely tartalmazza a kibocsátási határértékeket és a mérési
kötelezettségeket. A kibocsátási határértékek, levegővédelmi követelmények megtartását
rendszeresen ellenőrizni kell.
(7)
A jogszabályban vagy a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított
kibocsátási határértékek nem léphetők túl.
(8)
A kibocsátási határértékek túllépése vagy a levegővédelmi követelmények
környezet állapotát veszélyeztető be nem tartása eseten a környezetvédelmi vezetőnek az
érintett környezetvédelmi felelősökkel és megbízottakkal intézkedési tervet dolgoz ki és
végre hajtását kezdeményezi.
(9)
A légszennyező anyagok kibocsátását és a kibocsátási határértékeket, a
levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni kell. A kibocsátás
ellenőrzése a levegővédelmi engedélyben előírtak szerint történik.
7.§ Külön bejelentési kötelezettség alá tartozik a hűtő-, fűtő-, klímaberendezések üzemeltetése,
melyek működtetéséhez az engedélykérelmet a területileg illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől kell megkérni. A működésben bekövetkező
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változást a felügyelőség felé 60 napon belül be kell jelenteni. Az adatszolgáltató az NymE
Gazdasági Főigazgatósága. A bejelentést a környezetvédelmi vezető előterjesztése alapján a
gazdasági főigazgató cégszerű aláírással teszi meg.
8.§ Az Egyetem tevékenysége során helyhez kötött diffúz légszennyező forrás a levegőterhelést
okozó - pontforrásnak nem minősülő - kibocsátó felület a tartósan nyitott ablak vagy ajtó,
burkolatlan, parkosítatlan terület, a szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett művelet
(karbantartás során), az anyagtárolás, vegyszer raktározás.
(1)
A jogszabályban meghatározott helyhez kötött diffúz légszennyező forrás
létesítéséhez, működtetéséhez és mindenféle változtatásához a környezetvédelmi hatóság
szakhatósági hozzájárulása és/vagy engedélye szükséges.
(2)
A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a gondoskodni kell az ingatlanok
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról. A térburkolat nélküli udvarterületeket
parkosítani kell.
9.§ Mozgó légszennyező források a közúti járművek.
(1)
Mozgó légszennyező forrás csak akkor helyezhető forgalomba és úgy
üzemeltethető, ha kielégíti a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló levegővédelmi követelményeket.
(2)
Az Egyetem tulajdonában lévő gépjárműveket az erre vonatkozó jogszabályokban
előírtaknak megfelelően környezetvédelmi felülvizsgálatnak kell alávetni.
(3)
A környezetvédelmi felülvizsgálaton megfelelt gépkocsiknak igazolólappal és a
felülvizsgálat érvényességét jelölő plakettel kell rendelkezniük.
(4)
A veszélyes anyagokat szállító egyetemi tulajdonú gépjárművek személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása (ADR) a BIZO feladata.
(5)
A környezetvédelmi és egyéb (ADR) felülvizsgálatok lebonyolítása és
nyilvántartása a tevékenységért felelős NYME gazdasági főigazgatóság feladatkörébe
tartozik.
10.§ Bűzzel járó tevékenységek során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával, meg kell
akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
11.§ A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatás
(1)
A vonatkozó rendelet hatálya alá tartozó, valamennyi helyhez kötött pontforrásra,
illetve a környezetvédelmi hatóság által határozatban előírt bejelentés köteles diffúz
forrásra vonatkozóan adatokat kell szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság, illetve a
helyileg illetékes önkormányzat számára.
(2)
Az Egyetem területén működő, a rendelet hatálya alá tartozó (500 kW teljesítmény
feletti) kazán légszennyezésére vonatkozó, minden új, vagy felújított helyhez kötött
pontforrására – a tervek és létesítményi adatok alapján – alapbejelentést (LAL 5. sz.
Melléklet) valamint levegővédelmi engedélyt (LENG tartalmi követelményei 6. sz.
Melléklet) kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. Új légszennyező forrásokra az
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alapbejelentést a használatbavételi engedélykérelemmel együtt kell teljesíteni. A bejelentést
a környezetvédelmi vezető által kitöltött formanyomtatványok alapján a gazdasági
főigazgató teszi meg.
(3)
A légszennyező források légszennyezésének mértékéről évente, "Légszennyezés
mértéke" (LM 7. sz. Melléklet) bejelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz,
a tárgyévet követő év március 31-ig. Az adatszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatokat
az BIZO a szolgáltatja, a bejelentést a környezetvédelmi vezető által kitöltött
formanyomtatványok alapján a gazdasági főigazgató cégszerű aláírással teszi meg.
12.§ Külön bejelentési kötelezettség alá tartozik a hűtő-, fűtő, klímaberendezések üzemeltetéséből
eredő, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló jelentés, melyet az előbbi jelentéssel egyidejűleg
évente (március 31-ig) kell a felügyelőségnek megküldeni. Az adatszolgáltatáshoz szükséges
adatokat - az ózonréteget lebontó anyagok fajtájáról, mennyiségéről, felhasználási területéről – az
NYME Műszaki Igazgatósága szolgáltatja, a bejelentést a környezetvédelmi vezető által kitöltött
formanyomtatványok alapján a gazdasági főigazgató cégszerű aláírással teszi meg. (LAL/FL 8. sz.
Melléklet)
Hulladékgazdálkodás
13.§ A hulladék az ember élete, termelő- és fogyasztó tevékenysége során képződő anyag, amely –
közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti a környezet védelem alatt álló tárgyait, és amely –
keletkezési helyén felesleges, ott fel nem használható és további kezelést igényel.
A 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról az alábbiak szerint határozza meg a
hulladékok fogalmát: „bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó
tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles”
14.§ A hulladékgazdálkodás komplex tevékenység, mely magában foglalja a:
Az egyetem különböző tevékenységei során keletkező hulladékok keletkezésének felügyeletét,
a) A keletkező hulladék megfelelő módon történő gyűjtését,
b) Tárolását, valamint
c) Elhelyezéséről történő gondoskodást.
d) Nyilvántartást, adatszolgáltatást.
(1)
Az Egyetem, mint a tevékenysége folytán keletkező hulladék termelője és
birtokosa jár el a hulladék nyilvántartása és adatszolgáltatása során.
(2)
Az egyetem szervezeti egységei kötelesek a tevékenységük során képződő
hulladékot kezeléséről a jogszabályban meghatározott módon gondoskodni.
(3)
Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a
lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele
csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosítást, biztosítsa a
hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását.
(4)
Az Egyetem a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a
birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.
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(5)
A hulladékgazdálkodási tervet a környezetvédelmi vezető készíti el, amely 6 évre
szól és az abban foglaltak végrehajtásáról 2 évente egy beszámolót állít össze.
(6)
A hulladék termelője, birtokosa, és kezelője a külön jogszabályokban
meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező, más
birtokostól átvett vagy másnak átadott hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként
nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó
hulladékokról nyílván tartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és
ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A veszélyes hulladékot termelő szervezeti
egységek (pl. laborok, állati eredetű hulladékok, informatikai segédanyagok) vezetője által
megbízott személy, egyéb elektronikai hulladékok vonatkozásában az üzemeltetéssel
megbízott vezető által kijelölt személy köteles a hulladék nyilvántartást vezetni.
(7)
A hulladékok keletkezéséről, kezeléséről telephelyenként a környezetvédelmi
felelős/megbízott az előző év hulladék nyilvántartó lap másolatát minden év január 31-ig
a környezetvédelmi vezetőnek megküldeni köteles.
15.§ A veszélyesnek nem minősülő települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
(1) Gyűjtés, tárolás
a)
A hulladékokat a keletkezés helyén a hasznosítható, és más-más módon
kezelendő alábbi hulladékfajták szerint, szelektíven kell gyűjteni:
- kevert települési hulladék
- papír- és karton hulladék
- műanyag
- irodaszerek (nem veszélyes hulladék a környezetbarát emblémával ellátott
tintasugaras nyomtatópatronok)
- elektromos és elektronikai hulladékok (amennyiben a veszélyes
komponenst nem tartalmazza)
- hulladékká vált, forgalomból kivont gépkocsi
- hulladék olaj
- üveg
- fém
- faforgács, fa hulladék
- textil
- csomagolási hulladék (amennyiben veszélyes anyaggal szennyezett,
veszélyes hulladék)
- konyhai és étkezdei hulladék
- étolaj és zsír
- zöldhulladék
- bontási, építési (inert) hulladék
- egyéb hulladékok (pl. gumi)
b)
A települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását
kizáró módon kell gyűjteni.
c)
A szelektíven összegyűjtött hulladékfajtákat a számukra kijelölt edényzetben, az
arra kialakított tároló helyen kell - a környezetet nem veszélyeztető módon - ideiglenesen
tárolni. A különböző típusú hulladékok tárolását szolgáló gyűjtőedényeket – rendeletben
meghatározott módon - jelöléssel, vagy speciális kialakítással (más alakú, más színű edény)
meg kell különböztetni egymástól. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására a karok a
helyi sajátságokhoz illeszkedő kiegészítő utasítást is készíthetnek.
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A kommunális hulladékok típusai és nyilvántartási kódjai a 9. sz. Mellékletben találhatók.
(2)

Szállítás, ártalmatlanítás
a) A kevert települési hulladékot - lehetőség szerint tömörítés után –
ártalmatlanításra, az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek kell átadni.
b) Gondoskodni kell a hulladék rendszeres elszállításáról. Az elszállításról
eltérő rendelkezés hiányában az üzemeltetéssel megbízott szervezeti egység
vezetője köteles gondoskodni.

(3)

Hulladékhasznosítás
a) Összhangban a Hulladék Gazdálkodási Tervben foglaltakkal, törekedni kell
a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására.
b) A helyi hulladékhasznosítás lehetőségeinek felmérése a környezetvédelmi
vezető feladata.
c) Amennyiben lehetséges, a hulladék hasznosítását az Egyetemen belül meg
kell oldani (pl. zöldhulladék komposztálása, energianyerés, stb.) a megfelelő
engedélyek birtokában.
d) Az egyéb hasznosítható hulladékokat a Környezetvédelmi Felügyelőség által
kiadott engedéllyel rendelkező, hasznosító szervnek kell átadni. (Pl. papír,
műanyag, üveg, textil, fa, konyhai hulladék stb.)

(4)
A települési folyékony hulladékkal (szippantott szennyvíz) kapcsolatos teendők.
Az elszállított hulladékok mennyiségéről az előző pontban foglaltak szerint eljárva,
negyedévente
tájékoztatják
a
környezetvédelmi
felelősöket
a
megadott
formanyomtatványon (10. sz. Melléklet).
a) A szennyvízelvezető hálózaton keresztül el nem vezetett technológiai
szennyvizet a műszaki és közegészségügyi előírások szerint kell gyűjteni.
b) A települési folyékony hulladék elszállítása előzetes bejelentés alapján a
szállításra jogosult hulladékkezelőnek történő átadással történhet.
16.§ A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feladatok
(1)
Veszélyes hulladék az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője,
illetve átalakulás-terméke a vonatkozó jogszabályban meghatározott veszélyességi
jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van
jelen, hogy azzal az élővilágra, az emberi életre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő
tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki."
A 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról az alábbiak szerint határozza meg a
hulladékok fogalmát: „a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy
többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék”
(2)
Veszélyes hulladék a veszélyességi jellemzők jegyzékében felsorolt tulajdonságok
közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó,
eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő
hulladék.
(3)
Tilos a veszélyes hulladékot – a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül – más
hulladékkal vagy anyaggal összekeverni.
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(4)
A hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot
veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell
tekinteni.
(5)
A veszélyes hulladékokra
hulladékgazdálkodási tervet készít.

a

környezetvédelmi

vezető

3

évre

szóló

(6)
A veszélyes hulladékot elkülönítve, a környezetszennyezését vagy károsítását
kizáró módon kell gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg
ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére kell átadni, valamint a
szolgáltatásért járó díjat meg kell fizetni.
(7)
Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 98/2001.
(VI. 15.) Kormányrendelet tartalmazza.
(8)
A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és azok ártalmatlanításával
kapcsolatos tevékenységről a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok
jegyzékét a veszélyességi osztályuk megjelölésével a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
tartalmazza.
(9)
A radioaktív hulladékok esetében az azokra vonatkozó különös jogszabályi
rendelkezések szerint kell eljárni. A radioaktív hulladékok belső kezelési, tárolási rendjét a
sugárvédelmi megbízott határozza meg, akit az érintett szervezeti egység vezetője köteles
kijelölni.
(10) Az anyagi tulajdonságaik miatt veszélyes hulladékoknál, a tűz- és robbanás veszély
és/vagy a mérgező/maró/ártalmas/irritatív tulajdonság, valamint a várható
környezetszennyezés miatt szükséges az elkülönített kezelés, szelektív gyűjtés.
(11) A hulladékok szelektív gyűjtésének, tarolásának, szállításának edényzeteit, illetve
ezek anyagait a tervezett ártalmatlanítási módnak megfelelően kell megválasztani.
(12) Az telephelyi üzemi gyűjtőhelyeken az egy év alatt keletkező mennyiségnél több
nem tárolható.
(13) Az üzemi gyűjtőhelyekre a környezetvédelmi vezető üzemi gyűjtőhely szabályzatot
készít.
17.§ Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy
kell megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék:
a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, csökkenését
eredményezze,
b) hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,
c) keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és a mennyiségének
meghatározása biztosítva legyen,
d) kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok
maradéktalan betartásával történjen.
(1)
A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységekről a környezetvédelmi
felelősnek, illetve megbízottnak anyagmérleget kell készíteni. A veszélyes hulladék
mennyiségét naprakészen kell nyilvántartani. A környezetvédelmi felelős/megbízott az
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előző év veszélyes hulladék nyilvántartó lap másolatát minden év január 31-ig a
környezetvédelmi vezetőnek megküldeni köteles.

18.§ A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek folyamata a keletkezéstől az
elszállításig
(1)
A veszélyes hulladékok gyűjtése, a gyűjtőedényekkel szemben támasztott
követelmények
a) A veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól, és az egyes
hulladékfajtákat egymástól is elkülönítve, a jogszabályokban előírtak
szerint kell gyűjteni.
b) A hulladékot átönteni, az edényt kiüríteni, újra felhasználni tilos!
c) A gyűjtőedénynek minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a
kommunális hulladéktól megkülönböztethetőnek kell lennie. Méretének
megválasztásánál figyelembe kell venni a veszélyes hulladék mennyiségét
és az érvényben lévő ADR előírások szerinti biztonságos tárolását és
szállíthatóságát. 2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B"
Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes
szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.
(2) A veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőeszköz a hulladék fajtájától függően:
a) A hulladékok gyűjtésére szolgáló elsődleges eszköz (impregnált
papírdoboz, műanyag edény, műanyag zsák) egyszer használatos, a
hulladékkal együtt ártalmatlanításra kerül.
b) A hulladékot átönteni, a már lezárt gyűjtőeszközt kinyitni tilos!
c) Egyéb, üzemeltetési, irodai, (elem, toner/festék, fénycső) stb. hulladékot a
hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak, az ártalmatlanítás vagy
hasznosítás módjának, az ADR szállíthatóság biztosításának és a fogadási
feltételeknek megfelelő edényben kell gyűjteni.
(3)
A
hulladék
szállításra
történő
előkészítése,
gyűjtőcsomagolás,
feliratozás/címkézés.
a) A veszélyes hulladékot - a hulladék fizikai-kémiai, biológiai és
mikrobiológiai tulajdonságát figyelembe véve - biztonságos szállításra
alkalmas módon kell csomagolni.
b) A veszélyes hulladékot tartalmazó csomagoláson a jogszabályokban (Hgt.,
Kormányrendeletek, ADR) előírtakat kell feltüntetni a „Veszélyes hulladék
nyilvántartólap” adataival összhangban: a tulajdonos (NymE/egység)
nevét, címét, a hulladék fajtáját, EWC-kódját, megnevezését, veszélyességi
jellemzőit (C-szám, H-szám, UN-szám, R és S mondatok) és mennyiségét.
A veszélyességre utaló ADR matricá(ka)t minden egyes küldeménydarabra
rá kell tenni.
c) A csomagolóeszközöket az ADR szabályzat előírásai figyelembevételével
kell kiválasztani.
d) Vegyszerek esetén a gyűjtőeszközt biztonságosan le kell zárni.
e) A csomagolás, címkézés, feliratozás feltételeiről a keletkezési hely szerinti
szervezeti egység környezetvédelmi felelőse köteles gondoskodni.
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(4)
a)

Belső szállítás – közös tárolóhely használata esetén
Az összegyűjtött hulladékot – ha a keletkezés helyén valamilyen oknál fogva nem
tárolható – gyűjtőhelyre kell vinni. Több telephely esetén közös hulladék üzemi
gyűjtőhely is kialakítható. A veszélyes hulladék-gyűjtőhely kialakítására vonatkozó
követelményeket a vonatkozó jogszabály tartalmazza. A veszélyes hulladék
gyűjtőhelyen a veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.
A szállítási útvonalakat úgy kell meghatározni, hogy:
a hulladék szállítása az ún. „tiszta anyag szállítás”-sal ne ütközzék, (fekete
fehér útvonalak elkülönítése),
sem személyek, sem tárgyak számára ne jelentsen veszélyt,
ne akadályozza a létesítmény tevékenységét,
ne okozzon a megengedettnél nagyobb zajterhelést.
Egyéb veszélyes hulladék belső szállítását lezárt edényben, a hulladék jellemzőitől
függő tűz- és munkavédelmi előírások figyelembevételével kell végezni.

b)

c)
(5)
a)

b)
c)
d)

A hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó általános előírások
Az Egyetem minden szervezeti egységében, ahol veszélyes hulladék képződésével
kell számolni, ki kell alakítani megfelelő zárható helyet a keletkező veszélyes
hulladékok elszállítás, ill. végleges ártalmatlanítás előtti gyűjtése céljából. Egy
telephelyen belüli szervezeti egységek közös veszélyes hulladék gyűjtőhelyet is
kialakíthatnak.
Az egymáshoz közel, egy épületben vagy egy tömbben elhelyezkedő egységeknek
közös hulladék gyűjtőhelyet célszerű kialakítani.
A veszélyes hulladékot a tároló helyen olyan zárt edényzetben ( kanna, doboz,
zárható fém hordó) kell tárolni, mely biztosítja, hogy a hulladék
környezetszennyezést ne okozhasson.
A tároló helyekkel - mely lehetnek nyílt vagy zárt tériek - szemben támasztott
környezetvédelmi és higiénés követelmények jogszabály szerint kerülnek
kialakításra.

(6)
Külső szállítás
A veszélyes hulladék tulajdonosa átadásig a termelő, átadástól a begyűjtő.
a) A tároló helyről a veszélyes hulladékot a kezelés, ártalmatlanítás helyszínére kell
szállítani.
b) A veszélyes hulladék elszállítását a környezetvédelmi hatóság és ezen
tevékenységre vonatkozó egyéb szakhatósági engedélyek birtokában a
hulladékszállító társaság szerződésben meghatározott módon és feltételekkel
végzi.
c) A szállító felelőssége, hogy járműve és a szállítás körülménye megfeleljen a
környezetvédelmi követelményeknek és az ADR előírásainak.
d) A szállító a veszélyes hulladékot az „SZ” kísérőjegyen feltüntetett kezelőnek
köteles átadni.
Amennyiben az átadás meghiúsul, köteles értesíteni a szállítás megrendeléséért
felelős vezetőt és – szükség esetén - a hulladék tulajdonosához azt visszaszállítani.
A veszélyes hulladék tulajdonosa átadásig az átadó, átvétel után a kezelést végző
szervezet.
e) A veszélyes hulladék elszállítása begyűjtő járattal, „K” kísérőjeggyel is történhet,
alkalmanként 2000 kg-ot meg nem haladó mennyiség esetén, kivéve: 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről 11. § (3) A (2) bekezdéstől eltérően a veszélyes hulladék
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tömegétől függetlenül begyűjtő járattal szállíthatók a következő veszélyes
hulladékok:
- hulladékká vált járművek;
- hulladékká vált elektromos, gázüzemű és elektronikus berendezések;
- hulladékolajok;
- elemek és akkumulátorok.
f) A veszélyes hulladékot az e célra rendszeresített gyűjtőedényekkel együtt kell
elszállítani. A szállító/begyűjtő szerződésben tehet ajánlatot a jogszabályi
előírásoknak megfelelő gyűjtőedények cseréjének biztosításáról. Az Egyetemen a
veszélyes hulladékok külső szállításának lebonyolítása, a hulladék jellegétől
függően, a veszélyes hulladékok szállítása szerződésben meghatározott módon,
szükség szerinti rendszerességgel történik. (A megrendeléshez szükséges
formanyomtatványt a 12.sz. Melléklet tartalmazza)
(7)

Hasznosítás
a) A minél nagyobb arányú hasznosítás érdekében - a vonatkozó jogszabály
értelmében – az NymE Gazdasági Főigazgatóság által beszerzett anyagok és
eszközök használat utáni visszavételét koordinálja és azt szerződéseiben
érvényesíti.
b) A veszélyes hulladékok csökkentésének lehetőségét, az azt előállító szervezeti
egységeknek évente a vezető és a környezetvédelmi felelős közreműködésével
felül kell vizsgálnia, mivel az újrahasznosítás, az értékesítés, a környezeti terhelést
és ezzel együtt a hulladékkezelés költségeit is csökkentheti.

(8)
Ártalmatlanítás
A veszélyes hulladékok ártalmatlanítása több módszerrel lehetséges:
A veszélyes hulladék szakszerű ártalmatlanításával, a környezetvédelmi hatóság ezen
tevékenységre vonatkozó engedélyével rendelkező hulladékkezelő társaságot kell –
szerződéses jogviszony keretében – megbízni.
(9)
A veszélyes hulladék kezelésekor a munka-, egészségügyi és biztonságvédelmi
követelményeket be kell tartani.
a) Munkavédelmi követelmények betartása során az Egyetemi Munkavédelmi
Szabályzatban
b) Személyek és eszközök fertőtlenítési követelményeinek betartása során a EMuSz –
ban foglaltak a mérvadóak.
19.§ A hulladékgazdálkodás adminisztratív feladatai
(1)

A kommunális hulladékok kezelésének adminisztrációja
- a napi nyilvántartások vezetése: a szolgáltatótól kapott mérlegjegyek alapján az
NymE Gazdasági Főigazgatóság, ill. a környezetvédelmi felelős, illetve
megbízott feladata.
- az Egyetemre vonatkozó teljes körű, összesített adatok nyilvántartása, a
bejelentések határidőre történő elkészítése a környezetvédelmi vezető, a
dokumentumok őrzése az irattár feladata.
- A hulladék nyilvántartására szolgál a „Hulladék nyilvántartó lap” melyet a 10.
és 11. sz. Melléklet tartalmaz, a kommunális hulladékok jegyzéke a 9. sz.
Mellékletben található.
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(2)

A veszélyes hulladék átadás-átvétel dokumentációja
a) A veszélyes hulladékok útját a keletkezéstől az ártalmatlanításig dokumentumokkal
kell kísérni. Az intézetekben/egységeknél keletkezett leggyakoribb hulladékokra
vonatkozó, kötelezően feltüntetendő adatokat, EWC kódokat, a „H” és „C”
számokat, halmazállapotát, mennyiségét; tömeg- és csomagszámát és az átadás
dátumát.
b) Minden veszélyes hulladék elszállításakor (a gyűjtőhelyről vagy a keletkezés
helyéről):
- amennyiben a szállító és a kezelő külön szolgáltató 4 példányos „SZ”
jegyet kell a környezetvédelmi felelősnek, – [1. pld. ártalmatlanítónál
marad, 2. pld. a szállítónál marad, 3. példányt az ártalmatlanító visszaküldi
a termelőnek, 4. pld. a termelőnél marad átadáskor];
- begyűjtő járattal történő átadás esetén kétpéldányos "K" jegyet kell a
begyűjtőnek kiállítania. Mindkét példány a begyűjtőé, ezért a termelőnek
egy hitelesített másolati példányt kell kérnie.
A szállítójegy tartalmazza az átadás dátumát, az átadó, szállító/begyűjtő és az
átvevő nevét, környezetvédelmi adatait (KÜJ, KTJ, hatósági engedély számát), a
telephely címét, az átvett hulladék mennyiségét (darabszám, tömeg), a veszélyes
hulladék rendelet szerinti besorolását (EWC kód) és veszélyességét (R és S
mondatok), fizikai állapotát (halmazállapot), a veszélyes áruk szállítására
vonatkozó megjelöléseket (UN-szám, ADR). A SZ/K szállítójegyet átadáskor az
átadó illetve a környezetvédelmi felelős és a szállító aláírásával igazol. Az „SZ/K”
kísérőjegyek nem selejtezhetők, megőrzésük az irattár feladata.

(3)

Nyilvántartások
a) A keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékokról, külön-külön a 10. és 11. sz.
Mellékletekben megadott nyilvántartó lapot kell vezetni. A nyilvántartások alapjául
szolgáló „SZ”/K jegyek nem, a nem veszélyes hulladék esetében az átadási
bizonylatok (szállítólevelek, stb) 5 évig nem selejtezhetők, nyilvántartásuk,
megőrzésük az irattár feladata.
b) A nyilvántartások Egyetemi szintű összesítéséért, naprakész vezetéséért, az
adatszolgáltatásért a környezetvédelmi vezető a felelős.

(4)

Rendszeres adatszolgáltatás
a) A környezetvédelmi adatszolgáltatások elkészítéséért és azok tartalmáért a
környezetvédelmi vezető a felelős.
b) A keletkezett hulladékokról évente egy alkalommal, a tárgyévet követően március
1-ig adatokat kell szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság felé. Az adatszolgáltatás
teljesítése a Környezetvédelmi adatszolgáltatás nevű programmal kitöltött
adatlapokon, telephelyi bontásban történik.
c) A környezetvédelmi vezető a bejelentő lapokat ellenőrzés és az adatok
feldolgozása után a jogszabályban előírt határidőre elkészíti, melyet a gazdasági
főigazgató cégszerű aláírással hivatalos úton megküld a területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelőségnek.

20.§ Hulladékgazdálkodási terv
Az Egyetem a jogszabályban előírt tartalmú Egyedi Hulladékgazdálkodási Tervet
köteles készíteni.
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a) Az Egyedi Hulladékgazdálkodási Terv összeállítása – a jogszabályban megadott
tartalmi követelményekkel – az önálló szervezeti egységek és a tevékenységben
érintett területek (műszaki, beruházási, üzemeltetési, valamint humánerőforrásgazdálkodás, pénzügy, stb.) a környezetvédelmi felelősök és megbízottak
bevonásával a környezetvédelmi vezető feladata. A területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelőség a tervet - jóváhagyás után - a helyi
Önkormányzatnak megküldi.
b) Az önálló szervezeti egységekre (karok, gyakorló intézmények, szolgáltató
egységek és funkcionális egységek) karokra, kollégiumokra vonatkozóan elkészített
mellékdokumentumokat az illetékes vezetői, jóváhagyásuk után további
felhasználás céljából megküldenek a gazdasági főigazgatónak.
c) Az elkészített Hulladékgazdálkodási terv mellékdokumentumai alapján készül az
Egyetem egészére vonatkozó Hulladékgazdálkodási terv fődokumentuma. A
komplex Hulladékgazdálkodási terv a gazdasági főigazgató jóváhagyásával
cégszerű aláírást követően megküldendő a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóságnak.
d) A szervezeti egységeknél történő megvalósításért az illető szervezeti egység
vezetője felel.

A vízminőség védelmével és a szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatok
21.§ A szennyvízelvezető műbe (csatornába) károsító (szennyező, mérgező) anyagokat – a
meghatározott mértéket meghaladó mennyiségben - tartalmazó szennyvizet bevezetni tilos.
(1)
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy onnan származó települési
folyékony hulladékot a külön jogszabályokban meghatározott műszaki és közegészségügyi
előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint köteles
gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére jogosult hulladékkezelőnek átadni. A közös üzemi
szennyvíztisztításra vezetett szennyvíz (használt víz) egy adott szennyező anyagának
közös üzemi csatornába vezethetőségére vonatkozó kibocsátási határértéket a
felügyelőség a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetőjének vállalása szerinti
szennyezőanyag-terhelési szint figyelembevételével állapítja meg.
Biztosítani kell, hogy az Egyetem tevékenységével összefüggésben keletkező szennyező
anyagok káros mennyiségben ne kerüljenek a szennyvízelvezető hálózatba.
(2)
Károsnak minősül a szennyezőanyag, ha mennyisége meghaladja a hatályos
rendeletben előírt határértékeket.
(3)
A szennyvíz elvezető műbe a (csatornába) károsító (szennyező, mérgező)
anyagokat – a meghatározott mértéket meghaladó mennyiségben – tartalmazó szennyvizet
bevezetni tilos.
22.§ A károsító szennyezések szempontjából leginkább figyelemre méltó technológiák esetében az
alábbi intézkedések szükségesek:
(1)
A laboratóriumi technológiáknál a felhasznált veszélyes anyagok és készítmények
Biztonsági adatlapjainak ismeretében, az ott leírtak szerint kell eljárni.
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(2)
Amennyiben a Biztonsági adatlap a veszélyes anyagot hulladékká válva veszélyes
hulladéknak minősíti, a hulladékgazdálkodás részben leírtak szerint kell az
ártalmatlanításáról gondoskodni.
23.§ A főzőkonyhai szennyvizeket zsír és olajfogó beépítésével előkezelni kell. Gondoskodni kell
a zsírfogók rendszeres tisztításáról és a visszamaradt zsírok veszélyes hulladékként történő
kezeléséről. A zsírfogó aknák működéséhez a 14. sz. Melléklet által előírt műszaki tartalmú
engedélykérelmet kell benyújtani az illetékes KTVF-hez.
24.§ A technológiai eredetű (pl. mosoda) elfolyó szennyvizeket a szennyvízelvezető közcsatornára
történő csatlakozás előtt iszapfogó, derítő telepítése révén kell előkezelni. Gondoskodni kell a
derítő rendszeres tisztításáról, az iszap elszállításáról, valamint a szennyvízelvezető műbe vezetett
szennyvíz pH értékének beállításáról.
25.§ Az Egyetemhez tartozó valamennyi szervezeti egységnél keletkező szennyvizet,
szennyvíztisztító és elvezető műveket, valamint a szennyező anyag kibocsátását a
környezetvédelmi felügyelőség és a területi víz- és csatornamű szolgáltató rendszeresen ellenőrzi,
amelyhez az egység vezetője köteles a feltételeket biztosítani.
(1)
A helyszíni ellenőrzés célja az egységek szennyvíz-kibocsátási (a szennyező
anyagok) határértékek teljesülésének vizsgálata.
(2)
Ha a helyszíni ellenőrzésen vett vízminták elemzése szerint a kibocsátott
szennyvíz szennyezőanyag-tartalma a határértéket meghaladja, a környezetvédelmi
felügyelőség az ellenőrzés alapján tett megállapításairól szakvéleményt készít, és azt az
ellenőrzéstől számított 30 napon belül megküldi a szervezeti egység vezetőjenek.
(3)
A szervezeti egység vezetője a szakvéleményre 15 napon belül észrevételt tehet,
amelyben meg kell jelölnie az annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat.
26.§ A talaj és a talajvíz szennyezésének elkerülése
(1)
Az egyes térburkolat nélküli udvari területeket, az igénybevételnek megfelelő
burkolattal kell ellátni. A térburkolattal ellátott felületek karbantartását, takarítását a téli
időszakban fokozott gonddal kell végezni.
(2)
Az újonnan kialakításra kerülő burkolások tervezésénél körültekintően kell
meghatározni azok lejtését, úgy, hogy a víz elvezetése a csatornaszemek irányába
történjen. A csatornaszemek kialakításánál figyelembe kell venni a burkolt felület területét,
valamint az elmúlt évek átlagos csapadékmennyiségét.
(3)

Felszín alatti vizek és földtani közeg védelme:
- felszín alatti víz terhelésének lehetőség szerinti elkerülése
- a felszín alatti víz és földtani közeg szennyezésének lehetőség szerinti
elkerülése
- a bekövetkezett, határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás
mértékének csökkentése,
- megszüntetése
- ezek érdekében szabályok megállapítása, törekedve a legjobb elérhető
technika alkalmazására.
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(4)

A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos tilalmak és kötelezettségek:
A tevékenység nem járhat a jogszabályokban meghatározott tilalmak
megszegésével.
A tevékenység a (B) szennyezettségi határértéknél (ld. 6/2009. (IV.14.)
KvVM-EüM-FVMKHVM rend.) kedvezőbb állapotú felszín alatti víz,
földtani közeg állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
A tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víz, földtani közeg
egyedi határértéknél vagy ennek hiányában (B) szennyezettségi
határértéknél kedvezőbb állapotát.
A tevékenység a környezetvédelmet szolgáló megelőző intézkedésekkel, az
elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető:
a tevékenység során kockázatos anyag, ill. lebomlásuk esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezető anyagok használata ill. kibocsátása csak műszaki
védelemmel folytatható,
a tevékenység ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a
monitoring kialakítását, működtetését és adatszolgáltatást (FAVI
adatlapok, a Környezetvédelmi adatszolgáltató programmal tölthetők ki),
a tevékenység részeként végzett bevezetést engedéllyel lehet folytatni
(Vízjogi üzemeltetési engedély).

(5)
A már bekövetkezett felszín alatti szennyezést haladéktalanul be kell jelenteni a
környezetvédelmi felügyelőségnek és azonnal meg kell kezdeni a mentesítést. A
szennyezés teljes megszüntetését a hatóság útmutatása (határozata) alapján kell teljesíteni

A zaj- es rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatok
27.§ Az Egyetem alaptevékenysége káros környezeti zajterhelést önmagában nem jelent, azonban
a kiszolgáló tevékenységek közül zajforrásnak minősülhetnek az alábbiak:
javító műhely
kazánházak
légtechnikai berendezések (elszívók)
robbanómotoros kerti eszközök
személy- és tehergépkocsi forgalom, munkagépek stb.
28.§ Zajkibocsátási előírások
(1)
A környezetvédelmi hatóság meglevő üzemi létesítményre zajkibocsátási
határérteket állapíthat meg és előírhatja annak teljesítési határidejét. A zajkibocsátási
határértek megállapításának módját és a vizsgálati módszereket a környezetvédelmi és
területfejlesztési miniszter állapítja meg. A vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.
(2)
A gépeket, berendezéseket úgy kell üzemeltetni, olyan zajcsökkentési
megoldásokat kell alkalmazni, hogy az Egyetem környezetében a zajszint a megengedett
határértéket ne haladja meg. A munkavállalót érő zajexpozíció nem haladhatja meg a
zajexpozíciós határértékeket. Ha a zajexpozícióból eredő kockázatot más intézkedéssel
nem lehet megelőzni, akkor a munkavállalót megfelelően illeszkedő egyéni hallásvédő
eszközzel kell ellátni.
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(3)
A megengedett zajterhelési határértek teljesülését a telekhatár vonala mentén
történő zajmérésekkel és az eredmények értékelésével kell elvegezni.
(4)
Üzemi létesítményt csak oly módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni,
meglévőt pedig bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint építési munkát végezni, hogy
azok rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj a
területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket
ne haladja meg.
(5)
A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és
megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Környezeti zajt
előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zajés rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti
zajkibocsátási határérték megállapítását kérni kivéve, ha a vonatkozó jogszabály nem írja
elő.
Azokra a tevékenységekre, létesítményekre, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést
okoznak vagy okozhatnak, a 284/2007. (V. 28.) Korm. rendelet és a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet előírásai az irányadók.
(6)
A meglévő zaj- és rezgésforrások által okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést
fokozatosan, tervszerűen csökkenteni kell.
(7)
A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely
határérték túllépést okozhat a környezeti zajforrás területén és hatásterületén, 30 napon
belül a környezetvédelmi vezető az érintett szervezeti egység környezetvédelmi
felelősének tájékoztatása alapján bejelenti a környezetvédelmi hatóságnak.
29.§ Tilos a védendő környezetben (botanikus kert, könyvtár, tanterem, kollégium stb.) veszélyes
mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
30.§ A gépjárművek zajkibocsátásra és rezgésre vonatkozó üzemeltetési feltételeit is az 27/2008.
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásai szerint kell biztosítani. Az engedélyezett
gépkocsiforgalom csökkentésével, a sebesség korlátozásával az Egyetem területén a zajterhelés
csökkenthető.
31.§ Építőipari tevékenység alatt a kivitelező köteles betartani a zaj- és rezgésvédelmi
követelményeket, ez alól felmentést a környezetvédelmi hatóságtól kérhet.
Természetvédelem
32.§ Az 1996. évi LIII. törvény szabályozza a természeti értékek és területek, tájak, természeti
rendszerek, biológiai sokféleségek általános védelmét, megismerésének és fenntartható
használatának elősegítését, a természeti értékek és területek kiemelt oltalmát, megőrzését,
fenntartását és fejlesztését.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Botanikus Kert (Élő növénygyűjtemény) a 160/2007. (XII.27.)
KvVM rendelet alapján országos jelentőségű természetvédelmi terület.
(1) A 2008 április 1-én kiadott látogatási szabályzatot be kell tartani.
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(2)
Az Egyetem kezelésében lévő, védelem alá eső területeken a Nyugatmagyarországi Egyetem Botanikus Kertben különös védelmet kell fordítani a
növényvilágra.
(3)

Építési munkálatokat a megfelelő engedélyek birtokában lehet végezni.

(4)
Közterületen lévő növényeket kivágni, telepíteni csak a megfelelő hatósági
engedélyek birtokában lehet.
(5)

Különös figyelmet kell fordítani a növényvilág és társulásainak fenntartására.

Épített környezet védelme
33.§ Az Egyetem épületeinek fenntartása, felújítása során a jogszabályban foglaltak szerint kell
eljárni és különös figyelmet kell fordítani az épített környezet védelmére.
(1)
A műemléki és a helyi védettség miatt az egyetemi védett értékek külső és belső
megjelenését meg kell őrizni.
(2)
Bármely állagmegóváson kívüli építési, felújítási illetve átalakítási munka e
rendeletben meghatározott szakhatóságok engedélye alapján végezhető el. A védettség
alatt álló területek és épületek eredeti állapota és külső megjelenése – az előírásoknak
megfelelően- megtartandó.
(3)
Az épületeken bármilyen csekély külső homlokzati változtatás (pl. légkondicionáló
kültéri egységének elhelyezése, külső nyílászárók cseréje, felújítása, üvegezés pótlása,
biztonsági berendezések elhelyezése, stb.) csak a megfelelő szakhatósági engedélyek
alapján, a NymE Gazdasági Főigazgatósággal egyeztetve lehetséges.
(4)

Különös figyelmet kell fordítani az épületek eredeti állapotának fenntartására.

34.§ A Gazdasági Főigazgatóság feladata az épületek műszaki állapotára és a védendő
objektumokra vonatkozó felmérés.
35.§ Az Egyetem bármely polgárának joga javaslatot tenni a védelem kiterjesztésére.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek szabályai
36.§ A veszélyes (tűz- és robbanásveszélyes, mérgező, rákkeltő, ökotoxikus) anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységeket kizárólag a jogszabályok szerint lehet és
kell végezni.
37.§ Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység
(1)
A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel kapcsolatos minden
tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy a veszélyes anyag a tevékenység során az
egészséget, illetve a környezetet ne veszélyeztethesse, ne károsíthassa („elérhető legjobb
technológia”).
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(2)
Minden tevékenységet, amely veszélyes hulladékot eredményezhet, úgy kell
megszervezni és végezni, hogy az a veszélyes hulladék:
a)
mennyiségének, illetve veszélyességének a csökkenését eredményezze,
b)
a termelésben való minél nagyobb arányú felhasználást tegye lehetővé,
c)
keletkezésének ellenőrzését és a mennyiségének mérését biztosítsa.
(3)
Minden veszélyes anyaggal összefüggő tevékenységről a környezetvédelmi
felelősnek illetve megbízottnak anyagmérleget kell készíteni.
(4)
A veszélyes anyagokat és készítményeket határérték felett élővízbe, közcsatornába
és talajba juttatni tilos. (Ld. szennyvízkibocsátás, talajvédelem fejezetek)
(5)
Az illékony, légszennyező veszélyes anyagokkal megfelelő elszívás mellett - vegyi
fülkében – lehet dolgozni. A szűrővel ellátott boxok, vegyi fülkék szűrőbetétjei veszélyes
hulladéknak minősülnek, ártalmatlanításukról ezen szabályzat veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos feladatok. fejezetében leírtak szerint kell gondoskodni.
(6)
A veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység csak igazolható
módon bejelentett vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, illetve bejelentett veszélyes
készítménnyel végezhető, a felhasznált anyag vagy készítmény adatait, a kezelés és tárolás
feltételeit, a hulladékkezelésre, szállításra vonatkozó előírásokat tartalmazó REACH
rendeletnek megfelelő Biztonsági adatlap birtokában.
(7)
A veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel végzett tevékenység csak a
területileg illetékes ÁNTSZ engedélyével végezhető.
(8)
A méregnek minősülő anyagok kezelésére (előállítás, tárolás, felhasználás, szállítás)
az Egyetemi Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.
(9)
A mérgező hatású veszélyes anyagokról és készítményekről külön jogszabály
szerint naprakész nyilvántartást kell vezetni, az e célra rendszeresített nyilvántartó
füzetben. Ennek tükröznie kell a beszerzés dátumát, az anyag beszerzett, tárolt és kiadott
(felhasznált) mennyiségeit, egyszerűsített anyagmérleg jelleggel.
37.§ A veszélyes anyagok tárolásának környezetvédelmi és közegészségügyi előírásai
(1)
Minden szervezeti egységnél meg kell határozni a veszélyes anyagok tárolásának
módját, rendjét.
(2)
A veszélyes anyag tároló helyek kialakításánál biztosítani kell vízvételi lehetőséget,
mosható fal és padlóburkolatot. Kármentő műszaki kialakításával gondoskodni kell a
kármentésről, meg kell akadályozni, hogy a padlózaton kiömlő veszélyes anyag a
szennyvízelvezető műbe vagy a talajba jusson.
(3)
Biztosítani kell a vegyszerek fizikai-kémiai sajátosságának megfelelő felitató
anyagot (pl. ömleszthető állapotú homok), közömbösítő szereket. Ezeket, valamint a
felitató anyagok adagolására szolgáló lapátot az adott helyiségben, jól hozzáférhető helyen
kell tartani.
(4)
Illékony összetevőket tartalmazó veszélyes anyagok tárolása során meg kell
akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
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(5)
A tárolók külső ajtaján szembetűnő módon - az ott tárolt veszélyes anyagok
fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságaitól függően - feliratot, ill. jelzést (piktogramot)
kell elhelyezni.
(6)
Gondoskodni kell a tárolók folyamatos tisztántartásáról. A tároló helyek
takarítását csak erre kijelölt és oktatásban részesült személy végezheti.
(7)

A tároló raktárban étkezni és dohányozni tilos.

(8)

A mérgező hatású anyagok tárolását:
a.)
erős falú, biztonsági zárral ellátott méregszekrényben
b.)
kizárólag erre a célra szolgáló, minden oldalról körülzárt, szellőztethető,
világítással és biztonsági zárral ellátott helyiségben
c.)
elzárhatóan körülkerített rakterületen szabad végezni.

(9)
A méregtárolót használaton kívül zárva kell tartani. A tároló kulcsát kizárólag az
azzal megbízott személy - távollétében megbízott helyettese - őrizheti, a tárolók kinyitása
csak az ő jelenlétében történhet.
(10) A méregtárolóban a veszélyes anyagokon és készítményeken kívül más anyag,
eszköz tárolása, elhelyezése, átmenetileg sem történhet.
(11) A mérgező hatású anyagokat, vegyszereket, eredeti, zárt csomagolásban
anyagonként elkülönítve és jelölve kell tárolni.
(12) A mérgező hatású anyagokról naprakész nyilvántartást kell vezetni, a tevékenység
végzéséhez megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt (kémiai szakképesítés) kell
kinevezni.
(13) A veszélyes anyagot csak olyan anyagból készült csomagolóanyagban szabad
tárolni, amely annak szétszóródását megakadályozza.
(14) A veszélyes anyagok azonosítására a csomagoláson minden esetben kell, hogy
legyen jól olvasható és letörölhetetlen felirat (címke). (A gyártó vagy forgalmazó adatai, a
veszélyt jelző szimbólum, R-mondat, S-mondat, illetve H-mondat, P-mondat)
(15) A literes vagy annál kisebb kiszerelésű anyagokat – szigorúbb előírás hiányában –
célszerű asztalon, vagy polcon elhelyezni. A polcok terhelhetőségét figyelembe kell venni
és azt a polcon jelölni kell.
(16) Az egymással vegyi reakcióba lépni képes anyagokat egymástól elkülönítetten kell
tárolni. Polcon való tárolás esetén is biztosítani kell a szakosított tárolást, anyagnemenként
elkülönítve.
(17) Figyelemmel kell kísérni a veszélyes anyagok felhasználhatóságát, szavatossági
idejét. A lejárt készítményeket és a felhasználásra nem kerülő anyagokat veszélyes
hulladékként kell kezelni, ezek gyűjtését külön kell biztosítani. Kezelésüket a
Hulladékgazdálkodás fejezetben leírtak szerint kell végezni.
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(18) A veszélyes anyagokkal és készítményekkel való tevékenység során be kell tartani a
tűz- és munkavédelmi előírásokat.
(19) A veszélyes anyagok tárolásánál minden esetben a BIZTONSÁGI ADATLAP
előírásai szerint kell eljárni. Biztosítani kell, hogy a biztonsági adatlapok bármikor
hozzáférhető helyen legyenek.
(20) Bármely észlelt rendellenességről értesíteni kell a munkahelyi vezetőt és a
méregfelelőst.
(21) A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés, a tárolás során az esetlegesen
bekövetkező rendkívüli környezetkárosítás megakadályozására, felszámolására,
kárelhárítási tervet kell készíteni, melyet a felhasználás helyén, jól látható helyen ki kell
függeszteni. A terv tartalmát ismertetni kell a veszélyes anyagokkal tevékenységet végző
dolgozókkal.
38.§ A veszélyes anyagok szállításának szabályai:
(1) A veszélyes anyagok és készítmények szállítása során az élet, a testi épség és a
környezet veszélyeztetésének kockázatát a minimálisra kell csökkenteni.
(2) A veszélyes anyagok szállításánál minden esetben a Biztonsági adatlap szállításra
vonatkozó információi szerint kell eljárni.
(3) Telephelyen belüli szállítás (anyagmozgatás)
a) Az anyagokat csak olyan csomagolóanyagban szabad szállítani, amelyből
szállítás közben nem szóródhat szét, nem ömölhet ki és el nem párologhat.
b) A szállítmányt kísérő személy köteles biztosítani, hogy a veszélyes anyag
illetéktelen személyekhez ne kerüljön.
c) A szállítás közben törés vagy más ok folytán kiömlött vagy szétszóródott
anyag közömbösítéséről a szállító azonnal köteles gondoskodni.

(4) Telephelyek közötti közúti szállítás
a) A veszélyes anyagok közúti szállítására az ADR (Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) előírásai az
irányadók.
b) A szállítást végző gépkocsinak és a gépkocsivezetőnek ADR vizsgával kell
rendelkeznie. A szállítás megkezdése előtt biztosítani kell számára a
szállítandó anyagok tételes mennyiségi listáját.
Rendkívüli események
39.§ A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés helyszínén és veszélyes technológiák
alkalmazása során az esetleges rendkívüli eseményekre a munkáltató kötelessége a
munkavállalókat felkészíteni.
40.§ Ha üzemzavar, baleset, vagy más rendkívüli esemény következtében a környezetet veszély
fenyegeti, vagy környezetkárosítás következik be, haladéktalanul intézkedni kell az alábbiak
szerint:
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(1)

Értesíteni kell az érintett szervezeti egység vezetőjét és környezetvédelmi felelősét.

(2)
A szervezeti egység vezetője/környezetvédelmi felelős a történtekről részletesen
tájékoztatja a Biztonságszervezési munkatársat. Az értesítési sorrendet a Riasztási Terv
tartalmazza.
(3)
Indokolt esetben a gazdasági főigazgató vagy megbízottja bejelentést tesz a
környezetvédelmi és a közegészségügyi hatósághoz és/vagy a katasztrófavédelemhez. A
továbbiakban a hatóságok utasításai szerint kell eljárni.
(4)

Az esemény helyszínén intézkedni kell a további veszély elhárítása érdekében.
Záró rendelkezések

41.§ A Környezetvédelmi Szabályzatot az Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatának,
továbbá az Egyetem védelmi Szabályzatainak
Munkavédelmi
Tűzvédelmi
Vagyonvédelmi
Polgári védelmi
előírásaival összhangban kell alkalmazni.
42.§ A Környezetvédelmi Szabályzatot minden Egyetemi szervezeti egység részére elérhetővé kell
tenni, és gondoskodni kell arról, hogy előírásait a dolgozók megismerjék.
43.§ A Biztonságszervezési munkatárs köteles rendszeresen felülvizsgálni a Környezetvédelmi
Szabályzatot, és az időközben megjelent, a Szabályzat rendelkezéseit érintő jogszabályváltozásokat
a Szabályzat módosító mellékleteként a gazdasági főigazgatói utasítás formájában érvényesíteni, és
a szervezeti egységek részére eljuttatni.
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VI. FEJEZET Záró rendelkezések
1.§. Jelen szabályzatot a Szenátus a 87/2011. (V. 19.) sz. határozatával fogadta el.
2.§. A szabályzat minden egységre vonatkozóan 2011. május 19. napján lép hatályba, és ezzel
egyidejűleg hatályát veszti az Egyetemi Tanács 18/2004. (II. 18.) sz. határozatával elfogadott
szabályzat.
3.§. II. fejezet 3.§ 1.f)-ban meghatározottak szerint a kari munkavédelmi szabályzatokat, III.
fejezet 10.§.(1)-ban meghatározottak szerint a kari és létesítményi tűzvédelmi szabályzatokat
és IV. fejezet 3.§. (6) c)-ban a kari rendészeti/vagyonvédelmi szabályzatokat 2011. október
30-ig az Egyetem összes önálló szervezeti egysége köteles elkészíteni vagy módosítani és
kiadományozni. E dokumentumok jelen szabályzat „Függelékét” képezik.
4.§. Az I fejezet 3.§ (6-7) –ban meghatározott kari munkavédelmi felelősök és megbízottak,
tűzvédelmi felelősök és megbízottak, rendészeti és vagyonvédelmi megbízottak,
környezetvédelmi felelősök új szabályozás szerinti kinevezését 2011. május 31-ig kell
végrehajtani. A biztonságvédelmi felelősi megbízás 4 példányban készül. Kapja a megbízott, a
megbízott kari vezetője (összevont megbízás esetén az érintett kari vezetők), a
Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály és Biztonságszervezési Szervezet. A biztonságvédelmi
megbízotti megbízás 5 példányban készül és a megbízotton kívül a biztonságvédelmi felelősi
megbízásról értesített kör kapja.
5.§. A környezetvédelmi felelősi megbízás 4 példányban készül. Kapja a megbízott, a megbízott
kari vezetője (összevont megbízás esetén az érintett kari vezetők), a Humánerőforrásgazdálkodási Osztály és Biztonságszervezési Szervezet.
6.§. A biztonságvédelmi szabályzatban meghatározottaktól eltérni az alábbiak szerint lehet:
(1) Ha jogszabály az eltérést feltételhez kötötten megengedi, az engedélyezési eljárás a
Gazdasági Főigazgató hatáskörében történik.
(2) Ha az eltérésnek nincs jogi feltétele, a kari/létesítményi szabályozás a Gazdasági
Főigazgató által történő jóváhagyás után lehetséges.
Sopron, 2011. május 19.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
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Mellékletek
I. fejezet mellékletei az általános rendelkezésekhez
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EBSZ 1. számú melléklete: NYME biztonságvédelmi szervezeti felépítése:
Hiba!

REKTOR

Alaptevékenység folytatásával kapcsolatos
biztonságvédelmi és környezetvédelmi igazgatási,
szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatok

Központi igazgatás,
ellenőrzés feladatai

FŐTITKÁR

Egyetem általános, valamint az üzemvitel,
beruházás, felújítás és karbantartás
biztonságvédelmi és környezetvédelmi
igazgatási, szervezési, végrehajtási és
ellenőrzési feladatai.

ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐK (KAR,
GYAKORLÓ INTÉZMÉNY, SZOLGÁLTATÓ
EGYSÉG, FUNKCIONÁLIS EGYSÉG)

REKTORI
HIVATAL

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ

BIZTONSÁGSZERVEZÉSI
MUNKATÁRS
(BSZ)

BIZTONSÁGVÉDELMI
FELELŐSÖK

KAPCSOLATOK JELÖLÉSE:
FÜGGELMI:
__________
KOOPERATÍV, ----------------INFORMÁCIÓS:

-

Munkavédelmi
Tűzvédelmi
Környezetvédelmi
Vagyonvédelmi
(Egyéb)

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK
-

NEM
ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉG
BIZTONSÁGVÉDELMI
MEGBÍZOTTAK
Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Környezetvédelmi, Egyéb
(szükség szerint)

-

Munkavédelmi,(kockázatértékelés, üzembehelyezés, felülvizsgálatok stb.)
Tűzvédelmi, (felügyelet, felülvizsgálatok stb.)
Vagyonvédelmi (biztonsági rendszerek,
őrzésvédelem, stb.)
Környezetvédelmi,(Jogszabályok,minőségbiztosítás)

EBSZ 2. számú melléklete: Biztonságszervezési Szervezet Működési Szabályzata

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) Szervezet neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Biztonságszervezési Szervezet
rövidítésben: NymE BSZ
székhelye: Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
(2) A Biztonságszervezési Szervezet a Nyugat-magyarországi Egyetemnek olyan, a biztonság területén működő
szervezési, igazgatási és ellenőrzési szervezete, mely átruházott hatáskörben a mindenkori Gazdasági
Főigazgatónak a felügyelete alatt működik.
(3) A Biztonságszervezési Szervezet feladatait a vonatkozó jogszabályok, az EBSZ, és a Szenátus, valamint a
Rektor jogkörébe tartozó döntések alapján szervezi és hajtja végre.
2. §
(1) A Biztonságszervezési Szervezet működésének célja az egyetem alapfeladatával járó és ehhez kapcsolódó
tevékenységeknek zavartalan biztosítása, a működésében akadályt jelentő és felismerhető veszélyforrások
csökkentése, felderítése és felszámolása révén.
(2) A Biztonságszervezési Szervezet tevékenysége során az Egyetem érdekeit szem előtt tartva köteles eljárni,
miközben szoros információs kapcsolatban áll a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpoltikai
Főosztályával.
(3) Az (1) pontban megjelölt cél megvalósításához a Biztonságszervezési Szervezet hatáskörén belül az alábbi
területeken kell a biztonságot érintő szervezési, igazgatási és ellenőrzési feladatokat megoldani, ill. más
szervezeti egységeknél azok megoldását elősegíteni:
a) Biztonságvédelmi tevékenységek területén
- rendészet, vagyonvédelem
- tűzvédelem
- munkavédelem
- polgári védelem
- környezetvédelem
- katonai igazgatás
- őrzésvédelem, vagyonvédelmi biztonságtechnika
b) Tervezési tevékenység területén:
Rövid- és középtávú biztonságvédelmi stratégiai célkitűzések megfogalmazása, valamint e
célkitűzések eléréséhez szükséges Stratégiai Tervek megvalósításának elősegítése, ellenőrzése.
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II. FEJEZET
A képviselet és az aláírás formái

1. §
Általános szabályok
(1) Képviseleti jogosultság illeti meg a Biztonságszervezési Munkatársat, aki a jelen BSZ SZMSZ és annak
végrehajtása tárgyában kiadott Gazdasági főigazgatói utasítások alapján átruházott jogkörben aláírási
jogosultsággal rendelkezik.
(2) A képviseleti jogkör terjedelmére, és tartalmára az aláírási jogosultságra vonatkozó szabályok az irányadók.
2. §
Az aláírás rendje
(1) A Biztonságszervezési Szervezetnél keletkező iratokat az alábbi tárgykörök kivételével a biztonságszervezési
munkatárs aláírhatja:
a) A Biztonságszervezési Szervezet egészét érintő szabályzatok, utasítások.
b) A rektorhoz és helyetteseihez intézett iratok.
c) Az egyetemi szervezetek és központi intézmények vezetőihez címzett iratok.
d) Külső szervezetekhez címzett iratok.
e) Felügyeleti szervekhez (minisztériumok, szakhatóságok) címzett iratok.
A fenti esetekben a Biztonságszervezési Szervezet munkájának felügyeletét ellátó Gazdasági főigazgató
jogosult aláírni.
III. FEJEZET
A Biztonságszervezési Szervezeti felépítése és betagozódása az egyetem biztonságvédelmi
rendszerébe
1. §
(1) A Biztonságszervezési Szervezet az egész egyetemet érintő biztonságszervezési igazgatási és ellenőrzési
feladatokat látja el.
(2) A Biztonságszervezési Szervezet az EBSZ I. fejezet 3. § (1) pontjában meghatározott módon tagozódik az
egész egyetem biztonságvédelmi rendszerébe.
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IV. FEJEZET
Biztonságszervezési Szervezet vezetése és a biztonságszervezési szakterületek igazgatása
1. §
Biztonságszervezési Szervezet irányítása
(1) A Biztonságszervezési Szervezet irányítását a Biztonságszervezési munkatárs látja el megbízás/kinevezés
alapján. A munkakör betöltéséhez felsőfokú képesítés szükséges.
(2) A Biztonságszervezési munkatársat ezzel a feladattal a Rektor bízza meg/nevezi ki a Gazdasági főigazgató
javaslatára, aki egyben irányítja és felügyeli tevékenységét.
(3) A Biztonságszervezési Szervezet vezetője irányítja a Szervezet szakmai és ügyviteli munkáját, gondoskodik
az ellenőrzésről és a törvényesség betartásáról. Ugyanakkor gondoskodik a társ területekkel (beruházási és
üzemfenntartási terület) és társszervezetekkel, valamint a karoknál tevékenykedő operatív intézkedési
feladatokat ellátó biztonságvédelmi (tűzvédelmi-, munkavédelmi-; vagyonvédelmi-, polgári védelmi-,
környezetvédelmi stb.) felelősökkel és megbízottakkal az ügyviteli szabályoknak megfelelő
együttműködésről is.
(4) Fő feladata az egész egyetem területén a biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok megszervezése és az
EBSZ betartásának szakigazgatása, valamint a betartatás ellenőrzése. Ennek megfelelően szervezi és
irányítja a Szervezet tevékenységét.
(5) A Biztonságszervezési munkatárs fegyelmileg felelős:
a) a Szervezet feladatainak, az egyetem érdekeit megvalósító racionális ellátásáért,
b) a szakirányítás és ellenőrzés hiányosságaiért,
c) a beszámoló jelentések, tájékoztatások, adatszolgáltatások valódiságáért, utasítás szerinti tartalommal,
az előírt helyre és határidőre történő eljuttatásáért,
d) a Szervezetbe tagozódó külső szolgáltatók munkájának szakszerű megszervezéséért, az ügyrendi
előírások betartásáért,
e) a Szervezet rendelkezésére bocsátott álló- és fogyóeszközök, anyagok gazdaságos hatékony
felhasználásáért.
(6) A Biztonságszervezési munkatárs részletes feladat- és hatásköre a biztonságvédelem egyes szakterületeire
kiadott szabályzatokban (EMuSz, ETűSz stb.) kerül meghatározásra.
2. §
Biztonságszervezési külső szolgáltatók
(1) Az egész egyetemet érintő biztonságszervezési szakfeladatokat, elkülönítve az egyes biztonsági szakterületek
szerint, külső szolgáltatók (biztonságszervezési -, mint tűzvédelmi-, munkavédelmi-, környezetvédelmi, őrzésvédelmi,
biztonságtechnikai stb. - vállalkozások) látják el szerződés alapján. A tevékenységek végzéséhez jogszabályban
előírt képesítés szükséges.
(2) A biztonságszervezési külső szolgáltatókkal kötött szerződéseket a Gazdasági Főigazgató jogosult aláírni a
vonatkozó szabályok alapján, a Biztonságszervezési munkatárs javaslatának figyelembevételével.
(3) A biztonságszervezési külső szolgáltatók tevékenységét a Biztonságszervezési Munkatárs irányítja és
felügyeli.
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(4) A biztonságszervezési külső szolgáltatók fő feladata az egész egyetem területén a biztonsági szakterületükkel
kapcsolatos feladatok elvégzése, az EBSZ, valamint egyéb egyetemi belső rendelkezések betartásának
előmozdítása, és a betartatás ellenőrzése. Ennek megfelelően szoros információs és munkakapcsolatban
állnak a karoknál hasonló szakterületen dékáni, önálló szervezeti egység vezetői (gyakorló intézmény,
szolgáltató egység, funkcionális egység) irányítás alatt tevékenykedő és operatív intézkedési feladatokat
ellátó biztonságvédelmi felelősökkel.
(5) A biztonságszervezési külső szolgáltató felelős:
a) a biztonsági szakterület feladatainak, az egyetem érdekeit megvalósító racionális ellátásáért,
b) a biztonsági szakterületén jelentkező igazgatási és ellenőrzési hiányosságok feltárásáért,
c) a beszámoló jelentések, tájékoztatások, adatszolgáltatások valódiságáért, utasítás szerinti tartalommal,
az előírt helyre és határidőre történő eljuttatásáért,
d) munkájának szakszerű elvégzéséért, az ügyrendi előírások betartásáért,
e) a gondjaira bízott álló- és fogyóeszközök, anyagok gazdaságos hatékony felhasználásáért.
(6) A környezetvédelmi külső szolgáltató felelőssége megegyezik az (5)-ban megjelöltekkel.
(7) Egyes biztonsági szakterületek biztonságszervezési külső szolgáltatói feladatainak ellátása esetenként
összevontan is elvégezhető.
(8) A biztonságszervezési és környezetvédelmi külső szolgáltatók részletes feladat- és hatásköre a
biztonságvédelem egyes szakterületeire kiadott szabályzatokban (EMuSz, ETűSz stb.) kerül meghatározásra.
V. FEJEZET
Vegyes rendelkezések
1. §
(1) A Biztonságszervezési Szervezethez kapcsolódó dolgozók részére a megbízás feltétele a szakmai
felkészültségen túl a magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségi alkalmasság.
(2) A Biztonságszervezési Szervezet ügyrendjét a Gazdasági főigazgató saját hatáskörében adja ki.
(3) Ezen

szabályzat

az

EBSZ

mellékletét

képezi,
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mely

a

Szenátus

határozatával

lép

életbe.

EBSZ 3. számú melléklete: Komplex biztonságvédelmi szemle/bejárás jegyzőkönyve

Dátum:
Helyszín:

kar/létesítmény/épület

Jelen vannak:

név:

aláírás

Meghívott résztvevő:
(rektor, vagy megbízottja)
Szemlevezető:
(dékán/főigazgató, gyakorló intézmény, funkcionális egység, szolgáltató egység vezetője)
Műszaki igazgató:
Biztonságszervezési Munkatárs:
Biztonságvédelmi felelősök:
munkavédelem
tűzvédelem
rendészet/gondnokság
Szemlézett egységek vezetői: (intézet, tanszék, egyéb egység)
Szervezeti egység megnevezése
vezető neve

Biztonságvédelmi megbízottak:
Szervezeti egység megnevezése

megbízott neve

Egyéb jelenlévők:
Ellenőrizendő szabályzatok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Egyetem Biztonságvédelmi Szabályzata (EBSZ)
Kari biztonságvédelmi szabályzatok
Kari Munkavédelmi Szabályzat (KaMuSz)
Kari Tűzvédelmi Szabályzat (KaTűSz)
Kari Rendészeti/Vagyonvédelmi Szabályzat (KaReSz/KaVaSz)
Egyéb szabályzatok
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aláírása

aláírása

Ellenőrizendő dokumentációk:
Munkavédelem
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

OMMF és ÁNTSZ ellenőrzések dokumentumai.
Korábbi egyetemi szemlék, vezetői ellenőrzések dokumentumai.
Munkaköri leírások.
A helyi munkavédelmi szervezetben feladatokat ellátó személyek megbízásának
okmányai.
Belső munkavédelmi utasítások.
Kockázatértékelés.
Egyéni védőeszköz juttatási rend.
Baleseti jegyzőkönyvek, baleseti naplók.
Munkavédelmi oktatási tematika, oktatási naplók.
Munkavégzési engedélyek, minősítő lapok.
Műveleti, kezelési, karbantartási utasítások jegyzéke, gépkönyvek.
Érintésvédelmi jegyzőkönyvek, naplók.
Használatbavételi engedélyek.
Munkabiztonsági üzembe-helyezések és időszakos ellenőrzések okmányai (Veszélyes,
gép, berendezés, technológia).
Veszélyes berendezések ellenőrzési naplói.
Vizsgabizonyítványok nyilvántartása.
Méregnaplók.

Egyéb munkavédelmi dokumentációk éspedig:
Tűzvédelem
a) A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek.
- Korábbi egyetemi szemlék, vezetői ellenőrzések dokumentumai.
b) A tűzveszélyességi osztályba sorolás dokumentumai.
c) A helyi tűzvédelmi szervezetben feladatokat ellátó személyek megbízásának okmányai.
d) Helységek használatának tűzvédelmi szabályai.
e) Alkalmazottak tűzvédelmi oktatásáról készült naplók.
f) Elektromos szabványossági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei. A feltárt hiányosságok
g) f elszámolására tett intézkedések.
h) Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei. A feltárt hiányosságok
i) felszámolására tett intézkedések.
j) Helyszínrajzok menekülési útvonalak, a tűzjelzés, feszültségmentesítés, oltóeszközök
k) helyeinek bejelölésével.
l) Tűzriadó Terv
m) A tűzriadó gyakorlásáról (kiürítési gyakorlatokról) készült jegyzőkönyvek.
n) Tűzoltó készülékek nyilvántartása.
o) Tűzoltó vízforrások, tűzcsapok, tűzoltó készülékek, beépített tűzvédelmi berendezések,
p) tűzjelző berendezések, hő-, és füstelvezető berendezések, irányfény időszakos
q) ellenőrzésének/felülvizsgálatának bizonylatai.
r) Tűzjelző-, és automata oltóberendezések kezelési és oktatási dokumentációja.
s) Kémények műszaki felülvizsgálatának bizonylatai.
t) Szakvizsgára kötelezettek, szakvizsgát tett dolgozók nyilvántartása, szakvizsga
u) bizonyítványok.
v) Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés engedélyei.
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w) Tűzvédelmi irattartó tartalma.
x) Tűzkulcs nyilvántartás.
Egyéb tűzvédelmi iratok, okmányok éspedig:
Munkaegészségügy
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kockázatelemzés dokumentációi.
Nyilvántartás az időszakos orvosi vizsgálatokról.
Elsősegélynyújtók nyilvántartása, képesítése.
Levegőszennyezettség vizsgálati napló.
Egészségügyi könyvek.
Foglalkozási megbetegedések nyilvántartása.

Egyéb munkaegészségügyi iratok, okmányok éspedig:
Vagyonvédelem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Portaszolgálati/őrutasítás. Segélyhívó számok feltüntetése.
Biztonságtechnikai rendszerek (riasztóberendezés, videó megfigyelő-, és rögzítő rendszer,
beléptető rendszer) kezelési leírás, karbantartási napló.
Kulcsnyilvántartás.
Kulcsfelvételi, rendkívüli munkavégzési és behajtási engedélyek.
Közműelzárók helyeinek összesítője.
Rendkívüli esetben intézkedésre jogosultak listája, elérhetőséggel.
Esemény- és hibanapló.

Egyéb vagyonvédelmi iratok, okmányok éspedig:

Az előző szemle során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések tételes ellenőrzése
és értékelése:
1.
2.
3.
4.
5.
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(a). Szemlén/bejáráson észlelt hiányosságok, vagy felismert veszélyforrások, melyek a helyi
szervezeti egységek által megszüntethetők.
Szám
Észlelt hiányosság,
Feladat
a
Felelős
Végrehajtás
vagy
felismert
hiányosság, vagy
megnevezése
határideje
veszélyforrás
veszélyforrás
leírása
megszüntetésére
1.
2.
3.

Az (a). táblázatban felsorolt feladatok minősítésével az ellenőrzött terület szervezeti egységének vezetője
egyetért, és a hiányosság, vagy felismert veszélyforrás megszüntetésére saját hatáskörében intézkedik az
EBSZ I. Fejezet 5.§. (5). pontja szerint
(b). Szemlén/bejáráson észlelt hiányosságok, vagy felismert veszélyforrások, melyek a helyi
szervezeti egység által nem szüntethetők meg, ezért központi intézkedést igényelnek.
Szám

Észlelt hiányosság, vagy felismert
veszélyforrás leírása

Feladat
a
hiányosság,
veszélyforrás megszüntetésére

vagy

1.
2.
3.

A „b” táblázatban felsorolt feladatok minősítésével a Műszaki Igazgató egyetért, és a hiányosság, vagy
felismert veszélyforrás megszüntetésére saját hatáskörében intézkedési tervet készít az EBSZ I fejezet 5.§.
(6). pontja szerint.
Az „a” ill. „b” táblázatokban felsoroltakkal kapcsolatban az alábbi magyarázatot, észrevételt, megjegyzést,
kifogást kívánom megtenni:
Szöveg:

Aláírás
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II. fejezet mellékletei a munkavédelmi szabályzathoz
1.
2/a.
2/b.
2/c.
2/d.
2/e.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9/a.
9/b.
9.

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
Egészségi ártalom veszélyével járó munkakörök
Baleseti veszéllyel járó munkakörök
Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
Nyilvántartás a dolgozók időszakos orvosi vizsgálatáról
Beutalás időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra
Nők és fiatalkorúak alkalmazásának feltételei
Munkavédelmi oktatási karton
Üzembe helyezésre kötelezett új és felújított létesítmény, technológia, veszélyes munkaeszköz
Egyéni védőeszköz juttatása
Bőrvédő készítmények juttatása
Baleseti nyilvántartás
Felhívás kárigény-bejelentésre
Kárigény-bejelentés
Munkavédelemre vonatkozó fontosabb jogszabályok és a jelen szabályzatban használt
rövidítések jegyzéke
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EmuSZ 1.számú melléklet: Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
...…………………………..
A munkáltató megnevezése
cégszerű bélyegzője

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra*
(A munkáltató tölti ki!)
A munkavállaló neve:………………………………………………..................... Született: ……...… év ….........hó .…….. nap
Lakcíme: ……….……………………………………………………….........................................................................................
Munkaköre: ………………………………………………………………… TAJ száma: …...................………………………..
A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat**
A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai***
Kockázat

A munkaidő

jelzése

megnevezése

1.
1.1
1.2
1.3
2.

Kézi anyagmozgatás
5 kp-20 kp
>20 kp-50 kp
>50 kp
Fokozott baleseti veszély (magasban
végzett, villamos üzemi feszültség alatti
munka), egyéb ……............……………..
..………...……………………….……….

3.

Kényszertesthelyzet
(görnyedés,
guggolás)
Ülés
Állás
Járás
Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg,
nedves, változó)
Zaj
Ionizáló sugárzás
Nem-ionizáló sugárzás
Helyileg ható vibráció
Egésztest-vibráció
Ergonómiai tényezők

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

egészében

Kockázat

A munkaidő

egy
egy
jelzése
megnevezése
egészében
részben
részben
14. Porok, megnevezve:………………..................
........……………………………………...........
….………………………...………...…………
…………………………............................…..
15.

Vegyi anyagok megnevezve: ......................….
…….…………………………………..............
......................………………………………….
…..…….………………………………….….

16.

Járványügyi érdekből kiemelt munka-kör

17.
18.
19.
20.

Fertőzésveszély
Fokozott pszichés terhelés
Képernyő előtt végzett munka
Éjszakai műszakban végzett munka

21.
22.
23.

Pszichoszociális tényezők
Egyéni védőeszköz általi terhelés
Egyéb: ..............……………......……………...
………………...................................…………
……………...…………………………………
……..………………………………………..

Budapest, 20......... év ....................hó .............. napján
..................................................................
munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: …………………………….................................………...
Elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény
A vizsgálat eredménye alapján…………………………………….............................................................…………….. munkavállaló
…………………….............................................….. munkakörben/szakmában**
ALKALMAS

IDEIGLENESEN ALKALMAS

NEM ALKALMAS**

Nevezett munkaköri/szakmai** alkalmazását érintő korlátozás:………………….............................................................…………….
…………………………………………………………………………………………………..
Ideiglenesen alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat …… hét múlva.
Budapest, 20........ év ....................hó .............. napján
P.H.
……………........……………….
Véleményező orvos
*
Időszakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.
**
Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzni!
***
A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatába tintával kell X-et írni, ahol több tényező van felsorolva, a
megfelelőt kérjük aláhúzni!
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EMuSZ 2/a.sz. melléklet: Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek
JÁRVÁNYÜGYI ÉRDEKBŐL KIEMELT MUNKAKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK
A vizsgálatok köre
Kiemelt munkakörök, tevékenységek a NYME ilyen jellegű munkahelyei és munkakörei

Bölcsődékben, óvodákban, illetve a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi
munkakör, a gyermekvédelmi intézményekben a gyermekek ellátásával kapcsolatosa
valamennyi munkakör
A szarvasmarha- tenyésztéssel és - tartással kapcsolatos munkakörök. Baromfi gondozók
Ivóvíz minőségű vízellátást szolgáló berendezések, létesítmények működésével,
szerelésével és karbantartásával kapcsolatos munkakör

Bakt
eriológ
iai

Bőrgy
ógyász
ati

TBC
ernyőképszű
rés
érv.lele
te

Nemi
betegsé
gek
(lues
serológ
ia)

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

A 2/a. számú mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatottak kötelesek soron kívül orvoshoz fordulni, orvosi vizsgálaton részt venni a
következő esetekben:
A fentiekben meghatározott munkakörökben a munkavállalónak, a munkát végző személynek előzetes munkaköri, illetve személyi higiénés
alkalmassági vizsgálat keretében az alábbiak szerinti Egészségügyi Nyilatkozatot, valamint Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok
című könyvet kell kitölteni. Hallgatóknál a szakmai gyakorlat megkezdése előtt egy héttel kell kitölteni az egészségügyi nyilatkozatot, valamint az
egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok c. könyvet.
A kitöltött egészségügyi nyilatkozatot a foglalkozás-egészségügyi orvos őrzi meg.
A vizsgálatot végző orvos kitölti, aláírja és a vizsgált személlyel aláíratja az egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok c. könyvet, amelyet a
vizsgált személy őriz meg.
Tiltás „+”-al jelölve.
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Egészségügyi nyilatkozat
(Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók számára)
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 személyi higiénés alkalmasságot elbíráló orvos
Neve: ............................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................
Telefonszáma: ..................................
III.
A vizsgált személy nyilatkozata
Alulírott kötelezem magam arra, hogy
az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soronkívüli alkalmassági vizsgálaton
1. 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;
az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos
2. 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.

I.

Kelt: .............................................................................
.....................................................
vizsgált személy aláírása
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EMuSZ 2./b sz. melléklet: Egészségi ártalom veszélyével járó munkakörök
EGÉSZSÉGI ÁRTALOM VESZÉLYÉVEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK
(A 33/1998 (VI.24) NM. rendelet 3. melléklete alapján
Időszakos orvosi vizsgálat ideje
Sorszám

Károsító tényező

Munkahelyek

1.

Hőterhelés

2.

Zaj hatás

Botanikus kertben dolgozók nyáron
(+27 °C tartósan egy héten át)
Faipari
tanműhely
munkahelyei.
Gazdasági Főigazgatóság karbantartó
műhelyei. Minden olyan munkahely,
amelynek zajszintje a 85 dB(Aeq)
egyenértékű szintet meghaladja.

3.

Vibráció
(kéz/kar rezgés)

Egészségi ártalom
veszélyével járó
munkakörök
Kertészek,
betanított
munkások
Műszaki
szakoktatók,
asztalosok, tanműhely vezető,
lakatosok, fém-, és faipari
szerszámgépek kezelői.

Botanikus kerti dolgozók (gépkezelők),
erdészeti műszaki és környezettechnikai
intézet mechanikusi munkaköre.

Motorfűrész kezelők,
mechanikusok.
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Évenként
85,1-95 dB(Aeq) közötti zajexp.
esetén
4 évenként,
95,1-105 dB(Aeq) közötti zajexp.
esetén
2 évenként,
105,1-115 dB(Aeq) közötti zajexp.
esetén
évenként,
115
dB(Aeq)
zajexp.
felett
félévenként.
Halláspanasz esetén soron kívül.
1,4-2 m/s2 eq exp.-nál
4 évenként,
2,1-5 m/s2 eq exp.-nál
2 évenként,
5 m/s2 eq exp. felett

évenként.
4.

5.
6.

7.

8.

Rákkeltő vegyi anyagok
és keményfa porok.
– káliumdikromát
– káliumkromát
– kobalt klorid
– odianizidin
– tölgy, bükk
faforgácslap por
Fotóvegyszerek

Kémiai laboratóriumok
Faipari tanműhely munkahelyei

Növényvédőszerek
Higítás, keverés,
felhordás (permetezés),
laboratóriumi munka
Benzol
aminovegyületei:
– anilin
Fenol
Izocianát
Nitrogénoxidul
(Dinitrogénoxid)
Széndiszulfid
(szénkéneg)
Széntetraklorid
(Tetraklór-metán)

Tangazdaság egyes munkahelyei

Laboránsok,
tanműhelyvezető,
műszaki szakoktatók,
asztalosok

Fotólaboratórium

Fotólaborálási
munkát
végzők
Kémiai növényvédők

Laboránsok,
oktatók,
kutatók

Kémiai,
termőhelyi,
növénytani,
faanyagvédelmi,
faanyagtudományi,
cellulóz-, és papíripari, lemezipari
tanszékek illetve intézetek laboratóriumi
munkahelyei

Benzol nitrovegyületei:
– nitro-benzol
N-hexán

140

Évenként

2 évenként
Évenként

Félévenként

Kobalt
Króm vegyületek
Mangán
Nikkel
Ólom és vegyületei
Szelén
Toluol
Vanádium
Xilol

Kémiai,
termőhelyi,
növénytani,
faanyagvédelmi,
faanyagtudományi,
cellulóz-, és papíripari, lemezipari
tanszékek illetve intézetek laboratóriumi
munkahelyei

Laboránsok,
oktatók,
kutatók
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Évenként

EMuSZ 2/c.sz. melléklet: Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
FOKOZOTTAN BALESETI VESZÉLYEKKEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK
Sorszám
11.

Munkakör

Munkahely, munkakör

Vonatkozó rendelkezések

Magasban
végzett
munka
Építkezéssel
kapcsolatos
fizikai munkakörök

GF ács, állványozó, tetőfedő dolgozók
és segítői
GF kőműves, ács, burkoló dolgozók és
segítői

32/(1994.(XI.10) IKM
rendelet
32/(1994.(XI.10.) IKM
rendelet

3.

Tűz-, és
robbanásveszéllyel járó
munkakörök

"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó
létesítményben dolgozók, illetve jellegű
tevékenységet végzők,
Faipari Tanműhely dolgozói

35/1996. (XII.29).BM.
rendelet,
NYME Tűzvédelmi
Szabályzatában
meghatározott tevékenységek

4.

Villamos üzemi
munkakörök

GF villanyszerelői

5.

Egyéb baleseti
veszéllyel járó
munkakörök

Fém-, fa-, műanyag- megmunkálógépek
dolgozói, láng-, ívhegesztők, központi
fűtésszerelők

MSZ 1585:2001 üzemi
szabályzat erősáramú
villamos berendezések
számára
31/1994.(XI.10.)IKM
rendelet

22.
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Időszakos
orvosi
vizsgálat ideje
évenként
Évenként

40 éves korig
3 évenként
40-50 év között
2 évenként
50 éves kor felett
évenként
50 éves kor felett
évenként
40 éves korig
3 évenként
40-50 év között
2 évenként
50 éves kor felett
évenként

6.

Egyéb baleseti
Élő állattal végzett munka (gondozás,
veszéllyel járó
szállítás, stb.)
munkakörök
GF rövidítés a Gazdasági Főigazgatóságot jelenti.

Évenként
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EMuSz 2/d. Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek

FOKOZOTT PSZICHÉS TERHELÉSSEL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG
Sorszám
11.

Munkakör

Munkahely, munkakör

Alkotó szellemi
tevékenység

Kutatók, oktatók

2.

Rutin szellemi munka

Oktatók, adminisztrátorok,
informatikusok

3.

Képernyős
munkahelyek

Az Egyetem adminisztrációs, számviteli
és pénzügyi munkakörei, továbbá
oktatói és kutatói munkahelyek.
A 89/1995 (VII.14) Korm.r 4.sz.
melléklete szerinti „D” foglakozásegészségi osztályba tartozók.

Vonatkozó rendelkezések

Időszakos
orvosi
vizsgálat ideje
40 éves korig
3 évenként
40-50 év között
2 évenként
50 éves kor felett
évenként
40 éves korig
3 évenként
40-50 év között
2 évenként
50 éves kor felett
évenként

50/1999 (XI.3) EüM. r.

Szükség szerint, de
legalább kétévenként.
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EMuSZ 2/e melléklet: Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
A munkáltató megnevezése: ____________________
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
A munkavállaló neve:
________________________________________
Szül.:
_________ év _____________ hó _________ nap
Lakcíme: ________________________________________
Munkaköre:
________________________________________
TAJ száma:
________________________________________
Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését.
A vizsgálat oka:

időszakos vizsgálat

Dátum: __________________
P.H.
_____________________
munkáltató aláírása
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EMuSz 2/f. melléklet záróvizsgálat

ZÁRÓVIZSGÁLAT
Záróvizsgálatot kell végezni:
a.) Emberi rákkeltő hatású anyagok 10 éves expozícióját követően a tevékenység, illetve a
munkaviszony megszűnésekor.
1. kémiai laboratóriumokban dolgozó laboránsoknál
2. faipari tanműhelyben dolgozó tanműhelyvezető, műszaki szakoktatók és
asztalosok esetében.
b.) Külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló oktató, vagy kutató végleges hazatérését
követően.
Záróvizsgálatra az alábbi Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra című
nyomtatvánnyal kell a munkavállalót küldeni.
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A munkáltató megnevezése,
cégszerű bélyegzője

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
(A munkáltató tölti ki)
A munkavállaló neve: ............................................ Szül. ........ év ........ hó ................ nap .......
Lakcíme: ....................................................................................................................................
Munkaköre: .......................................................... TAJ száma: .................................................
A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai
Kockázat
jelzése
1.
1.1
1.2
1.3
2.

3.
4.
5.
6.
7.

A munkaidő
megnevezése

egy
Egészében
részében

Kézi anyagmozgatás
5 kp-20 kp
>20 kp-50 kp
>50 kp
Fokozott baleseti veszély
(Magasban végzett, villamos
üzemi, feszültség alatti
munka),
egyéb: ……………………….
………………………………..
Kényszer testhelyzet
(görnyedés, guggolás)
Ülés
Állás
Járás

Kockázat
jelzése

A munkaidő
megnevezése

14.

Porok megnevezve:

15.

Vegyi anyagok,
Megnevezve:
………………………………
……………………………….
……………………………….

16.

Járványügyi érdekből
Kiemelt munkakör
Fertőzés veszély
Fokozott pszichés terhelés
Képernyő előtt végzett
Munka
Éjszakai műszakban végzett
munka

17.
18.
19.

8.
9.

Terhelő munkahelyi klíma
(meleg, hideg, nedves,
változó)
Zaj
Ionizáló sugárzás

20.

21.
22.

10.

Nem ionizáló sugárzás

23.

11.
12.
13.

Helyileg ható vibráció
Egész test vibráció
Ergonómiai tényezők

egészében

Pszichoszociális tényezők
Egyéni védőeszk. általi
Terhelés
Egyéb ……………………..
……………………………..
……………………………...

Kelt: ....................., .................... év .............................. hó .............. napján
..............................................................
munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

Ha a munkavállaló vagy a munkáltató a munkaköri alkalmasság, illetve a hallgató és az
Egyetem a szakmai alkalmasság első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény
készhez vételétől számított 15 napon belül Beutalás másodfokú munkaköri orvosi
alkalmassági vizsgálatra elnevezésű nyomtatványos kérheti a munkaköri, illetve szakmai
alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél.
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egy
részében

EMuSZ 2/g. sz. melléklet: Nyilvántartás
NYILVÁNTARTÁS

A ...........................................................................................dolgozóinak időszakos orvosi vizsgálatáról

Sor
szám

Születési
kód

Kötelezett neve

Beosztása Károsító
tényező

A vizsgálat esedékessége, teljesülése
2011

2012

2013

..........................................................
a listát összeállította
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2014

2015

2016

2018

2018

EMuSz 3. sz. melléklete: A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító,
tiltást igénylő megterhelések
(Fiatalkorúak, terhes, nem régen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint
idősödők)
[A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szereplő számok (magyarázatuk a táblázat végén
található) a foglalkoztathatóság feltételeit jelentik.]
Terhes
Megterhelések

Fiatalkorú
(1)

<45

45-x

>x

éves
nők

Magából a munkavégzésből adódó
megterhelések
1.1.
Túlzott fizikai megterhelés
Dinamikus izommunka: az egészséget nem
veszélyeztető munkavégzés és
munkakörülmények általános egészségügyi
1.1.1.
követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.)
NM rendelet 3. számú mellékletének 1.
számú táblázata szerinti
1.1.1.1. Könnyű munka
+

Fiatal>x
korú
éves
férfiak

1.

1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Közepesen nehéz munka

+

+
(3),
(5)
+

+

+

(3)

(3)

+
(3),
(5)
+

Nehéz munka
+
(3)
(3)
Főleg statikus elemeket tartalmazó
izommunka
Anyagmozgatási munka
+
+
> 10 kg tömeg emelése
+
(5)
(5)
(5)
+
Kényszertesthelyzetben végzett munka
+
(5)
(5)
(5)
+
Kezek kis ízületeit érő mikrotraumák
kumulációjának lehetőségével járó
+
(5)
(5)
(5)
munka
Fokozott pszichés megterhelés
Időkényszer feltételei között végzett
tevékenység
esetén (egyedi gép-kiszolgálás, szalag
vagy
szalagszerű technológiák) akkor, ha a
néhány
elemi műveletből felépülő, periodikusan
ismétlődő
tevékenységek végrehajtására előírt
+
+
(5)
(5)
műveleti idő
nem haladja meg a 3 percet és nincs
szervezett
tevékenységcsere
Fokozott pszichés információterheléssel
járó
vagy különleges figyelmet igénylő
tevékenység
(időhiány viszonyai közötti döntési
feladatok,
nagytömegű eltérő jelentésű információ
felvétele
és értelmezése nagypontosságú ellenőrzési
funkciók teljesítése zavaró ingereket
+
+
(5)
tartalmazó
környezetben), ha meghaladja a törvényes
munkaidő 50%-át
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+

+
(5)

(3) (3)

(5) (5)
(5)
(5) (5)

+

(5)

+

(5)

2.1.
2.1.1.

Fokozottan terhelő munkahelyi klíma
Hőterhelés
Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai
2.1.1.1.
munka
2.1.1.2. Közepesen nehéz fizikai munka
2.1.1.3. Könnyű fizikai munka
2.1.2.
Hideg munkakörnyezetben végzett munka
Váltakozva hideg-meleg munkahelyen
2.1.3.
végzett munka
2.1.4.
Nedves munkakörnyezetben végzett munka
2.2.
Kéz/kar rezgés 2,5 m/s2 expozíció felett +
Egész testre ható rezgéssel járó munka:
2.3.
+
0,5 m/s2 expozíció felett

2.6.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.6.
2.8.7.

Zajexpozícióban végzett munka: a
munkavállalót érő, az alkalmazott egyéni
hallásvédő eszköz zajcsillapító
képességének figyelembevételével számított
87 dBA egyenértékű A-hangnyomásszintet
meghaladó napi expozíció, illetve a
munkavállalót érő 140 dBC csúcs
hangnyomásszintet meghaladó pillanatnyi
zajbehatás.

+

+

+
+

+
+
+

Egyéb ólomvegyületek, a jelen
mellékletben említett kivételével

+

+

(5)

+
+
+

(5)

(5)

+

(5)
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(5)

+

+

(5), (8)

(5)

+

(5)

+

(5)

(5)

+

(5)

+

(5)

(5)

+

(5)

+

(5)

+, (2)

+, (2)

+

+

+

+, (2)
+, (2)
+, (2)

+

+

+

Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító,
daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi
anyagok expozíciója:
A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek
(beleértve
tulajdonságaitól függetlenül valamennyi
szerves
foszforsav-észtert is) gyártásával,
hatástalanításával, kiszerelésével és
közvetlen
felhasználásával (permetezés, porozás,
+, (2)
gázosítás)
járó munka
Szerves oldószerek gyártásával,
kiszerelésével
+, (2)
és felhasználásával járó munkák
Higany és higanyvegyületek, indium és
indiumvegyületek, VI. értékű króm és VI. értékű
krómvegyületek előállításával,
gyártásával,
feldolgozásával, felhasználásával járó
+, (2)
munkák

A külön jogszabályban meghatározott
rákkeltő
anyagok
Az alábbi vegyi anyagokkal történő
expozíció:
fenol
ólom-kromát*
ólom-diacetát*

+

+
+
+
+

(5), (8)
(5), (8)
(5), (8)
(5), (8)

+

+
+
+
+

Jelmagyarázat: + Tiltás
(1) A tiltás terhesekre, nem régen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.
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(2)
(3)
(4)
(5)

A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.
Az MSZ 21875:79 melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.
törölve
esetenkénti döntés, a munka-alkalmassági vizsgálat és munkakörre kiterjedő
ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás
keretében.
(6) törölve
(7) törölve
(8) Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának
biztosítása kötelező. A korai terhesség védelme végett a fogamzóképes korú nő a
33/1998 (VI.24) NM. rendelet szerint csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó
biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához szükséges gyorstesztet. A
gyorstesztet családtervezés előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat útján kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorsteszt
alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen megbeszélte,
és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el,
valamint a teszt eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül
tájékoztatja.
(9) törölve
(x) Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár
(*) Szaporodást károsító anyagok 1. kategória
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EMuSZ 4.sz.melléklet: Munkavédelmi oktatási karton

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI KARTON

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Név

Munkakör

Munkahely

Oktató neve,
beosztása

Az oktatás tárgya

Oktató
aláírása

Oktatott
aláírása

Visszakérdezés módja

Visszakérdezés
eredménye

Dátum:
Időtartam:
Jelleg:
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EMuSZ 5. számú melléklet: Üzembe helyezésre kötelezett új és felújított létesítmény,
technológia, veszélyes munkaeszköz
1. KÖRFŰRÉSZEK (egy vagy több fűrészlappal).
1.1 FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, gépágyuk fix, a
munkadarabot kézi vagy leszerelhető előtolással juttatják a szerszámhoz.
1.2FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, az alternáló mozgású
fűrészállványt kézzel vezérlik, vagy azt hajtóművel szerelték fel.
FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, a munkadarabot gépi
előtolással mozgatják, a munkadarab behelyezése(adagolása) és/vagy kivétele kézzel
történik.
MOZGÓSZERSZÁMÚ FŰRÉSZGÉPEK, gépi előtolással és a munkadarab kézzel
végzett behelyezésével és/vagy kivételével.
2. FAIPARI GYALUGÉPEK, kézi előtolással.
3. FAIPARI VASTAGSÁGÚ GYALUGÉPEK, egyoldali megmunkálásra, ha a
munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
4. SZALAGFŰRÉSZEK, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
5. Az 1-4. és 7. pont alatti munkaeszközfajták kombinált kivitelben.
6. FAIPARI CSAPMARÓGÉPEK, több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. KÉZI LÁNCFŰRÉSZGÉPEK
8. FÜGGŐLEGES MARÓGÉPEK, kézi előtolással.
9. PRÉSEK HAJLÍTÓGÉPEK, fa- és fémmegmunkáláshoz, ha a munkadarab
behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik, a mozgó elemek lökete túllépheti a 6 mmt, a sebessége a 30 mm/s-ot.
10. MŰANYAGFELDOLGOZÓ FRÖCCSÖNTŐGÉPEK vagy FORMÁZÓPRÉSEK,
ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
11. GUMIIPARI FRÖCCSÖNTŐGÉPEK vagy FORMÁZÓPRÉSEK, ha a munkadarab
behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik
12. SZÖGBELÖVŐK.
13. DARUK.
14. FELVONÓK.
15. KÖTÉLPÁLYÁK.
16. MOBIL és egyéb SZEMÉLYEMELŐK.
17. RAKODÓGÉPEK.
18. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI TRAKTOROK.
19. A JÁRMŰÜRÍTÉS ÉS- MOZGATÁS KÜLÖNLEGES BERENDEZÉSEI
20. JÁRMŰEMELŐK, SZERVIZ- és GARÁZSEMELŐK.
21. GÉPI MEGHAJTÁSÚ EMELŐTARGONCÁK.
22. EMELŐDOB.
23. A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRBEN ALKALMAZOTT MUNKAESZKÖZÖK.
24. PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ GÉPEK.
25. KÜLÖN IS FORGALMAZOTT BIZTONSÁGI ALKOTÓELEMEK KÖZÜL:
25.1.Közelítésre működésbe lépő biztonsági berendezés.
25.2 Kétkezes kapcsolók logikai egységei és elemei.
25.3 Határoló berendezések.
25.4 Borulás hatása elleni védőszerkezetek.
- hallgatói, kutatói laboratóriumok (erősáramú villamos-, vegyi-, izotóp-,
géplaboratóriumok. stb.),
- mechanikai műhelyek,
- telepített hegesztő munkahelyek,
- kazánok, nyomástartó edények,
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EMuSZ 6. számú melléklet: Egyéni védőeszközök juttatása
VÉDŐRUHÁZAT ÉS EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE
Általános irányelvek
1.1. Ha megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat az egyes
kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőruházattal és egyéni védőeszközzel (együtt
védőfelszerelés) kell ellátni az alábbiakban előírtak szerint.
1.2. A védőfelszerelések, különösen a védőruházat személyes használatra szolgál, azoknak
kihordási idejük nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük (a
használati tájékoztató szerint) meghatározott szintű csökkenése esetén azokat ki kell
cserélni.
1.3. Az önálló szervezeti egység saját pénzügyi keretének terhére köteles éves tervet
készíteni a védőfelszerelés szükségletéről, és azt a tárgyévet megelőző év november 30-ig a
beszerzésért felelős személy, vagy szervezeti egység részére megküldeni.
1.4. A beszerzésért felelős a megrendelés feladásánál ellenőrizni tartozik, hogy az
ajánlatokban szereplő védőfelszerelések rendelkeznek-e munkavédelmi minősítő
bizonyítvánnyal. Amennyiben nem rendelkezik, megvásárlása és védőfelszerelésként
történő kiadása tilos!.
1.5. A minősítéssel kapcsolatos ellenőrzés a szervezeti egységek gazdasági vezetőinek is
kötelessége.
1.6. Az egyéni védőfelszereléseknek a szervezeti egységeknél történ szakszerű tárolási
lehetőségéről a szervezeti egység vezetője, a szükség szerinti csere kezdeményezéséről, a
védőruházat tisztíttatásáról, javíttatásáról az egység gazdasági vezetője (megbízottja) köteles
gondoskodni.
1.7. A védőfelszerelést munkába álláskor a dolgozó a szervezeti egységénél veszi át.
1.8. A hallgatók gyakorlati képzésének, a szakiskolák, és szakközépiskolák tanulóinak
védőfelszereléséről az egyetemen/gyakorló intézményben töltött gyakorlata idejére a
foglalkoztató önálló szervezeti egység gondoskodik.
1.9. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő
személyeket a kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos módon
védőfelszereléssel ellátni.
1.10. Ha a dolgozó a munkahelyen többféle kockázatnak van kitéve, akkor a munkavállalót
minden egyes kockázatnak megfelelő, illetve azoktól együttesen védő kombinált
védőfelszereléssel kell ellátni.
1.11. Új munkakörök létesítésénél a védőfelszerelést a munkavédelmi felelős a
kockázatértékelés alapján , illetve a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat bevonásával állapítja
meg. Ennek kezdeményezése a közvetlen munkahelyi vezető feladata.
1.12. A saját dolgozókkal azonos módon kell védőfelszerelést biztosítani:
- az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a
munkáltatók közötti szerződés így rendelkezik,
- a szerződés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzőknek,
- a NymE területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat töltőknek,
- az egyetemi hallgatóknak, a szakmunkástanulóknak,
- a nyári szünidőben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.
1.13. A védőfelszerelésre vonatkozó előírásokat minden munkahelyi vezetőnek ismernie
kell,
az előírásokat a beosztott munkatársai felé érvényesítenie kell.
1.14. A védőfelszerelést átalakítani (a védelmi képességét befolyásolni) tilos!
1.15. Az előírt védőfelszerelés használata nélkül, illetve azok szakszerűtlen használatával,
valamint a nem megfelelő védelmi képességű védőfelszereléssel munkát végezni tilos!
1.16. A NymE területén a munkavállalónak saját tulajdonú védőfelszerelése nem
használható. A kiadott védőfelszerelést az egyetem területéről a hivatalos munkavégzés
kivételével elvinni nem szabad.
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1.17. Az a dolgozó, hallgató, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést nem
használja, fegyelmi vétséget követ el és a további munkavégzéstől el kell tiltani.
1.18. Azt a munkavégzést, amelynél a védőfelszerelés hiánya a dolgozó egészségét vagy testi
épségét közvetlenül veszélyezteti és a védőfelszerelés nincs biztosítva, a munkavállalónak
meg kell tagadnia.
1.19. A védőfelszerelések használata a munkavégzés időtartamától független, azokat
bármilyen rövid idő esetén is használni kell.
1.20. Különleges (veszélyes) anyagokkal szennyezett védőruházat tisztítását a
szennyezettség tulajdonságainak megfelelően kell elvégezni, ennek érdekében az önálló
szervezeti egység vezetője (felelőse) a szennyezettség mértékéről, fajtájáról és
veszélyességéről (szükség esetén a veszélyes anyag tulajdonságairól) a tisztítást végzőt vagy
a tisztítást végző céget köteles megfelelően tájékoztatni!
Ha a tisztítás szakszerűen nem végezhető el, vagy a tisztítást végzőkre egészségügyi
kockázatot jelent, akkor a védőruházatot veszélyes hulladékként kezelve le kell selejtezni.
1.21. A dolgozó és a hallgató köteles:
- a gondjaira bízott védőfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az
előírásoknak megfelelően használni,
- a védőfelszerelést a tőle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani,
elhasználódást, sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét
haladéktalanul kezdeményezni.
1.21. A védőruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak felróható
okból bekövetkezett olyan mérvű változás után szabad, amely a védőruha rendeltetésszerű
használatát nem teszi lehetővé. Minőségi csere indokolt esetben (pl. terhesség) elfogadható.
Egyéni védőeszköz juttatásának rendje
2.1. Általános irányelvek
2.1.1. Egyéni védőeszköz (a továbbiakban: védőeszköz) minden olyan készülék, felszerelés,
berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az
egészségét, valamint a biztonságát fenyeget egy vagy több kockázat elleni védekezés
céljából.
2.1.2. A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a
veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a
munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.
2.1.3. Az egyéni védőeszközt valamennyi munkavállaló illetve munkafolyamatban résztvevő
részére biztosítani kell.
2.1.4. A saját dolgozókkal azonos módon kell védőfelszerelést biztosítani:
- az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a
munkáltatók közötti szerződés így rendelkezik, - a szerződés szerinti alkalmi és
társadalmi munkát végzőknek,
- a NymE területén szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat töltőknek,
- az egyetemi hallgatóknak, a szakmunkástanulóknak, szakközépiskolai tanulóknak,
- a nyári szünidőben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.
2.1.5. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő
személyeket a kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos módon
védőfelszereléssel ellátni.
2.1.6. A munkáltatónak kell biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát,
védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását
(javítását), pótlását.
2.1.7. Ha a munkahelyen egészséget vagy testi épséget károsító hatás van, illetve léphet fel,
egyéni védőfelszereléssel kell a munkavállalót ellátni. Ha valamely munkafolyamatnál a
dolgozót többféle ártalom éri vagy érheti, az ártalmaktól együttesen védő kombinált
védőfelszerelést kell biztosítani.
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2.1.8. Az érintett munkavállalót a védőeszköz megfelelő viselésére, használatára ki kell
oktatni, az oktatást dokumentálni kell. Az oktatást a munkavállalónak aláírásával kell
elismerni és az elhangzottakat tudomásul venni.
2.1.9. Az egyéni védőfelszereléseknek a munkavállaló részére történő kiadása, használatuk
ellenőrzése a munkát közvetlenül irányító vezető kötelessége.
2.1.10. A dolgozó köteles az egyéni védőfelszerelést az előírásnak megfelelően,
rendeltetésszerűen használni, és annak megfelelő állapotát megőrizni, azt karbantartani,
mivel a szakszerűtlenség a védőképesség elvesztését eredményezheti.
Az egyéni védőfelszerelést pénzben megváltani nem szabad.
2.1.11. Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz,
amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint
a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából (kockázatok
megszüntethetőek, vagy a még elfogadható szintre korlátozhatóak). Ehhez azonban az
szükséges, hogy kockázatnak kitett dolgozó rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszköz
legyen képes az egészséget kárósító hatások kivédésére, vagyis rendelkezzen az adott
kockázat típusának, és mértékének megfelelő védelmi szinttel.
2.1.12. Mindig a használó testi adottságainak megfelelő méretű védőeszközt kell viselni, és
rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
2.1.13. Azonnal ki kell cserélni minden olyan védőeszközt, amelyen sérülések, szakadások,
repedések vagy bármilyen más elváltozások láthatóak. Csak az ép védőőeszköz rendelkezik
megfelelő védőképességgel.
2.1.14. Az egyéni védőeszköz (magyar nyelvű) tájékoztató nélkül nem hozható forgalomba.
Az egyéni védőeszköz egyértelmű azonosítására szolgálnak: a minősítő bizonyítvány száma,
és érvényességi ideje; a védelmi képesség; a típusszám; a cikkszám(ok); a formai
kialakítás(ok) leírása. Vásárlásnál össze kell hasonlítani az egyéni védőeszközön feltüntetett
adatokat és a Tájékoztatóban leírtakat.
A Tájékoztató rögzíti a védőeszköz időszakos felülvizsgálatának gyakoriságát is annak
érdekében, hogy hosszabb távon is biztosan használható legyen. Ebbe a körbe tartoznak a
leesés elleni védőeszközök, a teljes testfelületet védő eszközök, az elektrotechnikai és a
rezgés elleni védőkesztyűk.
2.2. Az egyéni védőeszköz és a munkaruha munkavédelmi szempontú összehasonlítása
Egyéni védőeszköz
Juttatását a munkáltató írásban köteles
meghatározni, mely munkabiztonsági és
munka-egészségügyi
tevékenységnek
minősül (a munkaruházati ellátás tervezés
időszakában be kell vonni a munkavédelmi
felelőst és a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatot).
A juttatás alapja a kockázatértékelés, melyet
a munkáltató köteles elvégeztetni, és évente
felülvizsgáltatni.
Ennek
elvégzése
munkabiztonsági és munka-egészségügyi
tevékenységnek minősül.
Célszerű kikérni a dolgozó véleményét.
Próbahordás
gyakorlatát
célszerű
alkalmazni.
Kell
munkavédelmi
minősítés.
Típusbizonyítvány szükséges.
Használata a munkavállaló részére kötelező,
ezt a munkaadó (közvetlen vezető is)
köteles
ellenőrizni.
A
mulasztás
szankcionálható.

Munkaruha
Juttatása a munkáltató intézkedése alapján,
Kollektív Szerződésben szerint történik.

A juttatás alapja a Munka Törvénykönyve
szerint: „Ha a munka a ruházat
nagymértékű
szennyeződésével
vagy
elhasználódásával jár, a munkáltató a
munkavállalónak
munkaruhát
köteles
biztosítani.” A kockázatértékelés itt is
alapvető követelmény.
Munkavédelmi minősítése nincs.
Használata nem kötelező, de a tevékenység
és a munkaterület sajátosságaiból adódóan
kötelezővé
lehet
tenni.
(Például
portaszolgálat).
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Használata oktatást, gyakorlást igényel.
A munkavállaló adottságait (méreteit) a
kiválasztásnál figyelembe kell venni.
Kihordási ideje nincs. A védelmi
képességének elvesztése után cserélni kell.
Mosása,
tisztítása,
karbantartása
a
munkáltató
kötelezettsége,
szakszerű
végrehajtást igényel.
A munkahelyről – külön engedély
hiányában – tilos hazavinni.
Időszakos felülvizsgálata kötelező lehet, a
védelmi képesség függvényében.
A tárolási feltételek meghatározottak.
A
munkavégzés
megtiltható
vagy
megtagadható a védőeszköz hiányában.
A védőképesség elvesztése után selejtezés.
Veszélyes
hulladéknak
minősül
a
szennyezés mértékétől függően.

Használata nem igényel oktatást.
Kihordási ideje van.
A munkavállaló moshatja, tisztíthatja.
Hazavihető (például kimosni).
Nem igényel külön vizsgálatot.
Nem igényel külön előírást.
Belső szabályozás szerint.
Kihordási idő eltelte után hulladék. A
szennyeződés mértékétől függően lehet
veszélyes
hulladék
(például
olajjal
szennyezett textília).

2.3 Védőruha mérettáblázat
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Hosszméret: A tenyérrész végződésétől a középső ujj csúcsáig mért érték.

EU MÉRET

USA MÉRET
6 5/16 inch

XS

160 milliméter

EU - 6

6 3/4 inch

S

171 milliméter

EU - 7

7 3/16 inch

M

182 milliméter

EU - 8

7 9/16 inch

L

192 milliméter

EU - 9

8 1/16 inch

XL

204 milliméter

EU - 10

8 7/16 plusz inch XXL

215 plusz milliméter EU - 11

Bőségméret: A mérőszalagot a kézfej meghatározó helyén az ujjak mögötti
részen, a hüvelykujj kihagyásával. A következő adatok alkalmazásával
meghatározható a helyes kesztyűméret.

USA MÉRET

EU MÉRET

6-7 inch

XS

152-178 milliméter

EU - 6

7-8 ich

S

178-203 milliméter

EU - 7

8-9 inch

M

203-229 milliméter

EU - 8

9-10 inch

L

229-254 milliméter

EU - 9

10-11 inch

XL

254-279 milliméter

EU - 10

11 plusz inch XXL 279 plusz milliméter EU - 11

Lábbelik méretszámozása

3.1. Az egyéni védőeszközt minden esetben a várható legnagyobb terhelés (koncentráció)
figyelembe vételével kell meghatározni és kiválasztani.
158

3.2. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a szabályzat „Védőeszköz megnevezés” és
„Egyéb” rublikáinak a meghatározásait, javaslatait.
3.3./ Az egy adott munkakörhöz, tevékenységhez rendelt egyéni védőeszköz meghatározás
(felsorolás) nem jelenti azt, hogy az összes felsorolt védőeszközt egyszerre és egyidejűleg
biztosítani kell. Minden esetben a legoptimálisabb védelmet biztosító egyéni védőeszközt
kell kiválasztani és biztosítani. Természetesen, ha a munkakör vagy a tevékenység
egyidejűleg több egyéni védőeszköz használatát teszi szükségessé, akkor valamennyit
egyszerre és egyidejűleg biztosítani kell.
3.4. A „Védelmi képesség jelzése” rubrikában feltüntetett ábra csak tájékoztató jellegű.
5. Az egyéni védőeszközök konkrét munkaköri és tevékenységi meghatározását az egyes
önálló szervezeti egységeknek kell az alábbi, a Gazdasági Főigazgatóság soproni
munkavállalóira meghatározott formátuma mintájára kari/önálló szervezeti egységi
munkavédelmi szabályozásuk mellékleteként e mellékletben ismertetett szempontok szerint
meghatározni.
5.1 Gazdasági Főigazgatóság
Műszaki Igazgató
Beruházási és közbeszerzési Osztályvezető
Beruházási előadó
Biztonságszervezési munkatárs
(A műszaki koordinátor kapcsolt munkaköre miatt egyéni védőeszköz ellátását az
Universitas Fidelissima Kft biztosítja.)
Védelem iránya

Kézvédő eszköz
Fejvédelem
Fejvédelem
Testvédelem

Lábvédő eszköz

Védőeszköz
megnevezése, védelmi
kategória
Ötujjas védőkesztyű, 2
Védősisak,2
Baseball sapka (kemény
sild, pamut, állítható), 1
Védőköpeny, 1
esőkabát, 2
Téliesített védőkabát
Védőcipő, 2

Védőeszköz
szabványszáma
(MSZ EN), , jel
EN240, EN388,
3123
EN397

EN343 ,
EN343 ,
EN20344, EN20345,
EN20347

Adminisztratív munka – számítógépes munkakör
Védelem iránya

Szemvédelem

Védőeszköz
megnevezése, védelmi
kategória
Külön jogszabály szerint
a képernyő
előtti munkavégzéshez
éleslátást
biztosító szemüveg.
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Védőeszköz
szabványszáma
(MSZ EN), , jel
50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet alapján

Csak az alábbi típusszámokkal meghatározott, érvényes minősítéssel rendelkező egyéni
védőeszközöket szabad beszerezni és használatba venni. A védőeszközökön a
minősítésre biztonsági jel és a típusszám feltüntetése utal.
5.3 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ BIZTONSÁGI VIZSGÁLATI JELE
A biztonsági vizsgálati jel alakja és méretei

Az ábra szerinti biztonsági vizsgálati jel arányosan csökkenthető vagy növelhet.
A védőeszköz minősíttetőjének megnevezése és a minősítő
bizonyítvány száma.
A védőeszköz típusszáma.
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Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
azonosító jele.
5.4.1 Arc- és fejvédelemre vonatkozó szabványok
Szabvány száma

Szabvány címe

MSZ EN
397:1995/A1:2003

Ipari védősisakok

MSZ EN 397:1997

Ipari védősisakok

MSZ EN 967:2003

Fejvédők jégkorongozók részére

MSZ EN 1077:2003

Fejvédők alpesi sífutók részére

MSZ EN
1078:1997/A1:2006

Fejvédők kerékpárosok, gördeszka,
görkorcsolya használók részére

MSZ EN 1078:2003

Fejvédők kerékpárosok, gördeszka,
görkorcsolya használók részére

MSZ EN
1080:1997/A1:2003

Ütés elleni védősisakok fiatal gyerekek részére

MSZ EN
1080:1997/A2:2006

Ütés elleni védősisakok fiatal gyerekek részére

MSZ EN 1080:2003

Ütés elleni védősisakok fiatal gyerekek részére

MSZ EN
1384:1996/A1:2003

Fejvédők lovas sportolók részére

MSZ EN 1384:2003

Fejvédők lovas sportolók részére

MSZ EN
1385:1997/A1:2005

Fejvédők vízi sportolók részére

MSZ EN 1385:2003

Fejvédők vízi sportolók részére

MSZ EN 132772:2001

Védőeszköz küzdősportokhoz. 2. rész:
kiegészítő követemények és vizsgálati
módszerek lábfejvédőkhöz, sípcsontvédőkhöz
és alsókarvédőkhöz

MSZ EN 132774:2002

Védőeszköz küzdősportokhoz. 4.rész:
kiegészítő követelmények és vizsgálatio
módszerek fejvédőkhöz

MSZ EN 13567:2003

Védőruházat. Kéz-, kar-, mellkas-, altest-, láb, nemiszerv- és arcvédők vívóknak.
Követelmények és vizsgálatio módszerek

MSZ EN 14458:2005

Személyi szemvédő eszközök. Tűzoltó-,
mentő- és vészhelyzeti szolgálatok által
tűzoltó- és nagyteljesítményű ipari
védősisakokkal együtt használt arcvédők és
álarcok

MSZ EN 14052:2006

Nagy védőképességű ipari védősisakok

MSZ EN ISO
10256:2004

Fej- és arcvédők jégkorongozók részére ( ISO
10256:2003)

MSZ 14700-1:1987

Hegesztőpajzsok. Általános műszaki
követelmények és vizsgálatok
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5.4.2 Szemvédelemre vonatkozó szabványok
Szabvány száma

Szabvány címe

MSZ EN 166:2003

Személyi szemvédő eszközök. Követelmények

MSZ EN 167:2003

Személyi szemvédő eszközök. Optikai
vizsgálati módszerek

MSZ EN 168:2003

Személyi szemvédő eszközök. Nem optikai
vizsgálati módszerek

MSZ EN 169:2003

Személyi szemvédő eszközök. Szűrők
hegesztéséhez és rokon eljárásokhoz.
Áteresztési követelmények és ajánlott
felhasználás

MSZ EN 170:2003

Személyi szemvédő eszközök. Ultraibolyaszűrők. Áteresztési követelmények és ajánlott
felhasználás

MSZ EN 171:2003

Személyi szemvédő eszközök. Infravörös
szűrők. Áteresztési követelmények és ajánlott
felhasználás

MSZ EN
172:1994/A2:2003

Személyi szemvédő eszközök. Napfényszűrők
ipari használatra

MSZ EN 172:2000

Személyi szemvédő eszközök. Napfényszűrők
ipari használatra

MSZ EN 175:2003

Személyi szemvédő eszközök. Szem- és
arcvédő eszközök hegesztéshez és hasonló
eljáráshoz

MSZ EN
207:1998/A1:2003

Személyi szemvédő eszközök. Lézersugárzás
ellen védő szemvédők és szűrők

MSZ EN 207:2003

Személyi szemvédő eszközök. Lézersugárzás
ellen védő szemvédők és szűrők

MSZ EN
208:1998/A1:2003

Személyi szemvédő eszközök. Szemvédők
lézerberendezéseken és lézerrendszereken
végzett munkákhoz (lézerkezelő-szemvédők)

MSZ EN 208:2003

Személyi szemvédő eszközök. Szemvédők
lézerberendezéseken és lézerrendszereken
végzett munkákhoz (lézerkezelő-szemvédők)

MSZ EN 379:2004

Személyi szemvédő eszközök. Önműködő
hegesztőszűrők

MSZ EN
1836:1997/A1:2003

Személyi szemvédő eszközök.
Napszemüvegek és napfényvédő szűrők
általános célú alkalmazása

MSZ EN
1836:1997/A2:2004

Személyi szemvédelem. Napszemüvegek,
általános használatú napfényszűrők és szűrők
a nap közvetlen megfigyelésére

MSZ EN
1836:2005+A1:2008

Személyi szemvédő eszközök.
Napszemüvegek és napfényvédő szűrők
általános célú alkalmazása, valamint szűrők a
nap közvetlen megfigyelésére
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5.4.3 Hallásvédelemhez kapcsolódó szabványok
Szabvány száma Szabvány címe
MSZ EN 3521:2003

Hallásvédők. Általános követelmények. 1. rész:
Fültokok

MSZ EN 3522:2003

Hallásvédők. Általános követelmények. 2. rész:
Füldugók

MSZ EN 3523:2003

Hallásvédők. Általános követelmények. 3. rész:
Ipari védősisakra szerelt fültokok

MSZ EN 3524:2001/A1:2006

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és
vizsgálatok. 4. rész: Zajszinttől függő fültokok

MSZ EN 3524:2003

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és
vizsgálatok. 4. rész: Zajszinttől függő fültokok

MSZ EN 3525:2002/A1:2006

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és
vizsgálatok. 5. rész: aktív zajcsökkentésű
fültokok

MSZ EN 3525:2003

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és
vizsgálatok. 5. rész: aktív zajcsökkentésű
fültokok

MSZ EN 3526:2003

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és
vizsgálatok. 6. rész: fültokok villamos
hangbemenettel

MSZ EN 3527:2003

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és
vizsgálatok. 7. rész: szintfüggő csillapítású
füldugók

Hallásvédők. Ajánlások a kiválasztáshoz, a
MSZ EN 458:2005 használathoz, a gondozáshoz és a
karbantartáshoz. Útmutató dokumentum
MSZ EN 138191:2003

Hallásvédők. Vizsgálatok. 1. rész: fizikai
vizsgálati módszerek

MSZ EN 138192:2003

Hallásvédők. Vizsgálatok. 2. rész: akusztikai
vizsgálati módszerek

MSZ EN 248691:1994

Akusztika. Hallásvédők. Szubjektív módszer a
hangcsillapítás mérésére (ISO 4869-1:1990)

MSZ EN 248693:1998

Akusztika. Hallásvédők. 3. rész: Egyszerűsített
módszer a beiktatási csillapítás mérésére a fültok
típusú hallásvédők esetében, minőségi
vizsgálatok céljaira (ISO/TR 4869-3/1989)

Akusztika. Hallásvédők. 2. rész: Hallásvédők
MSZ EN ISO 4869viselésekor az effektív A-Hangnyomásszint
2:1998
becslése (ISO 4869-2/1994)
Akusztika. Hallásvédők. 4. rész: Az effektív
MSZ EN ISO 4869- hangnyomásszint mérése szintfüggő,
4:2001
hanghelyreállító fülvédőknél (ISO/TR 48694:1998)
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5.4.4 Légzésvédelmi eszközökre vonatkozó szabványok
Szabvány száma

Szabvány címe

MSZ EN 132:2000

Légzésvédők. Fogalommeghatározások és
piktogramok

MSZ EN 133:2003

Légzésvédők. Osztályozás

MSZ EN 134:2000

Légzésvédők. A szerkezeti elemek elnevezése

MSZ EN 135:2000

Légzésvédők. Szakkifejezések

MSZ EN 136:2000

Légzésvédők.Teljes álarcok. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 137:1995

Légzésvédők.Sűrített levegős készülékek.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 138:1998

Légzésvédők. Friss levegős légzésvédő
készülékek teljes álarccal, félálarccal vagy
szájcsutora készlettel. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN
139:1994/A1:2000

Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő
készülékek teljes álarccal, félálarrccalé vagy
szájcsutora készlettel. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 139:1998

Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő
készülékek teljes álarccal, félálarrccalé vagy
szájcsutora készlettel. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 140:2000

Légzésvédők. Félálarcok és negyedálarcok.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 141:2001

Légzésvédők. Gázszűrők és kombinált szűrők.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 142:2003

Légzésvédők. Szájcsutora
készletek.Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 143:2001

Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 1441:2000/A1:2003

Légzésvédők. Gázpalack szelepek. 1. rész:
menetes csatlakozások becsavarható csatlakozók

MSZ EN 144-1:2003

Légzésvédők. Gázpalack szelepek. 1. rész:
menetes kialakítású betétes csatlakozók

MSZ EN 144-2:2001

Légzésvédők. Gázpalack szelepek. 2. rész:
kimeneti csatlakozások

MSZ EN 144-3:2003

Légzésvédők. Gázpalack szelepek. 3. rész:
kimeneti csatlakozások nitrox és oxigén
búvárgázokhoz

MSZ EN
145:1997/A1:2003

Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű,
sűrített oxigénes vagy sűrített oxigénesnitrogénes típusú légzésvédő készülékek.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 145:2001

Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű,
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sűrített oxigénes vagy sűrített oxigénesnitrogénes típusú légzésvédő készülékek.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés
MSZ EN 148-1:2000

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei.
1.rész: zsinórmenetes csatlakozás

MSZ EN 148-2:2000

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei.
2.rész: középpontos menetcsatlakozás

MSZ EN 148-3:2000

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei.
3.rész: M 45x3-as csatlakozás

MSZ EN 149:2002

Légzésvédők. Részecskeszűrő félálarcok.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 269:1999

Légzésvédők. Friss levegős légzésvédő
készülékek motoros működtetésű fúvókával, és
beépített kámzsával. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN
270:1994/A1:2003

Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő
készülékek beépített kámzsával. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 270:1999

Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő
készülékek beépített kámzsával. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN
271:1995/A1:2003

Légzésvédők. Nyomólevegős vagy friss levegős
légzésvédő készülékek motoros
működtetésűbefúvóval és beépített kámzsával
szemcseszórási munkákhoz. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 271:1999

Légzésvédők. Nyomólevegős vagy friss levegős
légzésvédő készülékek motoros
működtetésűbefúvóval és beépített kámzsával
szemcseszórási munkákhoz. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 371:1995

Légzésvédők. AX típusú gázszűrők és kombinált
szűrőbetétek alacsony forráspontú szerves
vegyületek ellen. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 372:1995

Légzésvédők.SX típusú gázszűrők és kombinált
szűrőbetétek meghatározott anyagok ellen.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 402:2003

Légzésvédők.Tüdőautomata vezérlésű,
hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős
légzésvédő készülékek meneküléshez, teljes
álarccal vagy szájcsutora készlettel.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 405:2003

Légzésvédők. Szelepes, szűrő félálarcok gázok,
vagy gázok és részecskék elleni védelemre.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 529:2006

Légzésvédők. Ajánlások a kiválasztáshoz,
használathoz, gondozáshoz s karbantartáshoz.
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Útmutató dokumentum
MSZ EN 1146:2006

Légzésvédők. Hordozható, nyitott rendszerű
nyomólevegős, beépített kámzsás
menekülőkészülék. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 1827:2000

Légzésvédők. Belégzőszelep nélküli és
leszerelhető szűrős félálarcok gázok, vagy gázok
és részecskék, vagy csak részecskék elleni
védelemre. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 1835:2003

Légzésvédők. NYomólevegős légzésvédő
készülék könnyűszerkezetű sisakkal vagy
kámzsával. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 12021:2000

Légzésvédők.Sűrített levegő légzésvédő
készülékekhez

MSZ EN 12083:2003

Légzésvédők. Szűrő, légzőtömlővel (nem
légzéscsatlakozórarögzített szűrővel).
Részecskeszűrők, gázszűrők és kombinált
szűrők. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 12419:2000

Légzésvédők. Könnyű kivitelű, nyomólevegős
légzésvédő készülékek teljes álalrccal, félálarccal
vagy negyedálarccal. Követelmények,
vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN
12941:1998/A1:2004

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú
légzésvédő készülékek sisakkal vagy kámzsával.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

MSZ EN 12941:2001

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú
légzésvédő készülékek sisakkal vagy kámzsával.
Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú
légzésvédő
készülékek teljes-, fél- vagy
MSZ EN
12942:1998/A1:2003 negyedálarccal. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés
MSZ EN 12942:2001

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú
légzésvédő készülékek teljes-, fél- vagy
negyedálarccal. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 132741:2002

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 1. rész: az
alászívás és a teljes alászívás meghatározása

MSZ EN 132742:2002

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 2. rész:
gyakorlati teljesítmény vizsgálatok

MSZ EN 132743:2002

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 3. rész: a
légzési ellenállás meghatározása

MSZ EN 132744:2002

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 4. rész:
gyúlékonysági vizsgálatok

MSZ EN 132745:2002

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 5. rész:
klímafeltételek
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MSZ EN 132746:2003

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 6. rész: a
belégzési levegő szén-dioxid tartalmának

MSZ EN 132747:2003

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 7. rész: a
részecskeszűrők áthatolásának meghatározása

MSZ EN 132748:2003

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 8. rész: a
dolomitpor-telítődés meghatározása

MSZ EN 13794:2003

Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű
menekülőkészülék. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 14387:2004

Légzésvédők. Gázszűrő betét(ek) és kombinált
szűrő(k). Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 14435:2005

Légzésvédők. Nyomólevegős, nyitott rendszerű
légzésvédő készülék félálarccal, csak túlnyomás
való használatra. Követelmények, vizsgálatok,
megjelölés

MSZ EN 14529:2006

Légzésvédők. Hordozható, nyitott rendszerű,
nyomólevegős légzésvédő készülék félálarccal,
túlnyomásos tüdővezérlésű tüdőautomata
befogadásához, csak menekülési célra

MSZ EN 154902:1986

Munkavédelem. Légzésvédők álétalános
követelményei

MSZ EN ISO 93601:2001

Altató- és lélegeztető berendezések. Hő-és
páracserélők (HMEs) az ember által belélegzett
gázok párásításához. 1.rész: legalább 250ml
légzési térfogathoz használható HMEs (ISO
93601:2000)

MSZ EN ISO 93602:2003

Altató- és lélegeztető berendezések. Hő-és
páracserélők (HMEs) az ember által belélegzett
gázok párásításához. 2.rész:legalább 250ml
légzési térfogatú, légcsőmetszéses betegeknél
használható HMEs (ISO 9360-2:2001)

MSZ EN ISO 106516:2005

Gyógyászati lélegeztetők. AZ alapvető
biztonságos teljesítőképesség sajátos
követelményei. 6. rész: a házi ápolásban használt
légzéstámogató eszközök (ISO 10651-6:2004)

MSZ EN ISO 108821:2001

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és a
rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok
mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 1.rész:
a szálló por mintavétele (ISO 10882-1:2001)

MSZ EN ISO 108822:2001

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és a
rokon eljárások területén. A szálló por és a gázok
mintavétele a hegesztő légzési zónájában. 2.rész:
a gázok mintavétele (ISO 10882-2:2000)

MSZ EN ISO 175101:2003

Az alvási apnoe légzésterápiája. 1. rész: az alvási
apnoe légzésterápiás eszközei (ISO 175101:2002)

MSZ EN ISO 175102:2003

Alvási légzésszünet légzésterápiája. 2. rész:
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álarcok és alkalmazott tartozékok (ISO 175102:2003)
MSZ 15490-8:1987

Munkavédelem. Hordozható szűrt levegős
légzésvédő készülékek műszaki követelményei
és vizsgálata

5.4.5 Védő-, munka- és formaruházatra vonatkozó szabványok
Szabvány száma

Szabvány címe

MSZ EN 340:2004

Védőruházat. Általános követelmények

MSZ EN 342:2004

Védőruházat. Hideg ellen védő ruha együttesek

MSZ EN 343:2004

Védőruházat. Védelem eső ellen

MSZ EN 348:1997

Védőruházat. Vizsgálati módszer: az anyagok
viselkedésének meghatározása megolvadt fém
kismértékű kifröccsenésekor

MSZ EN 367:1995

Védőruházat. Hő- és lángok elleni védelem.
Vizsgálati módszer: a láng általi hőátadás
meghatározása

MSZ EN 373:1998

Védőruházat. Az anyagok megolvadt fém
kifröccsenésével szembeni ellenállásának
értékelése

MSZ EN 3811:1999

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 1. rész: próbapad a láncfűrész vágással
szembeni ellenállás vizsgálatához

MSZ EN 3812:1999

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 2. rész: lábvédők vizsgálati módszerei

MSZ EN 3813:1999

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 3. rész: lábbelik vizsgálati módszerei

MSZ EN 3814:2001

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 4. rész: láncfűrész kezelők
védőkesztyűinek vizsgálati módszerei

MSZ EN 3815:1998

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 5. rész: lábvédők követelményei

MSZ EN 3817:2001

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 7.rész: láncfűrész kezelők
védőkesztyűinek vizsgálati követelményei

MSZ EN 3818:1998

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 8.rész: láncfűrész elleni lábszárvédők
vizsgálati módszerei

MSZ EN 3819:1998

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 9.rész:láncfűrész elleni lábszárvédők
követelményei

MSZ EN 38110:2003

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 10.rész:felsőtestvédők vizsgálati
módszere

MSZ EN 38111:2003

Védőruházat. Kézi láncfűrészek használói
részére. 11.rész:felsőtestvédők követelményei

MSZ EN 463:1997

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen.
Vizsgálati módszer: folyadéksugár behatolásával
szembeni ellenállás meghatározása (sugárteszt)
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MSZ EN 471:2003

Jó láthatóságot biztosító védőruházat. szakmai
használathoz. Vizsgálati módszerek és
követelmények.

MSZ EN 468:1997

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen.
Vizsgálati módszer:permet behatolásával
szembeni ellenállás meghatározása
(permetteszt)

MSZ EN 469:1998

Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási
védőruházat követelményei és vizsgálati
módszerei

MSZ EN 4701:1998

Hegesztéshez és hasonló műveletekhez
használatos védőruházat. 1.rész: általános
követelmények

MSZ EN 471:2003

Jó láthatóságot biztosító védőruházat szakmai
használathoz. Vizsgálati módszerek és
követelmények

MSZ EN 530:1998

Védőruházati anyagok kopásállósága. Vizsgálati
módszerek

MSZ EN
Védőruházat hő hatásának kitett munkások
531:1995/A1:2001 részére
MSZ EN 531:2000

Védőruházat hő hatásának kitett ipari munkások
részére (kivéve tűzoltók és a hegesztők
ruházatát)

MSZ EN 532:1998

Védőruházat. Hő-és láng elleni védelem. A
korlátozott lángterjedés vizsgálata

MSZ EN 533:2001

Védőruházat. Hő-és láng elleni védelem. A
korlátozott lángterjedésű anyagok és anyag
összeállítások

MSZ EN 702:1998

Védőruházat. Hő-és láng elleni védelem.
Vizsgálati módszer: a kontakthő átbocsátásának
meghatározása védőruházaton vagy annak
anyagain

MSZ EN 863:1998

Védőruházat. Mechanikaitulajdonságok.
Vizsgálati módszer: átlyukasztás ellenállás

MSZ EN 9431:2005

Folyékony aeroszolokat és szilárd részecskéket
tartalmazó folyadék- és gáz halmazállapotú
vegyszerek elleni védőruházat. 1.rész:
Szellőztetett és nem szellőztetett ,
"gázzáró"(1.típusú) és "nem gázzáró" (2.típusú),
vegyszerek ellen védő öltözetek
teljesítménykövetelményei

MSZ EN 10731:2000

Védőruházat radioaktív szennyeződés ellen.
1.rész: szemcsés radioaktív szennyeződés elleni,
szellőzetett védőruházat követelményei és
vizsgálati módszerei

MSZ EN 10732:2003

Védőruházat radioaktív szennyeződés ellen.
2.rész: szemcsés radioaktív szennyeződés elleni,
szellőzetett védőruházat követelményei és
vizsgálati módszerei

MSZ EN 1103:2006

Textíliák. Ruházati kelmék. Részletes eljárás az
égési viselkedés meghatározására.

MSZ EN 11491:1998

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 1.
rész: fajlagos ellenállás ( vizsgálati módszerek
és követelmények)
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MSZ EN 11492:2000

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 2.
rész: az anyagon keresztül villamos ellenállás
(átmeneti ellenállás) mérésének vizsgálati
módszere

MSZ EN 11493:2004

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 3.
rész: a töltéscsillapodás mérésének vizsgálati
módszere

Védőruházat tűzoltók részére. Különleges
MSZ EN 1486:1998 tűzoltáshoz használt hővisszaverő ruházat
követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN
13034:2005

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen.
Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet
nyújt, vegyszerek elleni védőruházat
teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB (6)
típusú eszköz )

MSZ EN
13911:2004

Védőruházat tűzoltók részére. A tűzoltók
kámzsáinak követelményei és vizsgálati
módszerei

MSZ EN
14058:2004

Védőruházat. Hideg környezet ellen védő
ruhadarabok

MSZ EN 16212:2004

Motorkerékpárosok védőruházata mechanikai
ütközés ellen. 2. rész: motorkerékpárosok
hátvédői. Követelmények és vizsgálati
módszerek

MSZ EN ISO
6530:2005

Védőruházat. Védelem folyékony vegyszerek
ellen. Az anyagok folyadékbehatolással
szembeni ellenállásának vizsgálati módszere
(ISO 6530:2005)

MSZ EN ISO
6942:2002

Védőruházat. Hő és tűz elleni védelem.
Vizsgálati módszer: sugárzó hőforrásnak kitett
anyagok és anyag-összeállítások értékelése (
ISO 13998:2003)

MSZ EN ISO
13998:2003

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai
ellen védő kötények, nadrágok és mellények (
ISO 13998:2003)

MSZ EN ISO
15025:2003

Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. A
korlátozott lángterjedés vizsgálati módszere (
ISO 15025:2000)

5.4.6 Kézvédelemhez kapcsolódó szabványok
Szabvány
száma

Szabvány címe

MSZ EN 374- Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen.
1.rész: fogalom meghatározások és teljesítmény
1:2003
követelmények
MSZ EN 374- Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen.
2.rész:a behatolási ellenállás meghatározása
2:2003
MSZ EN 374- Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen.
3.rész: a vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás
3:2003
meghatározása
MSZ EN 381- Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 7.
rész: láncfűrész kezelő védőkesztyűinek vizsgálati
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7:2001

követelményei

MSZ EN
388:2003

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen.

MSZ EN
407:2004

Termikus kockázatok ( hő és/vagy tűz) ellen védő
kesztyűk.

MSZ EN
420:2003

Védőkesztyű. Általános követelmények és vizsgálati
módszerek

MSZ EN
421:1998

Védőkesztyűk ionizáló sugárzás és radioaktív
szennyeződés ellen

MSZ EN
511:1998

Védőkesztyűk hideg ellen

MSZ EN
659:2003

Védőkesztyűk tűzoltók részére

MSZ EN
1082-1:2000

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő
kesztyűk és karvédők. 1.rész: páncélsodrony, kesztyűk
és karvédők.

MSZ EN
1082-2:2001

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő
kesztyűk és karvédők. 2.rész: páncélsodrony, eltérő
anyagból készült kesztyűk és karvédők.

MSZ EN
1082-3:2001

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő
kesztyűk és karvédők. 3.rész: ejtve végzett átvágás
vizsgálat kelméhez, készbőrhöz és más anyagokhoz

MSZ EN
1149-1:1998

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 1.rész:
fajlagos felületi ellenállás ( vizsgálati módszerek és
követelmények)

MSZ EN
1149-2:2000

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 2.rész: az
anyagon keresztüli villamos ellenállás (átmeneti
ellenállás) mérésének vizsgálati módszere

MSZ EN
1149-3:2004

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 3.rész: a
töltéscsillapodás mérésének vizsgálati módszerei

MSZ EN
13594:2003

Védőkesztyűk hivatásos motorkerékpárosoknak.
Követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN
60903:1999

Feszültség alatti munkákhoz használt, öt- és kevesebb
ujjas, szigetelő anyagú kesztyűk előírásai (IEC
903:1998, módosítva)

MSZ EN
60903:2004

Feszültség alatti munkavégzés. SZigetelő anyagú
kesztyűk (IEC 60903:2002+2003. évi helyesbítés,
módosítva)

5.4.7 Lábvédelemre vonatkozó szabványok
Szabvány száma

Szabvány címe

MSZ EN 381-3:1999

Védőruházat kézi láncfűrészek használói
részére. 3.rész: Lábbelik vizsgálati módszerei

MSZ EN 12222:1998

Lábbeli. A lábbeli és a lábbeli-alkotóelemek
szabváynos kondicionálása és vizsgálati
légterei

MSZ EN 12784:2000

Lábbeli. A kész lábbeli vizsgálati módszerei.
Hőszigetelő képesség

171

MSZ EN 12568:2000

Lábfej- és lábszárvédők. Az orrmerevítők és a
behtaolással szemben ellenálló fémbetétek
követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 13634:2002

Védőlábbeli hivatásos motorkerékpárosok
részére. Követelmények és vizsgálati
módszerek

MSZ EN 50321:2002

Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű
villamos berendezéseken végzendő
munkákhoz

MSZ EN 61340-43:2002

Elektrosztatika.4-3. rész: Szabványos
vizsgálati módszerek különleges
alkalmazásokhoz. Lábbelik (IEC 63140-43:2001)

MSZ EN 61340-45:2005

Elektrosztatika.4-5. rész: Szabványos
vizsgálati módszerek különleges
alkalmazásokhoz. Módszerek lábbelit viselő és
padlózaton tartózkodó személy
elektrosztatikus védelmének jellemzésére
(IEC 61340-4-5:2004)

MSZ EN ISO
17249:2005

Biztonsági lábbeli láncfűrész vágással
szembeni ellenállással (ISO 17249:2004)

MSZ EN ISO
20344:2004

Személyi védőeszköz. Lábbeli-vizsgálati
módszerek (ISO 20344:2004)

MSZ EN ISO
20344:2004/A1:2008

Személyi védőeszköz. Lábbeli-viszgálati
módszerek 1. módosítás (ISO
20344:2004/Amd 1:2007)

MSZ EN ISO
20345:2004

Személyi védőeszköz. Biztonsági lábbeli (ISO
20345:2004)

MSZ EN ISO
20345:2004/A1:2008

Személyi védőeszközök. Biztonsági lábbeli 1.
módosítás (ISO 20345:2004/Amd 1:2007)

MSZ EN ISO
20346:2004

Személyi védőeszköz. Védőlábbeli (ISO
20346:2004)

MSZ EN ISO
20346:2004/A1:2008

Személyi védőeszközök. Védőlábbeli 1.
módosítás (ISO 20346:2004/Amd 1:2007)

MSZ EN ISO
20347:2004

Személyi védőeszköz. Munkalábbeli (ISO
20347:2004)

MSZ EN ISO
20347:2004/A1:2008

Személyi védőeszközök. Munkalábbeli 1.
módosítás (ISO 20347:2004/Amd 1:2007)

MSZ ISO 6112:1992

Zsírálló és növényolajálló általános ipari
használatú PVC-csizmák követelményei

MSZ 14256-16:1989

Lábbelik vizsgálata. Villamosfeszültség-állóság
meghatározása

MSU EN 15090:2006

Lábbeli tűzoltók részére

Útmutató a biztonsági, a védő- és munka
CEN IS/TR 18690:2006 lábbelik kiválasztására, használatára és
kezelésére (ISO/TR 18690:2006)
MSZ EN ISO
19952:2005
EN ISO 17707:2005

Lábbeli. Szakkifejezések gyűjteménye (ISO
19952:2005)
Lábbeli. Járótalpak hajtogatással szembeni
ellenállásának vizsgálata.
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5.4.8 Leesés elleni védelemre vonatkozó szabványok
Szabvány száma

Szabvány címe

MSZ EN
341:1992/A1:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Ereszkedő eszközök

MSZ EN 341:1994

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Ereszkedő eszközök

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
MSZ EN 353-1:2003 megelőzésére. 1.rész: Merev rögzített vezetéken
alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátlók
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. 2.rész: Hajlékony rögzített
MSZ EN 353-2:2003
vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú
lezuhanásgátlók
MSZ EN 354:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Rögzítő kötelek

MSZ EN 355:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Energiaelnyelők

MSZ EN 358:2003

Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és
magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a
munkahelyzet beállítására, fékezésére és
rögzítésére

MSZ EN 360:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Visszahúzható típusú
lezuhanásgátlók

MSZ EN 361:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Teljes testhevederzet

MSZ EN 362:2005

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Csatlakozók

MSZ EN 363:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Lezuhanásgátló rendszerek

MSZ EN 364:1995

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Vizsgálati módszerek

MSZ EN 365:2005

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. A használatra, a karbantartásra,
az időszakos vizsgálatra, a javításra, a
megjelölésre és a csomagolásra vonatkozó
általános követelmények

MSZ EN
795:1996/A1:2003

Magasból való lezuhanás elleni védelem. Kikötő
eszközök. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 795:2003

Magasból való lezuhanás elleni védelem. Kikötő
eszközök. Követelmények és vizsgálatok

MSZ EN 813:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
megelőzésére. Beülő hevederzet

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
MSZ EN 1868:2003 megelőzésére. egyenértékű szakkifejezések
listája
Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás
MSZ EN 1891:2003 megelőzésére. Kis nyílású védőköpennyel ellátott
kötél
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5.4.9 Az egyéni védőeszközökön alkalmazott jelölések (piktogramok) és magyarázatuk
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6. A munkahelyeken végzett kockázatelemzések alapján kerül meghatározásra,
hogy az egyes munkafolyamatok során az adott veszélyekkel szemben a
munkavállalónak milyen típusú egyéni védőeszközt kell biztosítani, amely a
munkaadók feladata. A védőeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a
védőeszköz valamennyi rendeleti és szabványelőírásoknak való megfelelőségéről
EK-megfelelőségi nyilatkozatot kell adnia.
Az egyéni védőeszközöket három kategória valamelyikébe kell sorolni. Az 1.
kategóriába tartozó egyéni védőeszközök viszonylag kis egészségkárosodást okozó
veszélyekkel szemben védenek, a típuseseteket a vonatkozó EU-s direktíva és a
rendelet részletezi. A komplex tervezésű, 3. kategóriába sorolt egyéni
védőeszközök a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan
egészségkárosodást okozó veszélyek ellen védenek, míg a 2. kategóriát az
említettek egyikébe sem sorolható védőeszközök képezik. A felhasználók feladata
annak eldöntése, hogy az adott munkahelyen milyen kategóriájú védőeszközt kell
használni.
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Munkakörök és
Egyéni védőeszköz
egyéni védőeszközök
megnevezése
====================================================
7. Hegesztés
7.1. Szem- és arcvédelem
hegesztő kézi pajzs
(ív hegesztéshez)
Mozgatható látómezős kézi
ívhegesztő pajzs
ívhegesztő fejpajzs
osztott látómezejű ívhegesztő pajzs
Mozgatható látómezejű pajzs
hegesztőpajzs
Sisakra szerelhető ívhegesztő pajzs
7.2. Szem- és arcvédelem
(kisegítőnek)
Védőszemüveg
lánghegesztőknek

védőszemüveg
Lánghegesztő védőszemüveg
gumikeretes védőszemüveg
védőszemüveg

7.3.Vádőruházat (fej feletti munkavégzésnél, lángvágásnál)

Vállvédő mechanikai ártalom ellen

7.4. Lábvédelem

Lábszárvédő
Lábszárvédő hő és mechanikai ártalom ellen
Lábszárvédő hő és mechanikai ártalom ellen
Lábfejvédő hő és mechanikai ártalom ellen

7.5. Védőkesztyű

Ötujjas hő elleni védőkesztyű
Ötujjas bőr hegesztőkesztyű
Ötujjas hegesztőkesztyű
Ötujjas védőkesztyű meleg és sugárzó
hő együttes hatása ellen, közepes
igénybevételnél

7.6. Védőruházat

Védőkötény bőrből
Védőkötény bőrből
Hegesztőkötény
Védőkötény

7.7. Lábvédelem

Férfi száras fémmentes bakancs
Férfi száras védőlábbeli fémmentes
kivitel
Hőártalom ellen védő lábbeli

7.8. Védőruházat
(lánghegesztéshez)

Lángmentesített pamut védőruha
Kétrészes lángmentesített pamut
védőruha

7.9.Légzésvédő
eszközök (szennyezett
levegő, ártalmas gázok,
gőzök,
aknában, csatornában,
tartályban)

Légzésvédő teljes álarc
Részecskeszűrő félálarc
Porvédő álarc
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Izolációs védőeszköz
A szűrőbetétek megválasztása az adott légszennyezők figyelembevételével történik.
8. Fejvédelem
Anyagmozgatók,daruMunkavédelmi sisak
kezelők,kötözők,szabadÁltalános védősisak
ban építőipari kivitelezési
Fejvédő sisak
munkát végzők
Beütődés elleni védősisak
Téliesített beütődés elleni védősisak
8.1 Kézvédelem
Anyagmozgatók,udvari
munkát végzők, kötözők,
építőipari kivitelezési munkát
végzők

Ötujjas védőkesztyű
mechanikai ártalom ellen
Ötujjas védőkesztyű szúró,
vágóhatás ellen

8.2 Hideg elleni védelem, védőruházat
Anyagmozgatók,szállítók,
Téliesített védőkabát
udvari munkát végzők, kertészek,
karbantartók, kapusok
8.3 Védőruházat eső elleni védelem
Szállítók, udvari munkát
végzők, kertészek, kapusok

Esőkabát
Férfi esőkabát

8.4 Lábvédelem mechanikai ártalom elleni védelme
Udvari munkát végzők,
Férfi félcipő mechanikai
anyagmozgatók
ártalom ellen
Férfi száras védőlábbeli
8.5 Lábvédelem víz és hideg elleni védelme
Udvari munkát végzők
Gumicsizma
szállítók, kertészek, mosodai
Bővített szárú férfi fekete dolgozók, vízvezeték
szerelők
gumicsizma
Gumicsizma
9. Kémiai laboratóriumok dolgozói, vegyi raktárak kezelői
Védőruházat
9.1.Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal dolgozók

Védőruha
9.2.Sav, lúg maró anyagokkal

9.3.Szem-, és arcvédelem

Kétrészes szűrő
védőruha
Védőoverall
szűrő védő overall
Lángmentesített kétrészes védőruha
Lángmentesített pamut
védőköpeny
Folyékony vegyszerek ellen dolgozók
korlátozott védelem
Védőoverall
Sav elleni védőköpeny
Saválló védőkötény
védőszemüveg
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Univerzális védőszemüveg
Laboratóriumi arcvédő
Speciális arcvédő
9.4. Kézvédelem

Ötujjas vegyszerálló védőkesztyű
Latex gumi védőkesztyű sav,
lúg, zsírok, olajok ellen
Ötujjas vegyszerálló
védőkesztyű

10. Villanyszerelők,nagyfeszültségű illetve erősáramú villamos laboratóriumok dolgozói
10.1. Lábvédelem

Villanyszerelő védőlábbeli
Villanyszerelő védőkalucsni

10.2.Kézvédelem

Elektrotechnikai gumikesztyű
Elektrotechnikai gumikesztyű
Ötujjas kapcsolókesztyű
kisfeszültségű kapcsolási műveletekhez

10.3.Fejvédelem

Általános védősisak

10.4.. Szem- és arcvédelem

F.A.M. arcvédő

10.5. Védőruházat hidegelleni védelem

Téliesített védőkabát

11. Víz-,gázszerelők (láng-, ívhegesztés)
5.1. Védőruházat

Lángmentesített pamut
védőruha
Kétrészes
lángmentesített
pamut védőruha

11.2 Védőruházat hideg elleni védelemre

Téliesített védőkabát

11.3.

Férfi száras fémmentes
bakancs
Férfi száras védőlábbeli
fémmentes kivitel
Hőártalom ellen védő lábbeli

Lábvédelem

12. Ács, állványozó, kőműves
12.1.

Arc- és fejvédelem

Munkavédelmi sisak
Általános védősisak
Fejvédő sisak
Beütődés elleni védősisak
Téliesített beütődés elleni védősisak

12.2. Szemvédelem

védőszemüveg,
mechanikai védőszemüveg
szilánkmentes védőszemüveg
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12.3.

Védőruházat hideg ellen

Téliesített védőkabát

12.4.

Kézvédelem

Ötujjas védőkesztyű
mechanikai ártalom ellen
Ötujjas védőkesztyű szúró,
vágóhatás ellen

12.5.

Zuhanásgátló

Biztonsági hevederzet
Munkaöv
leesés elleni védőeszköz

13. Parkettázó, műanyagburkoló festő
13.1. Szem-, és arcvédelem

univerzális védőszemüveg,
védőszemüveg
Mechanikai védőszemüveg

13.2. Kézvédelem

Latex gumi védőkesztyű sav, lúg
zsírok és olajok ellen
Ötujjas vegyszerálló védőkesztyű

13.3. Védőruházat

Kétrészes lángmentesített pamut
védőruha

14. Famegmunkáló gépek kezelői
14.1.

Szem-, és arcvédelem

arcvédő
Homlokvédős arcvédő
védőszemüveg,
mechanikai védőszemüveg

14.2.Zaj elleni védelem

14.3.

Zaj ellen védő fültok
Zajvédő füldugó
Egyszer használatos zajvédő füldugó

Kézvédelem

Ötujjas védőkesztyű mechanikai
ártalom ellen
közepes igénybevételű ártalom ellen

15. Vibrátor, légkalapács motorfűrész kezelő
15.1.Hallószerveket védő eszközök

Zaj ellen védő fültok
Zajvédő füldugó
Egyszer használatos zajvédő füldugó

15.2.Kézvédő eszközök

Ötujjas védőkesztyű mechanikai
ártalom ellen
közepes igénybevételű ártalom ellen

16. Fémmegmunkálógépek, műanyag feldolgozó gépek kezelői
16.1 Arc-, és szemvédelem

arcvédő
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Homlokvédős arcvédő
védőszemüveg,
mechanikai védőszemüveg
16.3. Kézvédelem

Ötujjas védőkesztyű mechanikai
ártalom ellen
közepes igénybevételű ártalom ellen

17. Takarító munkakörben dolgozók
17.1.Kézvédelem

17.2.Lábvédelem

Ötujjas védőkesztyű vizes, olajos
ártalom ellen
Ötujjas védőkesztyű mechanikai
közegben

ártalom

ellen

vizes

női száras védő lábbeli

18. Óvónő, dajka
18.1. Fejvédelem

Nővér fejkendő

18.2. Lábvédelem

Női védőlábbeli félcipő kivitelben
Női papucs
Női szandál

18.3. Védőruházat

Folyékony vegyszerekkel szemben
korlátozott védelmet nyújtó női védőköpeny

19. Konyhai dolgozók
19.1.Fejvédelem

Nővér fejkendő

19.2.Lábvédelem

Női védőlábbeli félcipő kivitelben
Női papucs
Női szandál

19.3.Védőruházat

Folyékony vegyszerekkel szemben
korlátozott védelmet nyújtó női
védőköpeny

19.4.Kézvédelem

Ötujjas védőkesztyű vizes, olajos
ártalom ellen

20. Mosodai dolgozók
20.1.Lábvédelem

Női papucs

21. Sokszorosító üzem

gépkezelők

21.1. Arc-, és fejvédelem

Laboratóriumi arcvédő
Speciális arcvédő

21.2. Kézvédelem

Ötujjas vegyszerálló védőkesztyű
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Latex gumi védőkesztyű savak, lúgok,
zsírok és olajok ellen.
22. Fotó laboratóriumok dolgozói
22.1. Védőruházat

Védőköpeny
Védőköpeny

22.2. Kézvédelem

Ötujjas vegyszerálló védőkesztyű
Latex, gumi védőkesztyű savak, lúgok, zsírok és olajok ellen.
Ötujjas vegyszerálló védőkesztyű.

23. Gépjárműszerelő, lakatos és forgácsoló gép kezelők
23.1. Kézvédelem

Ötujjas védőkesztyű mechanikai
ártalom ellen
Ötujjas védőkesztyű szúró, vágóhatás ellen

24. A védelmi kategória és védelmi képesség meghatározása az önálló szervezeti egység
egyéni védőeszköz juttatási rendjét elkészítő feladata.
25. A növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, valamint boncolással, preparálással
kapcsolatos speciális munkakörök és munkatevékenységek biológiai, kóroki, kémiai
egészségügyi kockázatainak és egyéni védőeszközeinek meghatározását jelen
szabályzat kifejezetten az ezekben érintett önálló szervezeti egységek kari/önálló
szerevezeti egységének munkavédelmi szabályzatába utalja.
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EMuSZ 7. sz. melléklet: Bőrvédő készítmények juttatása
Bőrvédő készítmények juttatása
EÜM 2/1983. II. 14. rendelet és módosítása EÜM 6/1999. IV.02. alapján készült.
SorMunkakör
Juttatás
Kéztisztítószer
Bőrápolószer
szám
gyakorisága minősége és minősége és
mennyisége mennyisége
==================================================
==
A munkahelyi vezető kéztisztító szerrel és bőrápoló készítménnyel köteles ellátni a
dolgozót, ha munkakörében, illetőleg munkahelyén bőrkárosító hatásnak van kitéve.
A tisztító és védő készítmény térítésmentesen biztosítandó és helyette a munkáltató
pénzbeli megváltást nem adhat.
Kéztisztítószert kell biztosítani a munkavégzés során abban a munkakörben illetőleg
munkahelyen, ahol a dolgozó bőrét szappanos, melegvizes mosással el nem távolítható
szennyeződés éri.
Bőrápoló készítményt kell biztosítani a munka befejezése utáni használatra a kéztisztítószer
használatát követően, illetve minden esetben, ha a bőr állapotának helyreállításához
szükséges.
A bőrvédő krémek és kenőcsök védőeszköznek minősülnek, és a 65/1999. (XII.22.) EüM
rendelet 3. sz. melléklete alapján az alábbi ártalmak esetén kell biztosítani:
- építőipari munkáknál, burkoló, festő-mázoló, épületgépészeti munkák,
- maró, allergizáló, irritáló, a bőrön keresztül felszívódó vegyi anyagokkal végzett munkák
esetén.
1. Akkumulátor kezelők és javítók negyedév
400 g-os 1 db.
2. Autóvillamossági szerelő
két havonta
400 g-os 1 db.
3. Diesel motor és jármű szerelő két havonta
400 g-os 1 db.
4. Gépjármű szerelő
két havonta
400 g-os 1 db.
5. Ív- és lánghegesztő negyedév
400 g-os 1 db.
6. Általános lakatos
két havonta
400 g-os 1 db.
Mechanikai műszerész
(irodagép műszerész)
negyedév
400 g-os 1 db.
Víz-,gáz-,központi
fűtésszerelő
két havonta
400 g-os 1 db.
9. Felvonó szerelő
negyedév
400 g-os 1 db.

Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz

10. Tetőfedő-épületszigetelő
negyedév
400 g-os 1 db.
11. Szállító, rakodómunkás
negyedév
400 g-os 1 db.
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Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz

Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz

12. Bádogos

negyedév
400 g-os 1 db.
13. Forgácsológép kezelő negyedév
400 g-os 1 db.
Telefonszerelő
(vonal szerelő)
negyedév
400 g-os 1 db.
15. Villanyszerelő negyedév
400 g-os 1 db.
16. Hőközpont kezelők negyedév
400 g-os 1 db.
17. Galvanizáló negyedév
400 g-os 1 db.
18. Kémiai laboratóriumban dolg. negyedév
400 g-os 1 db

183

Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
Atrix 1 doboz
Ultra-Derm
/350g./1doboz

kézbalzsam

SorMunkakör
Juttatás
Kéztisztítószer
Bőrápolószer
szám
gyakorisága minősége és minősége és
mennyisége mennyisége
==================================================
==
Festő-mázoló, festékszóró,
fényező kéthavonta
Brigéciol paszta
kézbalzsam
360 g. 1 db
/350g/1doboz
Nyomdai sokszorosító gépek
kezelői
negyedév
Brigéciol paszta
kézbalzsam
360 g. 1 db.
/350g/1doboz
21. Kőműves, burkoló
negyedév
Ultra-Derm kézbalzsam
400 g-os 1 db.
/350g/1doboz
Mosodai dolgozók, fehérnemű
begyűjtők negyedév
Ultra-Derm kézbalzsam
400 g-os 1 db.
/350g/1doboz
23. Fénymásoló negyedév
Brigéciol paszta kézbalzsam
360 g. 1 db.
/350g/1doboz
24. Vegyész, laboráns
negyedév
Ultra-Derm kézbalzsam
400 g-os 1 db.
/350g/1doboz.
25. Orvos-asszisztens
negyedév
kézbalzsam
26. Raktár kezelő negyedév
Ultra-Derm kézbalzsam
400 g-os 1 db.
/350g/1doboz
27. Takarító
negyedév
Brigéciol paszta kézbalzsam
360 g. 1 db.
/350g/1doboz
28. Asztalos
negyedév
Ultra-Derm
400 g-os 1 db.
Atrix doboz
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EMuSZ 8.számú melléklet: Baleseti nyilvántartás

BALESETI NYILVÁNTARTÁS
A sérült neve:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Születési helye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .időpontja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
A sérült munkaköre:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
A sérülés időpontja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . helyszíne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
A sérülés jellege: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
A baleset eseményének leírása:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
A sérült ellátására tett intézkedés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A sérült folytatta-e munkáját: igen vagy nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)
Tanúk neve:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakcíme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lakcíme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
.....................................................................
Megjegyzés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.....................................................................
.....................................................................
A bejegyzést végző neve:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. …………………...
Munkaköre:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................
aláírás
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EMuSZ 9./a számú melléklet: Felhívás kárigény-bejelentésre

FELHÍVÁS KÁRIGÉNY-BEJELENTÉSRE
___________________________________
(munkáltató neve)

Tisztelt _______________________________ név
____________________________________________
lakcím vagy munkahely és beosztás megnevezése

Az 1992. évi XX. törvény (továbbiakban Mt.j 185. §-a alapján felhívjuk, hogy
amennyiben munkaviszonyával összefüggésben ........ . .. év ... . ......... ... hó ....... . . napján
történt balesetéből *, illetve megbetegedéséből* eredően kárt szenvedett, az ezzel
kapcsolatos igényét a mellékelt kárigény-bejelentő lapon szíveskedjék mielőbb
bejelenteni.
A bejelentésre a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban válaszolunk. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy a kárigény az esedékességtől számított 3 év elteltével elévül.
Járadékigényt 6 hónapnál régebbi időre visszamenőleg a jogosult csak akkor
érvényesíthet, ha a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli, illetőleg a
munkáltató az Mt.185. §-ában meghatározott kötelezettségét elmulasztotta. Három
évnél régebbre visszamenőleg azonban járadékigény sem érvényesíthető.

Dátum:
P. H.

_________________________
cégszerű aláírás
' A megfelelö szöveg aláhúzandó.
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EMuSZ 9./b számú melléklet: Kárigény-bejelentés B

KÁRIGÉNY-BEJELENTÉS
B
_______________________________
munkáltató neve
Tisztelt
Az 200.. ....... . .......... .......... ..... napján kelt felhívásra válaszul közlöm, hogy
munkaviszonyommal összefüggésben 200. .. . ............ .... .. ..... napján történt balesetemből*,
illetve megbetegedésemből eredően károm a következő:
1 ) Elmaradt jövedelem (elmaradt munkabér, egyéb jövedelem) _________,- Ft
2) Dologi kár (ruházat, felszerelési tárgy, egyéb dologi kár)
_________,- Ft
3) Költség (ápolási költség stb.) _________,- Ft
4) Nem vagyoni kár
_________,- Ft
Kérem az 1 . pontokban részletezett károm megtérítését.
Indoklásul előadom az alábbiakat: ............. ... . ........ . ........ ......... . .........
A fenti balesettel*, illetve megbetegedéssel' kapcsolatban a későbbiekben felmerülő káromat
haladéktalanul bejelentem.
Dátum:
________________________
munkavállaló aláírása
_________________________
munkavállaló pontos címe
' A megfelel6 szöveg aláhúzandó. 

EMuSZ 10. sz. melléklet: Munkavédelemre vonatkozó fontosabb jogszabályok
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről.
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.
314/2010. (XII.27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről,
valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről.
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról.
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról.
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről.
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről.
2003. évi XCII. törvény Az adózás rendjéről, 16. §
2010. évi LXXV. törvényt az egyszerűsített foglalkoztatásról.
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről.
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és
pihenőidejének ellenőrzéséről.
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának engedélyezéséről.
10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól.
1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és
díjazásáról.
32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint
információs célú felhasználásának részletes szabályairól.
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről.
* Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy
22/1991.(XI.15) NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról.
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról.
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről.
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és
pszichikai alkalmassági követelményeiről.
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és
vizsgálati rendjéről.
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről.
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról.
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2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről.
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi
alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről.
15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről.
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről.
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról (hatályba lép 2009. december 29-én, egyidejűleg hatályát veszti a 21/1998. (IV.17.)
IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról).
* Korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés
2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról
342/2007. (XII.19.) Korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítés eljárási szabályairól.
34/2007. (XII.21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve
hatósági közvetítői díjairól.
* Munkabaleset
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM
rendelet egységes szerkezetben.
89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről
szóló biztonsági szabályzat közzétételéről.
* Foglalkozási betegség, fokozott expozíció
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról.
* Munkahely
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről.
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról.
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről.
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről.
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről.
25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.
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.
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3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről.
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről.
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről.
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
védelméről.
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.
* Munkaeszköz, gép
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról (hatályba lép 2009. december 29-én, egyidejűleg hatályát veszti a 21/1998. (IV.17.)
IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról).
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről.
* Egyéni védőeszköz
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző
szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól.
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról.
* Anyagmozgatás, közlekedés
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályzatok kiadásáról: 1.sz.melléklet: Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályzatok kiadásáról: 2.sz.melléklet: Vasútépítési és vasútfenntartási biztonsági
szabályzata.
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályzatok kiadásáról: 3.sz.melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata.
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályzatok kiadásáról: 4.sz.melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata.
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről.
* Építés, villamosság, hegesztés, vas- és fémipari szerelés, emelőgép, ipari alpintechnika,
bányászat
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.
8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról.
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
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47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
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.
89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről
szóló biztonsági szabályzat közzétételéről.
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
* Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vízügy, élelmiszeripar
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
4/2001. (IX.26.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
83/2003. (VII.16.) FVM rendeletet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
bevezetéséről és kiadásának szabályairól.
24/2005. (III.23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának biztonsági
szabályzatáról.
45/2006. (VI.15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és
ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról.
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
* Kereskedelem, vendéglátóipar, televízió, mozgófilm, színház
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat
kiadásáról.
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági
Szabályzat kiadásáról.
ICS osztályozás szerinti szabványszámok
13.100 Munkavédelem. Ipari egészségügy
13.110 Gépek biztonsága
13.120 Háztartási biztonság
13.140 Zajnak emberre gyakorolt hatása
13.160 Rezgésnek és a lökésnek emberre gyakorolt hatása
13.180 Ergonómia
13.200 Balesetek és katasztrófák megelőzése
13.230 Robbanás elleni védelem
13.240 Rendkívül nagy nyomások elleni védelem
13.260 Áramütés elleni védelem
13.280 Sugárzás elleni védelem
13.300 Veszélyes anyagok elleni védelem
13.320 Vészjelző és figyelmeztetőrendszerek
13.340 Védőberendezések
13.340.01 Védőberendezések általában
13.340.10 Védőruházat
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13.340.20 Fejvédő berendezések
13.340.30 Légzésvédő készülékek
13.340.40 Védőkesztyűk
13.340.50 Védőlábbelik
13.340.99 Egyéb védőberendezések
11.160 Elsősegély
EMuSZ 11. sz. melléklet: Az Egyetemi Munkavédelmi Szabályzatban alkalmazott rövidítések
jegyzéke:
SZMSZ: A NYME Szervezeti és Működési Szabályzata
EMuSZ: Egyetemi Munkavédelmi szabályzat
ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Szolgálat: Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat (Üzemorvos)
MO: Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály
GF: Gazdasági Főigazgatóság
ÉMI-TÜV: ÉMI-TÜV BAYERN Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
MSZ EN Magyar Szabvány Európai Szabvány
OMMF: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
KaMuSZ: Kari Munkavédelmi szabályzat

EMuSZ 12. sz. melléklet: Hallgatói Munkavédelmi alapismeretek
Vázlat a Soproni Campus számára
A hallgató testi épségének, egészségének, megóvása érdekében minden intézetben és tanszéken
korszerű technikával, technológiával, munkaszervezéssel, a tudományos eredmények
felhasználásával gondoskodni kell az oktatással és a gyakorlati foglalkozásokkal kapcsolatban
keletkező ártalmak megelőzéséről.
A hallgatót gyakorlatoknál csak időszakonként a tantervben előírt óraszámon belül, az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi
rendelkezések, műszaki előírások által meghatározott feltételek és fokozott felügyelet
mellett szabad oktatni.
A hallgatók gyakorlati oktatása szempontjából veszélyes műveletek és foglalkozási helyek körét,
valamint az oktatásra fordítható időtartamot a tantervben kell meghatározni. A tantervben fel kell
tüntetni az egészségre különösen veszélyes munkafeladatokat is, amelyeket a hallgatók nem
végezhetnek, illetve azokat a munkakörülményeket, amelyek között oktatás nem végezhető.
A hallgató köteles:
- a hallgatói munkavédelmi oktatáson részt venni,
- a biztonsága érdekében kapott tájékoztatásokat, ismereteket el kell sajátítani és
megfelelő biztonsággal alkalmazni,
- a laboratóriumi, műhelygyakorlatokon a szükséges egyéni védőeszköz
rendeltetésszerűen használni, és a tőle elvárható tisztításról gondoskodni,
- az elvárható kultúrált viselkedést tanúsítani, fegyelmet, rendet, tisztaságot
megtartani, (szemetelés kerülendő az egyetemi és a kollégiumi épületek
környezetében is!),
- a kollégium házirendjét és az intézmények munkavédelmi előírásait betartani,

192

-

a kollégiumban használatos eszközök (gáz-/villanytűzhely, mosógép, centrifuga,
vasaló, hajszárító, rezsó, mikrohullámú sütő stb.) helyes kezelésére ügyelni,
a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni,
a részére előírt orvosi (meghatározott körben pályaalkalmassági vizsgálatokon ) részt
venni,
a veszélyt jelentő rendellenességet tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre
intézkedést kérni az oktatójától, kollégiumban nevelőtanárától,
balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni,
a hallgató önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és nem alakíthatja át a
biztonsági berendezéseket,
a számára előírt orvosi kezelésnek, védőoltásnak alávetni magát.

A munkavédelmi oktatás tartalmát az oktatás célja és jellege határozz meg. Általános elvi
követelményként a következők fogalmazhatók meg:
-

-

-

-

a hallgató részletes tájékoztatást kapjon az oktatás, illetve munkavégzés során
jelentkező baleseti veszélyekről és foglakozás-egészségi ártalmakról, valamint az
ellenük való védekezés módjáról,
a hallgató ismerje meg a helyi követelményeket és az azokkal összefüggő
munkavédelmi tudnivalókat,
a hallgató kapjon pontos eligazítást a jogszabályokban, egyéb országos vagy ágazati
szabályokban vagy belső szabályzatokban foglalt, a munkavédelemmel összefüggő
jogairól és kötelességeiről,
az oktatás tartalmilag és színvonalában feleljen meg a hallgató szakképzettségének és
szakmai gyakorlatának,
az intézményi közlekedésről, más épületekbe, műhelyekbe, tanműhelybe stb. való
átjárással, a szociális létesítményekkel (öltöző, mosdó, WC stb.) összefüggő
tájékoztatással,
az általános magatartási szabályokról,
biztonsági szín-, és alakjelekről, tűzvédelmi jelzésekről,
az intézményben alkalmazott technológiával, gépekkel, anyagokkal kapcsolatos
fontosabb tudnivalókról,
a technológiából származó veszélyekről és ártalmakról és az ellenük való védekezés
módozatairól,
a gépek, berendezések és szerszámok munkabiztonságáról,
az alkalmazott alap-, és segédanyagok veszélyeiről és ártalmairól, az ezek elleni
védekezésről,
az anyagok mozgatására, tárolására vonatkozó biztonságtechnikai előírásokról,
erősáramú villamos berendezések legfontosabb életvédelmi szabályairól,
az intézményekben alkalmazandó egyéni védőeszközökről,
tantermek és munkahelyek kiürítésének rendjéről, vészkijáratokkal, menekülési
útvonalakkal,
a hallgatói baleset bejelentési kötelezettségéről,
az elsősegélykérés módjáról, súlyosabb esetben orvos, vagy mentő értesítésével,
alkalmas munkaruházatban való megjelenéssel (amennyiben szükséges),
a tantermek, tanműhelyek veszélytelen megközelítésének útvonaláról,
a munka megkezdésére való jelentkezésről,
a szerszámok, eszközök, anyagok tárolásának rendjéről,
a gépek, berendezések, munkakezdet előtti biztonsági ellenőrzéséről,
jelző-, és biztonsági berendezések ellenőrzéséről,
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az előírt egyéni védőeszközök használatba vételéről,
a kezelőelemek, vezérlőszervek funkcióiról és használatuk módjáról,
az anyagbetáplálás illetve megfogás szabályairól,
a megmunkáló szerszám, illetve eszköz, segédeszköz működtetéséről,
a munkadarab, illetve termék gyártásközi minőségi ellenőrzésének biztonságos
elvégzéséről,
a kész, vagy félkész-termék kivételéről, illetve összegyűjtéséről,
a gép, berendezés, folyamat biztonságos indításáról, leállításáról, üzemen kívül
helyezéséről,
az energia betáplálás megszüntetéséről,
a gépápolás biztonsági előírásairól,
a munkahely, tanműhely elhagyásáról.

A hallgató köteles az oktatás helyén munkaképes (alkohol-, és drogmentes, kipihent)
állapotban megjelenni.
Ha a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek életét, testi épségét, egészségét közvetlen
veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni tilos!
A gyakorlati foglalkozásokon tilos minden olyan magatartás, (fegyelmezetlenség, játék, zavarás
munka közben stb.) amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.
Az intézményekben, tanszékeken, gyakorlati foglalkozási helyeken, szeszes italt fogyasztani, ittas
és drog hatása alatt álló hallgatót beengedni, vagy ott foglalkoztatni tilos. Az ittas vagy drog hatása
alatt lévő hallgatót el kell távolítani.
A hallgató a munka vagy foglakozás közben elszenvedett legkisebb sérülését, rosszullétét vagy
megbetegedését köteles oktatójának azonnal jelenteni és elsősegélyt kérni. Amennyiben a
jelentéstételben egészségi állapota akadályozza, azt társa köteles megtenni.
Dohányozni kizárólag a Nyugat-Magyarországi Egyetem által szabályosan kijelölt dohányzó
helyeken szabad. Kijelölt helyek: …….
A fiatalkorúakra, a csökkent munkaképességű dolgozókra, a terhes nőkre vonatkozó
jogszabályokat maradéktalanul minden munkahelyen be kell tartani.
Az Egyetem területén, az épületekben, kollégiumokban, botanikus kertben közbiztonságra
veszélyes anyag, tárgy, technológia, állat, nem tartható, nem használható. (pl.: Lőfegyver,
légfegyver, nyíl, kutya, más ragadozó állat, vadcsapda stb.) Kollégiumi házirendben szabályozott
módon kisállattartás terráriumban, akváriumban, kalitkában a szobatársak hozzájárulásával
lehetséges.
Az Egyetem területén (Campus, Botanikus Kert), élőállat leölése, illetve leölt állat feldolgozása
közegészségügyi okok miatt tilos.
Az Egyetem területén, az épületekben, kollégiumokban, sportlétesítményekben az öltözők,
zuhanyzók, mellékhelyiségek használatának nemek szerinti megosztását tiszteletben kell
tartania, mely megszegése fegyelmi és jogi következményeket von maga után.
Saját- és mások testi épségének veszélyeztetése, pl. épületekből kimászás, építési- és
üzemeltetési-, oktatási technikai eszközök rendeltetéstől eltérő használata tilos! (Felmászás,
dobálás, rongálás stb.)
Építési munkaterületeken fokozott figyelemmel kell eljárni, (leesés, botlás stb. veszély).
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A biztonsági-, és mentőeszközök rongálása, gyűjtése, eltulajdonítása tilos.
Oktatáson megjelenni csak arra alkalmas állapotban lehet.
Oktatáson kívüli egyetemi sporttevékenység előtt a biztonságos feltételeket előzetesen a
sporttevékenységet végzők által ellenőrizni szükséges. Amennyiben a feltételek nem
adottak, a sportolás nem kezdhető meg, nem folytatható, illetve bejelentendő – a Hallgatói
Önkormányzatnak, a Kar vezetésnek és a Gazdasági Főigazgatóságnak.
Balesetveszélyes berendezésekről kérjük minden esetben tegyenek bejelentést!
Hagyományőrző programokon, hagyományőrző tevékenységek során a rendező és a
résztvevők felelőssége az Egyetem működési rendjéhez igazodni; a személyek és technikai
eszközök által felmerülő tűz-, és balesetveszélyről, kárfelelősségről tájékozódni; a szabályozott,
biztonságos, egészséget nem veszélyeztető feltételeket biztosítani, megteremteni, a felmerülő
rendellenességeket megszüntetni. (pl: csilletolás)
Az Egyetemi Campus területe és más külső egységei, valamint a kollégiumi épületek közötti
közlekedés során köteles a közúti és vasúti közlekedés szabályait betartani!
(Veszélyes helyek pl.: vasúti pálya mellett történő szabálytalan közlekedés során hallgató életét
vesztette; a Frankenburg úti – gépjármű aluljáró felvezető szakaszánál a Zsilip utcát és a
Frankenburg utat összekötő – nem kijelölt gyalogátkelő súlyos baleseti helyszín.)
A hagyományőrzéssel összefüggő – tradicionális - szokásokkal kapcsolatban felhívjuk a
figyelmet az alkoholfogyasztás káros élettani hatásaira is, és figyelembe veendő, hogy egyénileg
változik az alkohol által kiváltott élettani, lélektani hatások foka, éppen ezért nem is
kötelező.
A munkabiztonsági szempontból jelentős gyakorlati foglalkozások megkezdése előtt, az adott
gyakorlatra vonatkozó munkabiztonsági oktatást szükséges tartani, adott esetben
visszakérdezéssel, vizsgaázatással, gyakorlati ellenőrzéssel. Az oktatást dokumentálni kell.
Az épületeket, eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerű módon, illetve használati
utasítással rendelkező eszközök-berendezések esetén, annak megfelelően kell használni.
A tűzriadó-, és más mentési gyakorlatokon a hallgató előírás szerint köteles részt venni. Tűz
esetén a liftek nem használhatók! (csak azok, amelyeken ezt külön feltüntetik.) Vész esetén a
menekülési utakat kell használni. A menekülési utakat alaprajzon kívül, irányfény, illetve
jelzőnyilak is mutatják. A vészkijáratokat, menekülési utakat eltorlaszolni ideiglenesen sem szabad!
A segélyhívó telefonszámok 104 mentők, 105 tűzoltóság, 107 rendőrség, vonalas és mobil
készülékekről díjmentesen hívhatók, és minden esetben a segélyhívás során a segélyhívó neve,
az település neve, címe, a bejelentő elérhetősége (telefonszám), és a segélyhívás oka megadandó.
A hallgatók jogosultak tájékozódni a háziorvosi illetve foglalkozás-egészségügyi szolgálat
elérhetőségéről, rendelési idejéről. (Kollégisták a kollégium címe alapján illetékes háziorvosi
szolgálatot vehetik igénybe.) Jogosultak tájékozódni az elsősegélynyújtó helyekről, és
személyekről, amennyiben ezt jogszabály írja elő.
Az Egyetem rendelkezik munkavédelmi szabályzattal, amely Nyugat-Magyarországi
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 17. számú mellékletének 2. fejezete.
(Az Egyetem honlapjáról http://www.NymE.hu honlap / dokumentumok / Szervezeti és
Működési Szabályzat letölthető.)
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A munkavédelmi alapoktatás végrehajtásáról és nyilvántartásáról a kari munkavédelmi vezető
köteles gondoskodni. A munkavédelmi speciális helyi ismeretekkel a szervezeti egység
munkavédelmi megbízottja köteles a munkavédelmi oktatást kiegészíteni és dokumentálni.
A munkavédelmi oktatás lefolytatását és a szabályok ismeretét és betartását a kari/intézményi
vezető is köteles ellenőrizni.
A munkavédelmi oktatás tényét dokumentálni szükséges, vázlata az oktatási jegykönyvhöz
csatolandó.
A fenti munkavédelmi oktatási anyagot áttanulmányoztam, megértettem és az abban
foglaltakat elsajátítottam, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, amelynek tényét
mellékelt aláírással igazolom.
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Munkavédelmi oktatási napló
Az oktatás
Jellege:
– alapoktatás,
Formája:
– elméleti oktatás,
Oka:
– Munkavédelmi Szabályzat előírása.
Az elméleti oktatás tárgya: a fenti anyag.

Az oktatás időpontja:

Az oktatást végezte.

Az oktatáson részt vett hallgató olvasható neve, aláírása, kar és évfolyam megjelölés.
EMuSZ 13. sz. melléklet: Munkavállalói munkavédelmi alapismeretek
Vázlat a Soproni Campus számára
A dolgozók testi épségének, egészségének, munkaképességének megóvása érdekében minden
munkahelyen korszerű technikával, technológiával, munkaszervezéssel, a tudományos
eredmények felhasználásával gondoskodni kell a munkával kapcsolatban keletkező ártalmak
megelőzéséről.
A dolgozót csak olyan munkával szabad foglalkoztatni, amelyre az egészséges, biztonságos
munkavégzés szempontjából szellemileg, fizikailag és egészségileg alkalmas, továbbá az előírt,
illetve a szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátította, és a kötelező orvosi
alkalmassági vizsgálatokon (előzetes és jogszabály szerint ismétlődő) részt vett és munkaköre
betöltésére egészségileg megfelelő minősítést kapott.
A szakmájára illetve beosztására vonatkozó speciális munkavédelmi szabályokkal tisztában kell
lennie.
Azokban a munkakörökben, ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességű, továbbá ott, ahol a
dolgozó munkája kihat, az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtésére,
munkát csak olyan dolgozó végezhet, aki az előírt munkavédelmi ismeretekből vizsgát tett.
A dolgozó köteles a munkahelyén munkaképes állapotban megjelenni.
A munkát irányító és végző dolgozó köteles a biztonságos és egészséges munkavégzésre
vonatkozó szabályokat elsajátítani és megtartani a balesetek, valamint a foglalkozási
megbetegedések megelőzésben tevékenyen részt venni.
Ha a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek életét, testi épségét, egészségét közvetlen
veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni, vagy végeztetni tilos.
A munkahelyen tilos minden olyan magatartás, (fegyelmezetlenség, játék, zavarás munka közben
stb.) amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza.
A munkahelyen szeszes italt fogyasztani, ittas és drog hatása alatt álló dolgozókat munkahelyre
beengedni, vagy ott foglalkoztatni tilos. Az ittas és drog hatása alatt lévő dolgozót a munkahelyről
el kell távolítani.
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A dolgozó köteles a számára előírt védőberendezéseket és eszközöket ismerni és a
munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni, fegyelmezett magatartást tanúsítani,
továbbá a munkahelyén, valamint az egészségügyi és szociális létesítményeken a rendet és
tisztaságot megtartani.
A dolgozó a munka közben elszenvedett legkisebb sérülését, rosszullétét vagy megbetegedését
köteles vezetőjének azonnal jelenteni és elsősegélyt kérni. Amennyiben a jelentéstételben
egészségi állapota akadályozza, a jelentést a munkáját közvetlenül irányító személy, annak
távollétében munkatársa köteles megtenni.
A munkát és a munkahelyet a biztonságtechnikai követelményeknek kell megszervezni, illetve
kialakítani. Törekedni kell a veszélyes, egészségre ártalmas, továbbá a nehéz fizikai munka
megszüntetésére.
Dohányozni kizárólag a Nyugat-Magyarországi Egyetem által szabályosan kijelölt dohányzó
helyeken szabad.
A munkahelyeken csak olyan gép, villamos berendezés, készülék, szerelvény, vezeték stb
használható fel, üzemeltethető, amely a vonatkozó biztonsági követelményeknek megfelel, és az
érintésvédelem biztosított. Az érintésvédelmi berendezések hatásosságát, elkészítésük, javításuk,
átalakításuk után vagy rendellenesség észellése esetén ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a helyiség
jellegétől és helyi körülményektől függően ismételni kell. Villamos berendezést létesíteni, javítani,
karbantartani, cserélni, csak a vonatkozó szabványok, előírások szerint szabad.
Villamos berendezéseken szerelési, kezelési, javítási munkát csak megfelelően szakképzett, azzal
megbízott és a szóban forgó munkában jártas munkavédelmi ismeretekkel rendelkező dolgozók
végezhetnek.
Minden villamos gépet, berendezést áthelyezés előtt, valamint használaton kívül illetve üzemidőn
kívül feszültségmentesíteni kell. ( A hűtőszekrények és azon gépek, berendezések kivételével,
amelyek folyamatos működtetése szükséges és indokolt.)
A munkahelyeken használt gépek és berendezések üzemeltetési és karbantartási, használati
utasításait a dolgozóknak anyanyelvükön rendelkezésére kell bocsátani és az azokban foglaltakat a
dolgozóknak ismerniük és betartaniuk kell.
A fiatalkorúakra, a csökkent munkaképességű dolgozókra, a terhes nőkre vonatkozó
jogszabályokat maradéktalanul minden munkahelyen be kell tartani.
A munkavégzés befejezésekor a munkahelyet rendben, tisztán és biztonságos körülményeket
maga mögött hagyva (gépeket kikapcsolva, illetéktelenek számára veszélyhelyzeteket
megszüntetve) kell elhagyni. Amennyiben a fentiek betartása akadályba ütközik a munkahelyet
csak a munkahelyi vezető tájékoztatása és annak döntése után szabad elhagyni.
Az Egyetem rendelkezik munkavédelmi szabályzattal, amely Nyugat-Magyarországi
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. számú mellékletének 2. fejezete.
(Az egyetem honlapjáról http://www.NymE.hu honlap / dokumentumok / Szervezeti és
Működési Szabályzat letölthető.)
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A munkavédelmi oktatás végrehajtásáról és nyilvántartásáról a szervezeti egység munkavédelmi
megbízottja köteles gondoskodni. A munkavédelmi speciális helyi ismeretekkel a szervezeti
egység vezetője köteles a munkavédelmi oktatást kiegészíteni.
A munkavédelmi oktatás lefolytatását és a szabályok ismeretét és betartását a munkahelyi vezető
is köteles ellenőrizni.
A fenti munkavédelmi oktatási anyagot áttanulmányoztam, megértettem és az abban
foglaltakat elsajátítottam, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, amelynek tényét
mellékelt aláírással igazolom.

EMuSZ 14. sz. melléklet: A munkára képes állapot követelménye, alkoholos befolyásoltság
ellenőrzése
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesülése
érdekében mind a munkáltatót, mind a munkavállalót szigorú felelősség terheli.
Az Mvt.49.§ (1) bek. általános előírásként fogalmazza meg a munkáltató számára, hogy a
munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani
adottságokkal rendelkezik. A munkavállaló foglalkoztatása mások életét és testi épségét nem
veszélyeztetheti, továbbá a munkavállalónak alkalmasnak kell lennie a munkavégzésre.
Emellett a törvény 60.§-a előírja, hogy a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre
alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát,
köteles a munkáltatóval és munkatársaival együttműködni a biztonságos munkakörnyezet
megőrzése érdekében.
Mivel a prevenció feltételezi a munkavállaló jogkövető magatartását is, a munkavégzés során a
munkavállaló nem veszélyeztetheti sem a saját, sem mások egészségét, testi épségét. A megelőzés
tehát mindkét fél aktív közreműködését igényli a munkára képes állapot fenntartása során!
A Munkavédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban a Munka Törvénykönyve (Mt.) 103.§ (1)
bek. a munkavállaló kötelezettségeként fogalmazza meg a munkára képes állapotban történő
megjelenés követelményét.
A munkára képtelen állapot ismérvei általános érvénnyel nem határozhatók meg. Ez lehet olyan,
amely a munkavállalót mindenfajta munka elvégzésére alkalmatlanná teszi (pl. ittasság, magas láz),
míg egyes állapotok csak meghatározott munkafolyamatok elvégzésére vonatkozó
alkalmatlanságot jelentenek (pl. magas vérnyomás).
A munkavállaló akkor tesz eleget a munkára képes állapotban való munkavégzési
kötelezettségének, ha a munkaköre ellátásához szükséges élettani adottságokkal rendelkezik, és
megfelelő egészségi, fizikai, szellemi állapotban van. A munkavállalónak ezt az állapotát a munka
megkezdésétől a munkaidő végéig meg kell őriznie, esetleges rosszullétét, fáradtságát jeleznie kell.
A munkáltató a munkavégzés ideje alatt folyamatosan köteles ellenőrizni a munkavállaló munkára
képes állapotát.
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A munkára képes állapot ellenőrzése
Az ellenőrzés módját a munkáltató munkavédelmi tevékenységét meghatározó kari/szervezeti
egységi munkavédelmi szabályzatában szabályozza.
A szabályozás során - különös tekintettel a veszélyes üzemnek minősülő vagy fokozott kockázati
tényezők mellett működő munkáltatókra - indokolt lehet az ún. teljes, vagy abszolút
alkoholtilalomról történő rendelkezés. Mivel az alkohol hatásával egyenértékű lehet bizonyos
gyógyszerek, bódító hatású szerek fogyasztása is, a szabályt ezekre is kiterjedő módon kell
megfogalmazni.
Pl.: "A munkavállaló szervezetében nem lehet szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, illetve
a koncentrálóképességet, reakcióképességet befolyásoló (szédülést kiváltó, nyugtató vagy izgató)
gyógyszer vagy más egyéb kábító vagy bódító hatású szer:
- rendes és rendkívüli munkaidőben,
- ügyelet, készenlét alatt,
- oktatás, vizsga, tanfolyam, orvosi vizsgálat ideje alatt.
A munkavégzés során a munkavállaló munkára képtelen állapota bekövetkezhet váratlanul
jelentkező betegsége, sérülése, rosszulléte vagy önhibájából eredő ittassága, ritkább esetben kábító
hatású szerek fogyasztása miatt.
Az alkoholos állapotban történő munkavégzés komoly veszélyt jelent mind a munkavállalóra,
mind pedig környezetére. Az a munkavállaló, aki szeszes italt fogyasztott, rendszerint nincs
munkára képes állapotban. Az ittasság ugyanis olyan tudatzavar, amely az elfogyasztott szeszes
ital mennyiségétől és minőségétől, valamint az egyén alkoholos tűrőképességétől függően alakul.
Az alkoholos befolyásoltság megállapítása a véralkohol-koncentráció alapján történik, amelynél a
következő határértékeket célszerű figyelembe venni.
0,2 %0 = az alkoholfogyasztás nem bizonyított,
0,21-0,50 %0 = ivott, de alkoholosan nem befolyásolt,
0,51-0,80 %0 = igen enyhe,
0,81-1,50 %0 = enyhe,
1,50-2,50 %0 = közepes,
2,51-3,50 %0 = súlyos,
3,51 %0 felett = igen súlyos fokú alkoholos befolyásoltság.
Bódult állapoton a kábítószer- vagy gyógyszer-fogyasztás által előidézett állapotot kell elsősorban
érteni. Az ilyen szerek (heroin, morfium stb.) hatása alatt történő munkavégzés szintén súlyos
kockázati tényező.
A bódultság munkahelyi ellenőrzése bonyolult munkáltatói feladat, mert a kábítószer- vagy
gyógyszer-fogyasztás külső jelei nem olyan egyértelműek és közismertek, mint az
alkoholfogyasztás esetén. Megoldás lehet ilyen esetekben a véralkohol-vizsgálat szabályainak
alkalmazása. A Kari/szervezeti egységi Munkavédelmi Szabályzatban tehát célszerű szabályozni
az ellenőrzés rendjét: ki, mikor, hogyan jogosult és köteles a vizsgálatot elvégezni. A munkáltatói
ellenőrzések középpontjában - gyakorlati jelentőségénél fogva - az alkoholos állapot ellenőrzése
áll.
Az alkoholos állapot ellenőrzése
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A szeszes ital fogyasztásának tilalmára vonatkozó szabályok megtartásának az ellenőrzése végett a
munkáltató alkoholvizsgálat elvégzésére kötelezheti a munkavállalót. A munkavállaló
együttműködési kötelezettsége folytán köteles magát az ellenőrzésnek alávetni.
Az alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszközzel, készülékkel rendszeres, alkalmankénti
próbaszerű, illetve rendkívüli ellenőrzéseket kell tartani, és azokat az előírtak szerint
dokumentálni kell.
Rendszeres ellenőrzést célszerű tartani különösen a járművezetői, az anyagmozgató- és
földmunkagépek vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknál, míg a "szúrópróba"
szerinti ellenőrzések gyakoriságát a munkafegyelmi helyzet, a kockázati tényezők, a munkahelyi
sajátosságok határozhatják meg.
Rendkívüli ellenőrzésekre a munkabalesetek során kerülhet sor, valamint az olyan esetekben,
amikor a munkavállalónál az alkoholfogyasztásra utaló jelek érzékelhetők. Az ellenőrzést bizonyítási okokból - két tanú jelenlétében kell elvégezni. Tanúként - szükség esetén - idegen
személy is bevonható.
Munkáltatói szabályozást igénylő kérdés, hogy az alkoholos állapot elektronikus készülékkel
történő ellenőrzésére a munkáltató mely szervezeti egységei és munkavállalói jogosultak.
Jogfelhatalmazás alapján az ellenőrzésre, a rendőrség és az illetékes foglalkozás-egészségügyi
orvos is jogosult.
Az ellenőrzések nyilvántartása céljából ellenőrzési naplót célszerű vezetni. Ha a munkavállaló az
alkoholos állapot tényét elismeri, két tanú jelenlétében ittasság-vizsgálati jegyzőkönyvet kell
felvenni legalább három példányban, melyből egy példányt az ellenőrzött munkavállalónak, egy
példányt a munkáltatói jogkört gyakorlónak kell átadni, míg egy példány az ellenőrzést végző
birtokában marad.
Amennyiben az elektronikus készülékkel végzett vizsgálat eredménye kétséges vagy vitatott, a
vizsgálatot meg kell ismételni.
Amennyiben az ismételt ellenőrzés is pozitív eredményt ad, a munkavállalót el kell tiltani a
további munkavégzéstől és munkanapját igazolatlannak kell minősíteni, emiatt jogszerű a
munkabérének megvonása is az eltiltás időtartamára. Így kell eljárni akkor is, ha a munkavállaló a
vizsgálat elvégzését kellő indok nélkül megtagadja.
Ha a munkavállaló az ellenőrzés eredményét kifogásolja, véralkohol - vizsgálat kezdeményezhető.
A munkavállalót minden esetben tájékoztatni kell a véralkohol - vizsgálat kérésének lehetőségéről,
valamint arról is, hogy pozitív eredmény esetén a vizsgálat költségeit meg kell térítenie.
A munkáltatónak biztosítania kell a munkavállaló vérvételre történő kísérését. A véralkohol vizsgálat eredményét kimutathatóan a vizsgált személy tudomására kell hozni. [Súlyos
munkabalesetet szenvedett munkavállaló esetében véralkohol vizsgálat elvégzése érdekében
kezdeményezni kell, ha a rendőrség a ilyen irányú intézkedést nem hozott.]
Az alkoholos állapot bizonyított, ha
- az alkoholszondás ellenőrzés 0,2 %0, illetve azt meghaladó eredményt mutat, és a munkavállaló
alkoholos állapotát jegyzőkönyvben elismerte, vagy
- a véralkohol - vizsgálat eredménye a 0,2 %0-et meghaladja.
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Gépjárművezetők véralkohol - vizsgálattal bizonyított 0,51-0,8 %0 közötti alkoholos állapota
esetén szabálysértési, 0,8 %0 feletti állapot esetén - függetlenül attól, hogy történt-e baleset büntetőeljárást kell kezdeményezni.
Ha a vizsgálat a munkavállaló ittasságát minden kétséget kizáróan bizonyítja a munkavállalót el
kell távolítani a munkáltató tevékenységi területén kívüli területre. (Meg kell akadályozni a
munkavállalót abban, hogy a területre ittas állapotban visszatérjen.)
Ha a munkavállaló viselkedésével azt az alapos gyanút kelti, hogy koncentrálóképességét,
reakcióképességét befolyásoló gyógyszer vagy kábító, bódító hatású szer hatása alatt áll, a
munkahely szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelőbe, vagy ügyeletet ellátó
egészségügyi intézménybe kell vizsgálatra küldeni, szükség esetén kísérni.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a munkavégzés korlátozó egyéb okok (szellemi vagy fizikai
fáradtság, betegség utáni kimerültség) gyanúja a munkavállalónál fennáll. A munkaterületről
történő eltávolításról ez esetben is gondoskodni kell.
A fentiekkel összefüggésben irányadó rendelkezéseket tartalmaz az ittasság munkahelyi
ellenőrzése véralkohol - vizsgálattal tárgyában kiadott 16/1986.(XII. 17.) EüM. rendelet, valamint
az alkoholos állapot és alkoholos befolyásoltság orvosszakértői vizsgálatáról és véleményezéséről
szóló, az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. sz. módszertani levele.
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III. fejezet mellékletei a tűzvédelmi szabályzathoz
Mellékletek
1.
2.
3.
4.

Legfontosabb jogszabályok jegyzéke.
Tűzveszélyességi osztályba sorolásnál használt fogalmak meghatározása.
Segédlet tűzveszélyességi osztályba sorolásra.
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök
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ETűSz 1. számú melléklet: Tűzvédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályok, előírások

Törvények:
Törvények:
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről
1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.
1997. évi CLIV. törvény az egészségről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
2003. évi XLI. törvény a földgázellátásról
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről
Kormányrendeletek:
116/1996.(VII.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi birságról
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes szabálysértésekről
79/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a
tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi
LXXIV. törvény végrehajtásáról
253/1997(XII.20.) Korm. rendelet az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről ( OTÉK)
80/1999. (V. 11.) Korm. rendelet a telephely engedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató
tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
Miniszteri rendeletek, utasítások:
30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
9/2008(II.22.) ÖTM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó
szabályokról
27/2009.(X.29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és a
szakvizsga részletes szabályairól
22/2009 (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére
vonatkozó szabályokról.
3/2009 (II.4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelthasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről.
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági
hatósági felügyeletéről
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet Gázpalack Biztonsági Szabályzatról.
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111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet Színházművészeti Biztonsági Szabályzat

Szabványok:
ICS osztályozás
13.220 Tűzvédelem
13.220.01 Tűzvédelem általános szabványai
13.220.10 Tűzoltás
13.220.20 Tűzvédelem
13.220.40 Anyagok és termékek gyúlékonysága és égési viselkedése
13.220.50 Építőanyagok és -elemek tűzállósága
13.220.99 Tűzvédelemre vonatkozó egyéb szabványok
Tűzvédelmi felszerelések, berendezések
MSZ 1040/6 Tűzoltó készülékek. A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és javítása.
MSZ 1042-1 Jelzőtábla vízvezetékekhez és tűzoltó vízforrásokhoz
MSZ 15631 Tűzvédelmi jelzőtáblák
MSZ EN 54 Tűzjelző berendezések
Építmények tűzvédelme
MSZ 1228/4 Kémények, szellőzők
MSZ 14800 Tűzállósági vizsgálatok
MSZ 156965 Felvonók és mozgólépcsők létesítése
MSZ 15696 Felvonók létesítése meglévő épületben
MSZ EN 81 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai
MSZ 15631 Tűzvédelmi jelzőtáblák
MSZ 15670 Vészlétrák, vészkijárati kilépők, vészhágcsók.
Villamosság
MSZ 274/1-4 Villámvédelem)
MSZ EN 50164 Villámvédelmi berendezés elemei
MSZ EN 62305 Villámvédelem
MSZ 1600/11,13; 14;16 Létesítési biztonsági szabályzat l000 V-nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 10900 l000 V-nál nem nagyobb fesz. erősáramú villamos berendezések időszakos
felülvizsgálata
MSZ 16040/1-4 Elektrosztatikus feltöltődések
Éghető folyadékok tárolása, szállítása, felhasználása
MSZ 9790 Éghető folyadékok tűzveszélyességi csoportosítása
MSZ 9904 Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 literig
MSZ 9905 Robbanásgátló szekrény
MSZ 13910 Gyári csomagolású festékek tárolása
MSZ 15633/1-5 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek és
berendezéseinek tűzvédelmi előírásai
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MSZ 05-20.0511 Festőhelyiségek, festékszárítók
MSZ EN 12285 Gyári kialakítású acéltartályok. 1. rész: Fekvő, hengeres, szimpla és dupla
falú tartályok éghető és nem éghető, vízszennyező folyadékok föld alatti tárolására
MSZ 9901 Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgáló építmények, berendezések tűzvédelmi
előírásai.
MSZ EN 976-1-2:2000 Föld alatti, üvegszál erősítésű műanyag (GRP) tartályok. Fekvő,
hengeres tartályok kőolajalapú folyékony üzemanyagok atmoszférikus tárolására. 1. rész:
Szimpla falú tartályok követelményei és vizsgálati módszerei , szállítása,kezelése,tárolása és
telepítése
MSZ 9942 Kamra tűzveszélyes folyadékok részére.
Éghető gázok tárolása, szállítása, felhasználása
MSZ 6292:1997 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése.
MSZ 12623 Gáz- és olajtüzelő berendezések kezelési osztályba sorolása
MSZ 12627 Gáz- és olajtüzelésű berendezések tetőtéri telepítése.

206

ETűSz 2. számú melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolásnál használt fogalmak
meghatározása
-

Veszélyességi övezet: a helységben, vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek,
berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze. Általános
esetben a veszélyességi övezet kiterjedését az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó
technológiai terület alapján kell megállapítani. (Éghető gáz, gőz, köd és por, valamint
robbanóanyag, robbanószer esetére a veszélyességi övezet terjedelmének meghatározására
speciális előírások vannak.)

-

Tűzszakasz: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan
önálló egysége, melyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági
határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el.

-

Helység: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér.

-

Szabadtér: helységnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást, vagy ezekhez
kapcsolódó tevékenységet végeznek

-

Építmény: olyan ideiglenes, vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való
egybeépítés (az alapozás) révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai
alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre (válhat ingatlanná), a talajtól elválasztva eredeti
rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik.

-

Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől
épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó,
időszakos, vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja.

-

Létesítmény: egy építési telken álló építmények és szabadterek összessége.
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ETűSz 3. számú melléklet: Segédlet tűzveszélyességi osztályba soroláshoz.
Alapszabály: A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E”
felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az
összesített alapterületek meghaladják a 40 %-ot. [(OTSZ I. fejezet 4. §. (1)]

Első lépés: ETűSz 4. számú iratminta szerinti adatszolgáltatás.

-

 Csak azokra a helységekre kell adatszolgáltatást kérni, melyekre sem az
ETűSz, sem a KaTűSz (esetleg LéTűSz) nem adja meg a tűzveszélyességi
osztályba sorolást.
Második lépés: helység/szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolása veszélyességi
övezetek alapján.
 Az egyetemen folyó tevékenység jellegéből fakadóan a helységekben
legtöbbször csak egy veszélyességi övezet van, ezért a 4. számú iratminta
szerinti adatszolgáltatás felhasználásával az OTSZ I. fejezet 3.§. alapján a
helység besorolása egyszerűen megadható. Ha egy helységben több
veszélyességi övezet is van, akkor a besorolásnál az alapszabály szerint
járunk el.
Harmadik lépés: tűzszakaszok besorolása helyiségek/szabadterek alapján.
 A tűzszakaszok rendszerint több helységből állnak, ezért ezeknek a
helységeknek a besorolását előzetesen (a második lépés szerint) el kell
végezni, majd a tűzszakasz besorolásához megint az alapszabályt
használjuk. Tűzszakaszok megítélésénél problémás esetben kérjük ki a
helyi tűzvédelmi hatóság véleményét.
Negyedik lépés: építmények/szabadterek besorolása tűzszakaszok alapján
 Két eset lehetséges:
a. Egy
építmény/szabadtér
egy
tűzszakasz
esetén
az
építmény/szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik,
amelyikbe a harmadik lépés során a tűzszakaszt besorolták.
b. Egy építmény/szabadtér több tűzszakasz esetén megint az
alapszabályt alkalmazzuk. Nagy, sok tűzszakaszból álló építmény
esetén célszerű táblázatos összeállítást készíteni az alábbi példa
szerint:

-

-

-

Építmény megnevezése jele/száma: pl.: „K” jelű Központi labor épülete
Sorszám
Tűzszakaszok
Tűzszakasz besorolása és alapterülete
megnevezése/jelölése
(m2)
A
B
C
D
E
1

K/1 tűzszakasz, pince

1000

2

K/2 tűzszakasz, földszint + I. emelet

3

K/3 tűzszakasz, földszint + II. – IV. em

2000
3000

stb.
Összesen:
Megoszlás %-ban:

0
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2000

3000

1000

34,2

50

16,8

0

Az „K” jelű Központi labor épülete 6000 m2 összterülettel a „C” tűzveszélyességi
osztályba sorolandó, mert az alapszabály szerint: 0+34,2 még nem, de 0+34,2+50 már
nagyobb, mint 40%

Ötödik lépés: létesítmények besorolása építmények alapján

-

Ez a lépés adja végeredményben a kar/létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását.
Ehhez a lépéshez az ETűSz 5. számú iratmintát kell felhasználni. A táblázat kitöltéséhez
szükséges adatokat az előző negyedik lépés szolgáltatja. A kar/létesítmény
tűzveszélyességi osztályba sorolásnál ismét az alapszabályt alkalmazzuk. Az iratminta
kitöltéséhez az alábbi példát adjuk.
Kar, ill. létesítmény megnevezése: pl.: VHTK
Építmény/szabadtér,
Sorszám
megnevezése

Építmény/szabadtér tűzveszélyességi
osztályba sorolása és alapterülete
(m2)
A
B
C
D
E

1

„A” jelű Dékáni épület

2000

2

„B” jelű Főépület

4000

3

„C” jelű xy intézeti épület

1000

4

„D” jelű Sportcsarnok

2000

5

„K” jelű Központi labor

6000

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

stb.

1000
2000
3000
1000
1000
1000

Összesen:

0

1000

8000

12000

3000

Megoszlás %-ban:

0

4,2

33,3

50

12,5

A VHT Kar összesen 24000 m2 területtel a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik
Készítette:

Jóváhagyta:
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Tűzvédelmi felelős

Dékán/Főigazgató
gyakorló intézmény, funkcionális
egység, szolgáltató egység vezetője

Dátum:……………………………..
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ETűSz 4. számú melléklet: Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és
munkakörök
(27/2009./X.29./ ÖM rendelet)
1.
2.

Hegesztők és nyílt lánggal járó munkát végzők
Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok ipari és szolgáltatás
körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és 300 kg
tömegmennyiség feletti tárolását végzők és a munkavégzést közvetlen irányítók
3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők és a munkavégzést
közvetlen irányítók, valamint gázüzemű targoncát vezetők
4. Üzemanyagtöltő állomások üzemviteli dolgozói és tevékenységüket közvetlen
irányítók
5. Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők
6. Tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását végzők
7. Beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végzők
8. Beépített tűzjelző berendezés tervezésére jogosult műszaki végzettségű
mérnökök
9. Beépített tűzoltó berendezések felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végzők
10. Beépített tűzoltó berendezés tervezésére jogosult műszaki végzettségű mérnökök
11. Pirotechnikai tevékenységet végzők.
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Iratminták
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tűzvédelmi felelősi megbízás
Tűzvédelmi megbízotti megbízás
Kimutatás tűzoltó készülékekről
Adatszolgáltatás helység tűzveszélyességi osztályba sorolásához
Kar, ill. létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása
Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez
Nyilatkozat tűzvédelmi ismeretekről
Tűzvédelmi oktatási napló
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
Tűzriadó Terv gyakorlásáról szóló jegyzőkönyv
Tűzoltó vízforrások nyilvántartása
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ETűSz 1. számú iratminta: Tűzvédelmi felelősi megbízás

Tűzvédelmi felelősi megbízás

Nyugat-magyarországi Egyetem
Szervezeti egység:
Név:
Munkakör:
Az Egyetem Biztonságvédelmi Szabályzatai (EBSZ) 3.§. 5.-7. pontja alapján munkaköri feladatai
ellátása mellett megbízom a
kar/szervezeti egység tűzvédelmi felelősi feladatainak ellátásával.
A tűzvédelmi felelős hatáskörét az Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat (ETűSz) 4.§. (6), míg
feladatait a (7) pontja határozza meg.
A megbízás visszavonásig érvényes.
Dátum:
Aláírás:
kar/szervezeti egység vezetője
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ETűSz 2. számú iratminta: Tűzvédelmi megbízotti megbízás

Tűzvédelmi megbízotti megbízás

Nyugat-magyarországi Egyetem
Szervezeti egység:
Név:
Munkakör:
Az Egyetem Biztonságvédelmi Szabályzatai (EBSZ) 3.§. 8.-10. pontja alapján munkaköri feladatai
ellátása mellett megbízom a
szervezeti egység tűzvédelmi megbízott feladatainak ellátásával.
A tűzvédelmi megbízott hatáskörét az Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat (ETűSz) 4.§. (8), míg
feladatait a (9) pontja határozza meg.
A megbízás visszavonásig érvényes.
Dátum:
Aláírás:
szervezeti egység vezetője
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ETűSz 3. számú iratminta: Kimutatás tűzoltó készülékekről

Kimutatás tűzoltó készülékekről
Helység

1.
2.
3.
4.
5.

Kar
Készülék típusa Üzembehelyezés
dátuma

Ellenőrzés
dátuma

épület
Ellenőrzést
végezte

Ellenőrzés
dátuma

Ellenőrzést
végezte

Ellenőrzés
dátuma

Ellenőrzést
végezte

ETűSz 4. számú iratminta: Adatszolgáltatás helység tűzveszélyességi osztályba sorolásához

ADATSZOLGÁLTATÁS HELYSÉG TŰZVESZÉLYESSÉGI
OSZTÁLYBA SOROLÁSHOZ
Épület neve/száma:
A besorolandó helység
• neve/száma:
• megnevezése (funkciója):
• az épület mely szintjén található:
• alapterülete:
• szellőztetése (mesterséges, természetes):
• területén folyó tevékenység leírása:

•

területén folyó tevékenységhez szükséges egyidejűleg jelenlévő éghető anyagok táblázatos felsorolása:

Sorszám

Éghető anyag megnevezése

mennyisége
(kg, m3, l, )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Megjegyzés: Ha egy helységben több veszélyességi övezet is található, akkor ennek az
adatszolgáltató lapnak a táblázatos részét mindegyik esetére ki kell tölteni.
Dátum:
Aláírás (területileg illetékes vezető):

ETűSz 5. számú iratminta: Kar, ill. létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása

Kar, ill. létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása
Kar, ill. létesítmény megnevezése:
Építmény/szabadtér,
megnevezése

Sorszám

Építmény/szabadtér tűzveszélyességi
osztályba sorolása és alapterülete
(m2)
A
B
C
D
E

Összesen:
Megoszlás %-ban:
A
tartozik.

m2 területtel a

kar/létesítmény összesen

Készítette:

tűzveszélyességi osztályba

Jóváhagyta:
Tűzvédelmi felelős

Önálló szervezeti egység vezetője

Dátum:……………………………..
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ETűSz 6. számú iratminta: Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez

Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez
Kiállító szervezeti egység:

Engedély sorszáma:

1. Tevékenység rövid leírása:

2. Helyiség, szabadtér tűzveszélyességi osztálya:
A

év

hó

nap

órájától

hó

nap

óráig a

helyen
(helyiségben) a tűzveszélyes munkát a jogszabályban meghatározott feltételeken túl az alábbi
előírások betartása mellett engedélyezem:

A munkavégzéshez biztosítandó tűzoltó felszerelés (készülék, homok, víz, stb.) megnevezése:
Tűzvédelmi felelős
Tűzveszélyes tevékenység felügyeletével, ellenőrzésével megbízott személy:
aláírása
A tevékenység befejezése után a helyiséget, területet át kell vizsgálni és minden lehetséges tűz
keletkezési okot meg kell szüntetni.
Fentieket tudomásul vettem:
munkát végző

munkát végző

munkát végző

szakvizsga biz. sz.

szakvizsga biz. sz.

szakvizsga biz. sz.

Az engedélyező által előírtakon kívül az alábbi feltételek betartását tartom még szükségesnek, és
egyben a területet megfelelően előkészítve a munkavégzés idejére átadom:
területileg illetékes szervezeti egység vezető
Dátum:
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ETűSz 7. számú iratminta: Nyilatkozat tűzvédelmi ismeretekről

Alulírott
nyilatkozom, hogy a
munkakör betöltéséhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel felsőfokú végzettségem alapján
rendelkezem.
Dátum:
Aláírás
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ETűSz 8. számú iratminta: Tűzvédelmi oktatási napló

Tűzvédelmi oktatási napló
Új alkalmazottak oktatása
Alkalmazottak ismétlődő oktatása
(megfelelő aláhúzandó)

Oktatás időpontja:
Szervezeti egység:

Az oktatás tárgya (részletezve):

Oktatásra kötelezett
dolgozók neve

Az oktatáson részt
vevők aláírása
(Távolmaradás
esetén a hiányzás
oka)

Oktatásra kötelezett
dolgozók neve

1.

16

2.

17

3.

18

4.

19

5.

20

6.

21

7.

22

8.

23

9.

24

10.

25

11.

26

12.

27

13.

28

14.

29

15.

30

Az oktatáson részt
vevők aláírása
(Távolmaradás esetén
a hiányzás oka)

A fenti dolgozók részére az érvényben lévő előírásoknak megfelelően a gyakorlati és elméleti
oktatást megtartottam:
Tűzvédelmi megbízott
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ETűSz 9. számú iratminta: Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
Az 5 évenként esedékes kötelező továbbképzésen részt vett.

Nyilvántartási szám:
…………………….

Dátum:…………
……………………
aláírás
Az 5 évenként esedékes kötelező továbbképzésen részt vett.

Tűzvédelmi szakvizsga
bizonyítvány

Dátum:…………
……………………
aláírás
Az 5 évenként esedékes kötelező továbbképzésen részt vett.
Dátum:………..
…………………….
Aláírás

Név:……………..Sz. idő:…………….
Anyja neve:……………………………
Munkahelye:…………………………..
Munkakör:…………………………….
Törzsszám:……………………………
A 27/2009. (X. 29.) ÖM sz. rendelet értelmében a munkaköréhez szükséges

Az 5 évenként esedékes kötelező továbbképzésen részt vett.
Dátum:……………
……………………
aláírás
Az 5 évenként esedékes kötelező továbbképzésen részt vett.

Tűzvédelmi szakvizsgán
Dátum:……………
eredményesen megfelelt.

……………………
aláírás

A szakvizsga tárgya:…………………..
P. H.
……….… …………… ………………
Vb. Tag
vb. Tag
vb. Tag

Az 5 évenként esedékes kötelező továbbképzésen részt vett.
Dátum:…………….
…………………….
Aláírás

Dátum:……………………
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ETűSz 10. számú iratminta: Tűzriadó terv gyakorlásáról szóló jegyzőkönyv

Tűzriadó Terv gyakorlásáról szóló jegyzőkönyv
Tárgy: a
létesítmény/épület tűzriadó tervének éves gyakoroltatása a
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. §. alapján.
Dátum:
Jelen vannak:
• A
(vezetői):

•

létesítményt/épületet használó szervezeti egység (egységek) vezetője

Név:

Aláírás:

Név:

Aláírás:

Név:

Aláírás:

Az egyetemi tűzvédelmi szervezet képviselői, úgymint:
az illetékes Kar tűzvédelmi felelőse:
Név:

Aláírás:
a BSZ biztonságszervezési tűzvédelmi előadója:

Név:

Aláírás:

Az egyetem vezetőségének képviselői, úgymint:
Önálló szervezeti egység vezetője:
Név:

Aláírás:
Műszaki igazgató:

Név:

Aláírás:

Egyéb jelenlévők:
Név:

Aláírás:

Név:

Aláírás:

Előzmények:
A BSZ által kidolgozott ütemterv szerint tartandó kiürítési gyakorlatot megelőzően az érintett
szervezeti egység (egységek) vezetője (vezetői) a területileg illetékes tűzvédelmi felelőssel közösen
a létesítmény/épület Tűzriadó Tervét és annak végrehajtási feltételeit ellenőrizték, és az esetleg
szükséges intézkedéseket megtették. A jegyzőkönyv aláírásával egyben ennek az ellenőrzésnek a
megtörténtét és azt is igazolják, hogy a gyakorlat megtartásának nem volt akadálya.
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A tűzriadó terv gyakorlatoztatásának feladatai
1. Kiürítési gyakorlat általános feladatának meghatározása az illetékes tűzvédelmi
vezető helyszínre vonatkozó részletes leírása alapján:

2. Kiürítési gyakorlat egyedi feladatának meghatározása a BSZ kiürítési gyakorlatok
ütemtervében megfogalmazottak szerint:

A tűzriadó terv gyakorlat értékelése és a szükséges intézkedések felsorolása
(Az első és második feladat végrehajtásának tapasztalatai)
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ETűSz 11. számú iratminta: Tűzoltó vízforrás nyilvántartás

Tűzoltó vízforrás nyilvántartás
Sorszám

Készenléti hely

Ellenőrzés
ideje

Tapasztalat

Tűzoltó vízforrás típus:
(fali/földfeletti/földalatti)
Ellenőrzés
ideje
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Tapasztalat

Ellenőrzés
ideje

Tapasztalat

E

ETűSz 12. számú melléklet: Hallgatói Tűzvédelmi Alapismeretek
Vázlat a soproni Campus számára

A „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” szóló 1996. évi XXXI. törvény
értelmében, minden hallgató és foglalkoztatott köteles elsajátítani és betartani a
munkakörére, valamint a munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
A törvényi előírásnak megfelelően a Nyugat-Magyarországi Egyetem elősegíti, hogy a hallgatók a
megszervezésre kerülő tűzvédelmi oktatások alkalmával, a tevékenységi körüknek megfelelő veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről -, szükséges információkat
megkapják és amennyiben indokolt a kapcsolatos intézkedéseket, megtegyék.
Dohányzás, csak a kijelölt dohányzó helyeken engedélyezett. Sem oktatási épületben, sem
kollégiumban, sem a Botanikus kertben nem engedélyezett. (Egészségvédelmi,
biztonságtechnikai, természetvédelmi, tűzvédelmi okok miatt.)
Tűzgyújtás, nyílt láng használata általánosan tilos. Sem a Botanikus Kertben, sem az
épületekben, kollégiumban általában nem engedélyezett. Konyhákban, kijelölt tűzgyújtó helyen,
laboratóriumban szabályozás szerint lehetséges.
(Beleértve petárda, tűzijáték, tűz-, vagy robbanásveszélyes anyag használata; bizonytalanság esetén
meg szükséges kérdezni.)
Tűz-, és robbanásveszélyes technológiát magába foglaló, azzal érintett gyakorlatok előtt külön
tűzvédelmi oktatást kell tartani.
A tűz észlelőjének feladata a tűz jelzése a rendelkezésre álló módok valamelyikén: Tűzjelző
harang, -csengő, tűzjelző-berendezés nyomógomb használata, „tűz van” kiáltással.
Tűz esetén szükséges az épület elhagyása, rendezetten, pánikot kerülve, együttműködésben, a
tűzriadó tervben meghatározott gyülekezési helyre Gyakorlatvezető, tanár, vagy portaszolgálat
értesítése, tűzoltóság értesítése kötelező. Szükség szerint kell közreműködni az oltásban,
mentésben.
(Elrettentő példa: kigyulladt elektromos berendezés: a hallgatók az oktatóval nézték és
fényképezték, míg az alagsorból feljövő tanszéki technikus oltotta el a tüzet.)
Tűz estén a liftek nem használhatók! (Kivéve a biztonsági liftek.)
Az épületek - részben – távfelügyelt (tűzoltóság vagy portaszolgálat által ellenőrzött) automata
tűzjelző berendezéssel ellátva. – Erre ügyelni kell, kerülve a dohányzást és a nyílt láng
használatából következő téves riasztásokat.
Menekülési alaprajzok vannak elhelyezve az épületekben, a kollégiumokban, a vendégszobákban:
a tűzjelzési lehetőségek, tűzoltó eszközök, áramtalanító helyek és menekülési utak megjelölésével.
Az épületek körül, a Botanikus Kertben, épületekben beltéri, és kültéri tűzcsapok, illetve porral
vagy gázzal oltó tűzoltó-készülékek vannak. Jelezve van rajtuk, milyen tűz oltására alkalmasak és
hogyan használhatók. Villamos tüzet megfelelő áramtalanításig vízzel ne oltsunk.
Kérjük a menekülési útvonalakat és a tűzoltó-készülékek használatát tanulmányozni.
A tűzoltó készüléket az oktatás során mutassuk be, és magyarázzuk el használatát.
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Vigyázzunk a tűzjelző-, és -oltó eszközökre. Oktatási, karbantartási és oltási cél kivételével nem
szabad igénybe venni, más célra használni. Kerüljük a biztonsági eszközökkel kapcsolatos játékot,
rongálást, mindazt, ami szükség esetén történő használatukat gátolja, ideértve az illetéktelen
eltávolítást is.
Az észlelt tűzvédelmi hiányosságot kérjük jelezni.
A gyakorlatokon részt venni, illetve az oltásban közreműködni jogszabályi kötelesség!!!!
Egyes helyiségek tűzrendészeti szabályai, egyes foglalkozások egyedileg meghatározottak.
A közlekedési és menekülési utakat, ajtókat eltorlaszolni, ide rakodni még ideiglenesen sem
szabad.
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol
az tüzet vagy robbanást okozhat. A csikk helye a kijelölt dohányzóhely hamutartója!
Dohányozni tilos az „A”–„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben,
szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A tűzveszély miatti
dohányzási tilalmat szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.
A jogszabályi előírásokból adódó általános kötelezettségek:
• Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles, azt haladéktalanul jelezni a
tűzoltóságnak. A tűzoltóság országos hívószáma a 105, amely vezetékes és mobilhívás
esetén egyaránt ingyenes.
• A tűzjelzésnél az alábbiakat kell közölni:
a tüzet bejelentő személy nevét, beosztását, telefonszámát,
a tűzeset pontos címét (helyiség, utca, házszám, megközelíthetőség)
az észlelés pontos idejét,
mi ég, mekkora kiterjedésű a tűz, melyik szinten keletkezett, illetve terjed és mi
van veszélyeztetve,
történt-e személyi sérülés, van-e emberélet veszélyeztetve,
amennyiben személyi sérülés történt, a mentőket is értesíteni kell a 104-es
hívószámon.
•
•
•
•

•
•

A tűzeset körülményeit tartalmazó bejelentésnek érthetőnek, lehetőleg nyugodt
hangneműnek kell lennie és az csak lényeges információkat tartalmazzon. A feltett
kérdésekre a választ meg kell adni.
A keletkezett kezdeti tüzeket a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel késedelem nélkül el
kell eloltani. Ha életveszély áll fenn, akkor mindenekelőtt annak elhárítására tett
intézkedésnek van elsőbbsége.
Minden kárral járó tűzesetet a tűzoltóságnak be kell jelenteni.
A tűzoltásban és a műszaki mentésben, valamint a tűz keletkezési körülményeinek
vizsgálatához szükséges adatok megadásában, mindenki köteles ellenszolgáltatás nélkül
közreműködni és segíteni a tűzoltás vezető munkáját. Amennyiben szükséges és igény
merül fel, az érintett személyek tulajdon tárgyaikkal. eszközeikkel kötelesek a tűzjelzés és
oltás során a kárelhárító tevékenység felszámolásában közreműködni, amelynek esetleges
anyagi kihatásait, a kár esemény felszámolása után részére megtérítik.
Nem térül meg annak a kára, aki a tűzet szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból
okozza.
Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
költségek megtérítésére az, aki a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan
okozta, vagy a tűzoltásra, a műszaki mentésre vonatkozó szándékos, megtévesztő
jelzést közölt.
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•

Tűzvédelmi bírság szabható ki azon személyekkel szemben, akik a jogszabályban előírt
kötelezettségeknek nem teszek eleget.

Tűz esetén a z intézményen belüli általános kötelezettségek:
•
•
•
•
•

Kezdeti tüzet elsősorban a rendszeresített tűzoltó készülékkel kell eloltani, de bármely
más alkalmas eszközzel, vagy módon az oltást meg kell kísérelni.
Elektromos fogyasztó berendezésben keletkezett tűz oltását lehetőleg CO2 gázzal
oltókészülékkel kell eloltani. Az oltást tilos elvégezni, egy méternél közelebbi távolságról.
Feszültség alatti berendezéseket, eszközöket vízzel oltani tilos. Ha más módon oltani nem
tudunk, akkor előtte áramtalanítani kell. Az áramtalanítás helye a tűzvédelmi alaprajzokon
és a villamos kapcsolószekrényeken fel van tüntetve.
Közvetlen tűzveszélyre utaló helyzetet, illetve a keletkezett és eloltott tűzet a tanárnak,
nevelőnek, munkahelyi vezetőnek, vagy a portásnak jelenteni kell.
A munkahelyi vezető a Biztonságszervezési munkatársnak tartozik bejelentési
kötelezettséggel.

Villamos berendezések, elektromos készülékek használata:
• Csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően szerelt, hibamentes elektromos
berendezéseket szabad használni.
• Villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az
éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Amennyiben szükséges a hő hatás elleni
védelemről gondoskodni szükséges.
• A helyiségekben csak olyan hőfejlődéssel üzemelő elektromos készülékeket szabad
használni, amelyek az Egyetem tulajdonát képezik. A bekapcsolt berendezéseket
felügyelet nélkül hagyni tilos.
• A folyamatosan működő elektromos berendezéseket, készülékeket (számítógép,
hűtőszekrény, stb.,) külön elektromos hálózatról kell működtetni.
• A villamos berendezéseket, elektromos vezetékeket a rendeltetéstől eltérő módon
használni, szerelni tilos. Karbantartást, javítást, szerelést csak az erre jogosult
szakemberek végezhetnek.
• Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket, a munka befejezése után ki kell
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, a villamos hálózatról le kell választani.
• A villamos berendezések figyelmeztető és azonosító feliratait és jelzéseit (adat tábláit)
eltávolítani tilos.
Dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatos szabályok:
•
•
•

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Ezekben a helyiségekben nem éghető
anyagú és megfelelő számú hamvedret, vagy hamutálcát szabad használni.
Égő dohányneműt, gyufát papírkosárba dobni, vagy olyan helyre tenni, ahol az tüzet
okozhat tilos.
Bármilyen nyílt lánggal és hő fejlődéssel járó munkafolyamatot végezni, csak a
Biztonságszervezési munkatárs előzetes írásos engedélyével szabad.

Egyéb szabályok:
•

Tűzoltó készüléket, anyagot, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a
veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes
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•

•
•
•
•

•

állapotban kell tartani, helyéről eltávolítani, vagy rendeltetéstől eltérő célra használni nem
szabad.
A rendszeresített tűzoltó eszközök helyének ismeretét, használatát minden hallgatónak,
dolgozónak el kell sajátítani. A tűzoltó készülék használatakor először húzzuk ki a
biztosítószeget, majd ha kifolyócsővel van ellátva, akkor fogjuk meg annak a végét és kb.:
4-5 m távolsághól irányítsuk a tűz felületére– készüléktől függően . (CO készülékek 11,5m) Ügyelni kell arra, hogy a használat során az oltóanyag a szembe és a légútba ne
kerüljön.
Szintenként legalább egy helyen, a fővonalas telefonkészülék közelében a tűzoltóság, a
mentők és a rendőrség segélyhívószámát jól láthatóan ki kell fügeszteni.
A beépített tűzjelző, és -oltó berendezéseket állandó üzemképes állapotban kell tartani,
meghibásodásuk esetén a Biztonságszervezési munkatársat értesíteni kell.
Szellőztető rendszerek, klímák, füstelvezetők nyílásait eltorlaszolni tilos.
A tűzjelző kézi jelzésadóját, hő-és füstelvezető kezelőszerkezetét, tűzvédelmi főkapcsolót,
továbbá a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket, készüléket, irányfények láthatóságát
eltakarni, eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és kiürítési útvonalakat leszűkíteni
még átmenetileg sem szabad.
Tűz esetén a lifteket használni tilos (csak biztonsági lifteket szabad.)

A hallgatóknak az épületekből való kimenekülés, a tűzjelzés módjait, az áramtalanítás és a
tűzoltó-eszközök helyét ismerniük kell. Az Egyetem rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal,
amely Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 17. számú.
mellékletének 3. fejezete.
(Az egyetem honlapjáról http://www.NymE.hu honlap / dokumentumok / Szervezeti és
Működési Szabályzat letölthető.)
A tűzvédelmi oktatás végrehajtásáról és nyilvántartásáról a szervezeti egység tűzvédelmi
vezetője/megbízottja – a szervezeti egység vezetőjének felelősségkörében köteles
gondoskodni.
A tűzvédelmi speciális helyi ismeretekkel a szervezeti egység vezetője köteles a tűz- és
robbanásveszélyes gyakorlat esetén, különleges körülmények között a tűzvédelmi alapoktatást
kiegészíteni.
A tűzvédelmi oktatás lefolytatását és a szabályok ismeretét és betartását a munkahelyi vezető
is köteles ellenőrizni.
Tűzveszélyes tevékenység csak engedély birtokában és tűzvédelmi szakvizsga megléte esetén
végezhető. A szervezeti egység vezetője erre figyelemmel lenni köteles.

A fenti tűzvédelmi oktatási anyagot áttanulmányoztam, megértettem és az abban
foglaltakat elsajátítottam, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, amelynek tényét
mellékelt aláírással igazolom.

Tűzvédelmi oktatási napló
Az oktatás
Jellege:
– alapoktatás,
Formája:
– elméleti oktatás,
Oka:
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– Tűzvédelmi Szabályzat előírása, tűzriadó terv.
Az elméleti oktatás tárgya: a fenti anyag.

Az oktatás időpontja:

Az oktatást végezte.

Az oktatáson részt vett hallgató olvasható neve, aláírása, kar és évfolyam megjelölés.
ETűSz 13. számú melléklet: Munkavállalói Tűzvédelmi Alapismeretek
Vázlat a soproni Campus számára

TŰZVÉDELMI ALAPISMERETEK
A „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” szóló 1996. évi XXXI. törvény
értelmében, minden foglalkoztatott köteles elsajátítani és betartani a munkakörére,
valamint a munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
A törvényi előírásnak megfelelően a Nyugat-Magyarországi Egyetem elősegíti, hogy a dolgozók a
megszervezésre kerülő tűzvédelmi oktatások alkalmával, a tevékenységi körüknek megfelelő veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről -, szükséges információkat
megkapják és amennyiben indokolt a kapcsolatos intézkedéseket, megtegyék.
A jogszabályi előírásokból adódó általános kötelezettségek:
• Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles, azt haladéktalanul jelezni a
tűzoltóságnak. A tűzoltóság országos hívószáma a 105, amely ingyenes.
• A tűzjelzésnél az alábbiakat kell közölni:
a tüzet bejelentő személy nevét, beosztását, telefonszámát,
a tűzeset pontos címét (utca, házszám, megközelíthetőség)
az észlelés pontos idejét,
mi ég, mekkora kiterjedésű a tűz, melyik szinten keletkezett, illetve terjed és mi
van veszélyeztetve,
történt-e személyi sérülés, van-e emberélet veszélyeztetve,
amennyiben személyi sérülés történt, a mentőket is értesíteni kell a 104-es
hívószámon.
•

A tűzeset körülményeit tartalmazó bejelentésnek érthetőnek, lehetőleg nyugodt
hangneműnek kell lennie és az csak lényeges információkat tartalmazzon. A feltett
kérdésekre a választ meg kell adni.

•

A keletkezett kezdeti tüzeket a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel késedelem nélkül el
kell eloltani. Ha életveszély áll fenn, akkor mindenekelőtt annak elhárítására tett
intézkedésnek van elsőbbsége.

•

Minden kárral járó tűzesetet a tűzoltóságnak be kell jelenteni.

•

A tűzoltásban és a műszaki mentésben, valamint a tűz keletkezési körülményeinek
vizsgálatához szükséges adatok megadásában, mindenki köteles ellenszolgáltatás nélkül
közreműködni és segíteni a tűzoltás vezető munkáját. Amennyiben szükséges és igény
merül fel, az érintett személyek tulajdon tárgyaikkal. eszközeikkel kötelesek a tűzjelzés és
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oltás során a kárelhárító tevékenység felszámolásában közreműködni, amelynek esetleges
anyagi kihatásait, a kár esemény felszámolása után részére megtérítik.
•
•

•

Nem térül meg annak a kára, aki a tűzet szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból
okozza.
Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
költségek megtérítésére az, aki a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta, vagy
a tűzoltásra, a műszaki mentésre vonatkozó szándékos, megtévesztő jelzést közölt.
Tűzvédelmi bírság szabható ki azon személyekkel szemben, akik a jogszabályban előírt
kötelezettségeknek nem teszek eleget.

Tűz esetén a munkahelyre vonatkozó általános kötelezettségek:
•

Kezdeti tüzet elsősorban a rendszeresített tűzoltó készülékkel kell eloltani, de bármely
más alkalmas eszközzel, vagy módon az oltást meg kell kísérelni.

•

Elektromos fogyasztó berendezésben keletkezett tűz oltását lehetőleg CO2 gázzal
oltókészülékkel kell eloltani. Az oltást tilos elvégezni, egy méternél közelebbi távolságról.

•

Feszültség alatti berendezéseket, eszközöket vízzel oltani tilos. Ha más módon oltani nem
tudunk, akkor előtte áramtalanítani kell.

•

Közvetlen tűzveszélyre utaló helyzetet, illetve a keletkezett és eloltott tűzet a munkahelyi
vezetőnek jelenteni kell.

•

A munkahelyi vezető pedig a Biztonságszervezési munkatársnak tartozik bejelentési
kötelezettséggel.

Villamos berendezések, elektromos készülékek használata:
• Csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően
berendezéseket szabad használni.

szerelt,

hibamentes

elektromos

•

Villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az
éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Amennyiben szükséges a hő hatás elleni
védelemről gondoskodni szükséges.

•

A helyiségeiben csak olyan hőfejlődéssel üzemelő elektromos készülékeket szabad
használni, amelyek az egyetem tulajdonát képezik. A bekapcsolt berendezéseket felügyelet
nélkül hagyni tilos.

•

A folyamatosan működő elektromos berendezéseket, készülékeket (számítógép,
hűtőszekrény, stb.,) külön elektromos hálózatról kell működtetni.

•

A villamos berendezéseket, elektromos vezetékeket a rendeltetéstől eltérő módon
használni, szerelni tilos. Karbantartást, javítást, szerelést csak az erre jogosult
szakemberek végezhetnek.

•

Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket, a munka befejezése után ki kell
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, a villamos hálózatról le kell választani.
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•

A villamos berendezések figyelmeztető és azonosító feliratait és jelzéseit (adat tábláit)
eltávolítani tilos.

Dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatos szabályok:
•

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Ezekben a helyiségekben nem éghető
anyagú és megfelelő számú hamvedret, vagy hamutálcát szabad használni.

•

Égő dohányneműt, gyufát papírkosárba dobni, vagy olyan helyre tenni, ahol az tűzet
okozhat tilos.

•

Bármilyen nyílt lánggal és hő fejlődéssel járó munkafolyamatot végezni, csak a
Biztonságszervezési Osztály előzetes írásos engedélyével szabad.

Egyéb szabályok:
•

Tűzoltó készüléket, anyagot, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a
veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes
állapotban kell tartani, helyéről eltávolítani, vagy rendeltetéstől eltérő célra használni nem
szabad.

•

A rendszeresített tűzoltó eszközök helyének ismeretét, használatát minden dolgozónak el
kell sajátítani. A tűzoltó készülék használatakor először húzzuk ki a biztosítószeget, majd
ha kifolyócsővel van ellátva, akkor fogjuk meg annak a végét és kb.: 4-5 m távolsághól
irányítsuk a tűz felületére– készüléktől függően . (CO készülékek 1-1,5m) Ügyelni kell
arra, hogy a használat során az oltóanyag a szembe és a légútba ne kerüljön.

•

Szintenként legalább egy helyen, a fővonalas telefonkészülék közelében a tűzoltóság, a
mentők és a rendőrség hívószámát jól láthatóan ki kell függeszteni.

•

A beépített tűzjelző és oltó berendezéseket állandó üzemképes állapotban kell tartani,
meghibásodásuk esetén a Biztonságszervezési munkatársat értesíteni kell.

•

Szellőztető rendszerek, klímák, füstelvezetők nyílásait eltorlaszolni tilos.

•

A tűzjelző kézi jelzésadóját, hő-és füstelvezető kezelőszerkezetét, tűzvédelmi főkapcsolót,
továbbá a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket, készüléket, irányfények láthatóságát
eltakarni, eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és kiürítési útvonalakat leszűkíteni
még átmenetileg sem szabad.

A dolgozóknak az épületekből való kimenekülés, a tűzjelzés módjait, a közműelzárók helyét
ismerniük kell. Az Egyetem rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal, amely NyugatMagyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 17. számú. mellékletének 3.
fejezete.
(Az egyetem honlapjáról http://www.NymE.hu letölthető.)
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A tűzvédelmi oktatás végrehajtásáról és nyilvántartásáról a szervezeti egység tűzvédelmi
megbízottja köteles gondoskodni. A tűzvédelmi speciális helyi ismeretekkel a szervezeti
egység vezetője köteles a tűzvédelmi alapoktatást kiegészíteni.
A tűzvédelmi oktatás lefolytatását és a szabályok ismeretét és betartását a munkahelyi vezető
is köteles ellenőrizni.
Tűzveszélyes tevékenység csak engedély birtokában és tűzvédelmi szakvizsga megléte esetén
végezhető. A szervezeti egység vezetője erre figyelemmel lenni köteles.

A fenti tűzvédelmi oktatási anyagot áttanulmányoztam, megértettem és az abban
foglaltakat elsajátítottam, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, amelynek tényét
mellékelt aláírással igazolom.

IV. fejezet mellékletei a rendészeti/vagyonvédelmi szabályzathoz
EreSZ/EvaSZ 1. sz. melléklet: jogszabályok

− 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya,
− 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
− 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről,
− 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról,
− 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről,
− 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
− 1992. évi XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
− az 1998. évi IV. törvény a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamaráról
− 5/1989. (III. 17.) MM rendelet a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatokról és
a biztonságot növelő szolgálat elrendeléséről.
− 2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól
− MM. 7001/1998. sz. (Műv.K.6.) irányelve az MM. Felügyelete alá tartozó közületi
szervek rendészeti tevékenységéről
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EReSZ/EvaSZ 2. sz. melléklet: fogalmak
A rendészet/vagyonvédelem egyes területeivel kapcsolatos általános fogalmak
Védelmi Módok
1. Élőerős őrzés
Élőerős őrzés alatt a vagyonvédelmi feladatokat portai és a vagyonőri, éjjeli őri szolgálatok
alkalmazása értendő.
2. Mechanikai védelem
A mechanikai védelem alatt az eszközök, anyagok védelemére, üzemeltetésére szolgáló helyiségek,
tárolók mechanikai kialakítása (falak, padlók, födémek, nyílászárók, rácsok, redőnyök, zárak,
lakatok, páncél és iratszekrények) értendő.
A falak, padlók, födémek vonatkozásában külön vagyonvédelmi előírás nincs, az OÉSZ előírásai
az irányadók. Helyiségek építése, felújítása során gondoskodni kell az építési szabályzatban
előírtakon túl a vagyonvédelmi elvárások alapján megfelelő szilárdságú épületelemek
kialakításáról.
A nyílászárók, zárak vonatkozásában törekedni kell arra, hogy azok megbízhatósága
alkalmazkodjon az adott helyiségben tárolt értékekhez. A zárak esetében törekedni kell a másolás
elleni védelemmel bíró biztonsági betétek beépítésre.
Amennyiben az OÉSZ másként nem rendelkezik a 2 méternél alacsonyabban lévő, vagy egyéb
más okból jól megközelíthető ablakokat, nyílászárókat ráccsal kell ellátni. A rácsokra vonatkozó
előírásokat az OÉSZ tartalmazza.
3. Elektronikai védelem
Elektronikai védelmi rendszerek alatt, a beléptető, térfigyelő (mozgás, videó), rendszereket és
ezek kombinációját értjük.
Elektronikai védelemi rendszer telepítése előtt az adott szervezet vezetője és a
Biztonságszervezési Szervezetvezető közösen fogalmazza meg a védelmi igényt, és az azzal
kapcsolatos elvárásokat.
A megvalósítást a műszaki gazdasági igazgató koordinálja az érvényben lévő törvényi szabályozás,
valamint az Egyetem belső szabályai szerint.
Az elektronikus biztonsági berendezésekre vonatkozó adatokat a Rendészeti/vagyonvédelmi
felelős tárolja.
4. A mechanikai- és elektronikai védelmi eszközök/berendezések beszerzésénél törekedni kell a
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által minősített, az elérendő védelmi célhoz igazodó
védelmi osztályba sorolt termékek beszerzésére és előírásszerű beépítésére.
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EReSZ/EvaSZ 3. sz. melléklet: Gazdasági Főigazgatói utasítás a benntartózkodás és a
kulcskezelés rendjéről.

4/2006. sz.
Gazdasági Főigazgatói Utasítás
Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. sz. melléklete a Biztonságvédelmi
Szabályzat.
IV. fejezete a Rendészeti/Vagyonvédelmi Szabályzat, amely a benntartózkodás rendjéről és a
kulcskezelési rendről rendelkezik.
Ennek végrehajtására az alábbi ügyrendet rendelem el:
Az Egyetem épületeiben munkanapokon (ideértve a szombati órarendszerinti oktatást is)
egyetemi munkavégzés és oktatás céljából 6 órától 22 óráig lehet bent tartózkodni, ettől
eltérést általános vagy eseti jelleggel a rektor, a gazdasági főigazgató és a kari/létesítményi vezetők
írásban engedélyezhetnek.
Munkaszüneti, pihenő és ünnepnapokon az Egyetem épületeibe belépési és benntartózkodási
engedély szükséges. Nem kell belépési engedély az egyetemi épületekbe:
rektornak, rektor-helyetteseknek, főtitkárnak, gazdasági főigazgatónak és helyettesének, a műszaki
igazgatónak kari vezetőknek, könyvtári főigazgatónak, Informatikai Központ Igazgatójának,
intézet-, és tanszékvezetőknek, épületgondnoknak, létesítményfelelősnek hatáskörében eljárva.
Az illetékes vezető írásos, névre szóló engedélyében meg kell jelölni a jogosult(ak) nevét,
benntartózkodás célját, helyét, várható időtartamát, csoportos (több személyt érintő)
benntartózkodás esetén a biztonsági szabályok érvényesítéséért felelős személy nevét, az épület
kulcsfelvételi jogosultságát. Erről a Gazdasági Főigazgatóságot és a portaszolgálatot értesíteni
kell.
Az Egyetem épületeinek jelentős részében a rendkívüli munkavégzés, benntartózkodás biztonsági
feltételeit csak megerősített őrszolgálat alkalmazásával lehet biztosítani, amely az Egyetemre
külön terhet ró, ezért ezzel a lehetőséggel ritkán és kizárólag nyomós indok alapján lehet élni.
A belépési engedélyben meg kell határozni a benntartózkodással kapcsolatos biztonsági
felelősséget, hogy az elérni kívánt cél mellett az Egyetemet se az épület nem megfelelő zártsága,
sem a közművek elzárásának hiánya, ablakok nyitva hagyása miatt természeti, anyagi kár vagy
bűnügyi hátrány ne érje.
Külön engedély nélkül, az Egyetem, a karok, intézmények területére az épületekben munkaidőn
kívül munkavégzés céljából az egyetemi karbantartási csoport dolgozói beléphetnek. Ennek
érdekében a teljes műszakbeosztást naprakész állapotban a portaszolgálat rendelkezésére kell
bocsátani, csak aki ezen szerepel, az léphet be az épületbe.
A portaszolgálat és az éjjeliőr a benntartózkodás jogszerűségét és a biztonsági szabályok
betartását ellenőrizni, az Egyetem biztonsági szabályait érvényesíteni köteles.
Az egyetemi karok és intézmények épületeit, helyiségeit munkaidő befejezése után be kell zárni.
Az épületek bejárati ajtóihoz kulcsot másoltatni személyi használatra dolgozó nem jogosult. Az
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épületek nyitás zárására a kulcsokat az őrszolgálattól kell felvenni, illetve ott kell leadni a
nyilvántartási és engedélyezési rendnek megfelelően. (A nem oktatási célú épületek, helyiségek
zárási rendje ettől eltérő lehet.)
A rendelkezés fegyelmi, illetve szabálysértési felelősséget állapít meg.
Ez az utasítás az egyetemi levelezőlistán megjelenés napján lép hatályba.
Sopron, 2006. február 21.

Kérjük, fentiek szíves tudomásul vételét,
üdvözlettel:
Herczeg László sk.
gazdasági főigazgató
EReSZ/EvaSZ 4. sz. melléklet: Gazdasági Főigazgatói utasítás a gépjárműbehajtás rendjéről.

5/2006. sz.
Gazdasági Főigazgatói Utasítás
Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. sz. melléklete a Biztonságvédelmi
Szabályzat.
IV. fejezete a Rendészeti/Vagyonvédelmi Szabályzat, amely a gépjárműforgalomról, parkolási
rendről rendelkezik.
Ennek végrehajtására az alábbi ügyrendet rendelem el:
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Campusa természetvédelmi területen helyezkedik el. A
Bajcsy-Zsilinszky úti porta felől a gépjárművel történő behajtás engedélyköteles.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Campusán, mint telephelyen elhelyezett gépjárművek
rendszámuk alapján állandó behajtási engedélyt kapnak.
Azon egyetemi dolgozók, akik magán gépjárművüket egyetemi célra vezetőjük engedélyével
használják (4/2004 rektori utasítás) és a feladat jellege (szállítás) ezt indokolja a szervezeti
egységüknek kiadott ideiglenes, sorszámozott, feljogosító melléklettel érvényes behajtási
engedéllyel hajthatnak be, kizárólag a rakodáshoz szükséges – maximum 4 óra - időtartamra.
A behajtási engedélyt az Egyetem területén történő parkoláskor jól látható helyen, a
szélvédő mögött kell tartani. Az ideiglenes behajtási engedély mellé a munkavállaló munkahelyi
vezetőjének (a behajtó nevét, szervezeti egységét, forgalmi rendszámát, a behajtás célját és a
benntartózkodás várható időtartamát tartalmazóan) engedélyét is egy példányban ki kell helyezni.
Az ideiglenes engedély vezetői mellékletének 1 példányát a behajtás ellenőrzésekor kell leadni a
portaszolgálatnak..
Az Egyetem területére a Bajcsy-Zsilinszky úti portán történő behajtáskor és kihajtáskor a
be- és kilépés regisztrációjának, valamint a csomagtér ellenőrzésének, illetve a szállítási
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okmányok kezelésének időtartamára a portás utasításának és a közlekedési jelzéseknek
megfelelően meg kell állni. A behajtáskor a portaszolgálat az ideiglenes behajtási engedély
mellékletére feltünteti a belépés időpontját.
A közfeladatot ellátó járművek (tűzoltó, mentő, rendőrség, ügyeletes orvos), illetve a közüzemi
hibaelhárítók behajtása feladatkörükben eljárva nem engedélyköteles.
Az Egyetem területén munkavégzési célú külső szervek behajtásnak engedélyezése a Gazdasági
Főigazgatóság üzemfenntartási osztályvezető, üzemfenntartási előadó és a biztonságszervezési
munkatárs feladata. A rendszeres vagy alkalmi áruszállítást végző cégek listáját, és rendszámait – a
megrendelő előterjesztésére - a portára továbbítják. Munkaszüneti napokon kizárólag előzetes
írásbeli engedély alapján lehetséges szállítás.
Ideiglenes behajtási engedélyek kiosztása: Rektori Hivatal 3 db, Gazdasági Főigazgatóság 3 db,
Erdőmérnöki Kar 3 db., Faipari mérnöki Kar 3 db, Egyetemi Informatikai Központ 2 db.
Az Egyetem egyéb karainak behajtási engedélye: KTK 1db., GEO 1db., ATIF 1db., MÉK 1 db.,
BPFK 1 db., Erdészeti Múzeum 1 db.
Kiemelt egyetemi rendezvények, reprezentatív vendégek behajtási engedélyezését egyedi
ügyintézéssel a Gazdasági Főigazgatóság végzi.
A kiadott engedélyeken fel kell tüntetni, hogy az Egyetem a parkoló gépjárművekben keletkezett
kárért nem vállal felelősséget. Az Egyetem és az intézményeinek területén belül megengedett
maximális sebesség 5 km/óra.
A parkolás során:
- a tűzoltósági felvonulási területeket,
- veszélyességi övezeteket,
- föld alatti és föld feletti tűzcsapokat, egyéb főelzárók gáz-, víz-, elektromos kapcsolószekrényeket szabadon kell hagyni.
- vészkijáratok, illetve kapuk eltorlaszolása, menekülési útvonal leszűkítése tilos,
- az épületek, építmények és a parkoló gépkocsik között betartandó biztonsági
távolságok megtartása kötelező,
- parkolni a „B” épület előtt közvetlenül csak a rektori és dékáni személygépkocsiknak,
illetve a „B” épületbe be/kirakodást végző szállítóknak szabad.
- egyéb oktatási épületek előtti útszakaszon parkolni kizárólag rakodás idejére szabad.
A rendelkezés fegyelmi, illetve szabálysértési felelősséget állapít meg.
Az utasítás melléklete tartalmazza az állandó és ideiglenes behajtási engedély, és az ideiglenes
behajtási engedély mellékletének mintáját.
Ez az utasítás 2006. március 1-jén lép hatályba.
Sopron, 2006. február 21.

Kérjük, fentiek szíves tudomásul vételét és betartását,
üdvözlettel:
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Herczeg László sk.
gazdasági főigazgató
EReSZ/EvaSZ 5. sz. melléklet: Gazdasági Főigazgatói utasítás az egyetemi árusítás rendjéről.

6/2006. sz.
Gazdasági Főigazgatói Utasítás

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. sz. melléklete a Biztonságvédelmi
Szabályzat. IV. fejezete a Rendészeti/Vagyonvédelmi Szabályzat, amely a belépés és
benntartózkodás rendjéről rendelkezik.
Ennek végrehajtására az alábbi ügyrendet rendelem el:
A Bajcsy-Zsilinszky úti portán árusítási céllal behajtani, illetve a porta előtt magán célú (nem
egyetemi) árusítást folytatni tilos.
Gépkocsiból (csomagtartóból, teherautóról) történő árusításra kizárólag az Ady Endre utcai porta
felőli behajtással, a belső parkoló és a Régi Kollégium. közötti szervizút által határolt terület
vehető igénybe - a személy és járműforgalom zavarása nélkül. (A szervizút ilyen célra nem
használható.)
Az Egyetem területén az Egyetem által biztosított szolgáltatások, (mint Könyvtár, Növényáruda,)
és a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerek, (mint nyomda, menza, büfé) tevékenységüknek
megfelelően, külön engedély nélkül végezhetnek kereskedelmi tevékenységet. Az Egyetem
szerződéses partnerei által lebonyolított rendezvények során is be kell tartani az Egyetem
szabályozása által meghatározott behajtási és benntartózkodási rendet. A szabályok
érvényesítéséért az Egyetem szerződött partnerei felelősek. (Az Egyetem Botanikus kertje annak
látogatási rendje szerint – téli időszámítás szerint 08-18; nyári időszámítás szerint 08-20 óra
között –, házirendjének megfelelően szabadon látogatható. Az Ady Endre utcai porta felől a
szerződött partnerek vendégei illetve beszállítói külön engedély nélkül 05.00-22.30 óra között
hajthatnak az Egyetem területére parkolási céllal. 22.00-07.00 óra között tilos olyan tevékenységet
folytatni, amely a kollégiumi hallgatók és lakók nyugalmat zavarja vagy zavarhatja. A vendégek az
egyetemi épületekbe kizárólag a belső szabályok betartásával léphetnek be.)
A fent említett körön kívül esők, kizárólag előzetes, írásbeli engedély alapján árusíthatnak, az
engedélyükben meghatározott időbeli -, helyszíni és termékköri feltételeknek megfelelően.
Az engedélyt - a profil, rendszeresség, időtartam megjelölésével kell benyújtani, – a Gazdasági
Főigazgatóságnak címezve, a biztonságszervezési munkatársnak.
A porták és a portások semmiféle magánkereskedelmi tevékenységre- áruátvétel, lerakás, árusítás
– nem vehetők igénybe.
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A portaszolgálat és az éjjeliőr a benntartózkodás jogszerűségét és a biztonsági szabályok
betartását ellenőrizni, az Egyetem biztonsági szabályait érvényesíteni köteles.
A rendelkezés fegyelmi illetve szabálysértési felelősséget állapít meg.
Ez az utasítás az egyetemi levelezőlistán megjelenés napján lép hatályba.
Sopron, 2006. február 21.

Kérjük, fentiek szíves tudomásul vételét és betartását,
üdvözlettel:
Herczeg László sk.
gazdasági főigazgató
EReSZ/EvaSZ 6. sz. melléklet: Gazdasági Főigazgatói utasítás a „GT” épület parkoló
üzemeltetési rendjéről.

A „GT” épület parkoló üzemeltetési rendje
Az Egyetem a GT épület felújítása kapcsán, sikeres beruházást követően, az ingatlanon a munkavállalók
parkolásának megkönnyítése érdekében két parkolót hozott létre.
A keleti oldalon 13 parkolóhely került kialakításra. A parkoló kapuval zárt. A parkoló használata a Faipari
Mérnöki Kar által engedélyezett. Az állandó- és vendégparkoló helyek kijelölésre kerültek.
A parkolót munkanapokon hétfőtől szombatig reggel 5-től este fél 10-ig lehet önállóan használni. Ezen
időszakon kívül a kapu kulcsát a portaszolgálattól vehetik fel a parkolásra jogosultak. A nyitás-zárást a nem
nyilvános időszakban ők kötelesek végezni, a közvetlenül be-, illetve kihajtás után a kulcsot a portára le
kell adni. A parkolásra jogosultak listáját a Faipari Mérnöki Kar adja le a Gazdasági Főigazgatóságnak.
A nyugati oldalon 54 parkolóhely került kialakításra. A parkoló kártyával vezérelt automata működésű
sorompóval határolt. A kártyákat éves díj befizetése (2000 Ft/hely) ellenében a szervezeti egységek által
meghatározott módon lehet átvenni. (A kártyák a Dékáni Hivatalok/ szervezeti egységek számára kiadásra
kerültek.)
Az Erdőmérnöki Kar számára 20 hely, a Faipari Mérnöki Kar számára 14 hely, a Rektori Hivatal számára
5 hely, a Gazdasági Főigazgatóság számára 7 hely, a Központi Könyvtár számára 2 hely, az Egyetemi
Informatikai Központ számára 2 hely fenntartott. Egyetemi vendégek számára 4 hely fenntartott. A
Karok, szervezeti egységek vezetői határozzák meg a parkolásra jogosult személyi kört, és név, rendszám
megjelölésével. A térítés módjáról és a parkolásra jogosult személyekről írásban kérjük értesíteni a
Gazdasági Főigazgatóságot.
Áramszünet, meghibásodás esetén a sorompót működtetését biztonsági kulccsal, kézi beavatkozással a
Bajcsy-Zsilinszky utcai portaszolgálat végzi.
A kiadott kártyát munkaviszony megszűnése esetén a Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályon, szervezeti
egység engedélyének visszavonása esetén a szervezeti egységnél, vendég elutazáskor a kártyát a felhasználó
munkaidőben a Bajcsy-Zsilinszky utcai portaszolgálat számára leadni köteles.
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A vendég kártyák a Gazdasági Főigazgatóság hatáskörében kerülnek kezelésre.
A kártya elvesztése, megrongálódása esetén a kártya pótlás költségei (1800 Ft) a felhasználót terhelik.
A parkolót munkanapokon hétfőtől szombatig reggel 5-től este fél 10-ig lehet használni.
Az Egyetem a járművek és a bennük tárolt értékek biztonságért felelősséget nem vállal.
Az Egyetem a parkoló használatát műszaki, szervezési okok miatt időlegesen korlátozhatja.
Sopron, 2006. október 31.
Tisztelettel:
Herczeg László
Gazdasági Főigazgató

EReSZ/EvaSZ 7. sz. melléklet: A hagyományőrző csille használatának rendjéről
Az Egyetem Bajcsy-Zsilinszky úti Campusának területén elhelyezett ún. hagyományőrző csille, a
hallgatók kérésére mozgatható, és biztonságos mozgatást elősegítő állapotban (gumírozott
kerekekkel) került kialakításra. Elhelyezéséért és működtetéséért a Hallgatói Önkormányzat
felelős.
Biztonságvédelmi előírások:
A csillét tolása után a tároló helyre vissza kell juttatni, és biztonságosan rögzíteni szükséges.
A csille a Campuson belül kizárólag a szilárd burkolatú közlekedési utakon használható, 06-22 óra
között, illetve a Botanikus kert látogatási idejéhez igazodva, a személy- és vagyonbiztonság
veszélyeztetése nélkül.
A csilletolására kizárólag a használati szabályokra történő oktatás, valamint az ezt igazoló és
felelősségvállaló nyilatkozat után kerülhet sor. Több résztvevő esetén az oktatásban mindenkinek
részt kell venni, és egy irányítót írásban ki kell jelölni.
A szabályoktól eltérés fegyelmi, a károkozás kártérítési felelősséget von maga után. Az Egyetem a
kárigényeket felelős híján a Hallgatói Önkormányzattal szemben érvényesíti.
Közterületre a csillét kitolni a Campuson belüli feltételek megléte esetén lehetséges (oktatás,
felelősségi nyilatkozat, irányító, visszajuttatási kötelezettségvállalás). Közterületen a közúti
közlekedés szabályait betartani, illetve a személy-, és vagyonbiztonságot óvni szükséges.
A csille tömegénél és a mozgásánál fogva balesetveszélyes, súlyos személyi-, és anyagi károkat
képes okozni óvatlan használat esetén.
Az Egyetem a hagyományőrző csille közterületi vagy egyetemi területen történő tolásáért
semminemű felelősséget nem vállal.
Minden más szabályt követő használata a hagyományőrző csillének jogellenes és egyéni
felelősségre és kockázatra történik, fegyelmi felelősség terhe mellett.
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EReSZ/EvaSZ 8. sz. melléklet: A „dühöngő” sportpálya használatának rendjéről
A soproni Campus Dühöngő focipálya használati és kulcsfelvételi rendjére vonatkozó 2008.
október 13-án kelt NYME EHÖK-NYME GF dokumentumban szabályozott, melyet a NYME
EHÖK-nél és a kulcsfelvétel helyén lehet megtekinteni.
EReSZ/EvaSZ 9. sz. melléklet: A valétálási programok és az ökörsütés műszaki-biztonsági
feltételei
A szervezők feladatai:
A szükséges engedély kérelmezése szükséges a Polgármesteri Hivatalnál (szükség szerint
hangosítás-zajvédelem, rendezvényszervezés, kereskedelem, környezetvédelem, hulladékkezelés.)
A hangosítás kizárólag az engedélyezett terjedelemben történhet, elkülönítve a nappali és éjszakai
hangosítási szintnek megfelelően.
A rendezvényről és annak engedélyezettségéről megértést és türelmet kérve a lakosságot,
szomszédságot értesíteni kell.
A rendezvényt a szervezők és elérhetőségük megjelölésével a Tűzoltóság és a Rendőrkapitányság
ügyeletén be kell jelenteni.
A HÖK által a hatóságoknak benyújtott dokumentumok, valamint a hatósági előírások,
engedélyek másolatát a HÖK az Egyetem számára biztosítani köteles.
A szervező biztonsági tervet készítsen (tartalmazva a rendezvény helyszínének alaprajzát,
befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; rendezvény helyszínének baleset,
elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; a biztonsági
követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; a biztonsági személyzet
létszámát; az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.),
gondoskodjon az elsősegélynyújtás feltételeiről, valamint a fiatalkorúak védelméről úgy, hogy az
alkohol kiszolgálás részükre megakadályozott és ellenőrzött legyen.
Őrzésvédelem biztosítása szükséges folyamatos felügyelettel a helyi őrszolgálat irányításában és
alárendeltségében. Az őrzésvédelem biztosítása a szervezők részéről önkéntesek és külső
szolgáltatók bevonásával történhet. A szolgáltatásként igénybevett őrszolgálati szerződésben
szerepelnie kell, hogy a megrendelő a NYME HÖK;továbbá a rendezvénybiztosítás helyszínének,
helyének, kezdési és várható befejezési idejének, a megrendelővel való kapcsolattartás módjának
és a rendbontás/veszélyhelyzet esetén az Egyetem biztonsági szolgálatával (Future Zrt)
együttműködési kötelezettségének megjelölésével. A rendezvény szervezői az egyetemi biztonsági
szolgálat figyelmeztetését, előírásait betartani és betartani egyaránt kötelesek.
A megfelelő takarításról, elegendő mennyiségű mobil toalett, a szeméttároló biztosításáról,
tisztántartásáról és folyamatos ürítéséről gondoskodni szükséges.
A rendezvény területét az egyetemi egyéb területektől szalagkorláttal el kell határolni a hivatalos
egyetemi munkarendtől eltérő (hétfő-péntek 8-16 h) időtartamokon kívül.
Szükséges a rendezvény fő-, és részterületei felelőseinek megjelölése, elérhetőségeik
megjelölésével.
A programok: a valétálás, a bolond ballagás forgatókönyvének elkészítése és rendelkezésre
bocsátása szükséges. A bolond ballagás során a tűzcsapból a rendezvény résztvevőinek locsolása
nem engedélyezett.
A Campus területére (Bolond ballagás) a behajtási engedélyek kérelmét a jármű típusokkal,
rendszámokkal és járművezetők megjelölésével be kell benyújtani.
A programon szolgáltató vállalkozók nevét és elérhetőségét meg szükséges adni.
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Az ökör kizárólag a kollégium és menza közötti részen süthető. A sütés ideje alatt az szükséges
oltóvíz biztosításával az oltási lehetőséget biztosítani kell. Az ökörsütés maradványait (csontok,
alufólia, égéstermék, sütés eszközei) a sütés befejeztével (égéstermékek kihűlését, kihűtését
követően) közvetlenül kell eltávolítani.
Az étel,- ital szolgáltatásában résztvevőket nyilatkoztatni szükséges, hogy a közegészségügyi és
kereskedelmi előírásokat betartják, az ezekért való felelősség őket terheli. (A szerződésben is
szerepelhet.)
Főzőversenyt aszfalton és a Botanikus Kertben (Élő Növénygyűjtemény) nem lehet tartani.
Amennyiben a Botanikus Kert területét vagy a kollégium és menza előtti előkertet programelem
érintené, ehhez előzetesen a Botanikus Kert és a Kollégium hozzájárulása is szükséges.
Sörsátrat a dühöngő területén csak abban az esetben lehet felállítani, amennyiben vagy
megegyezik az előző évével és ugyanazokat a furatokat használják a rögzítéshez, mint 2010.
évben, vagy más esetben, ha az aszfalt megfúrása nélkül biztonságosan rögzíthető. Egyébként
sátorállításra a kisparkoló vehető igénybe, melynek kiürítésére ebben az esetben előzetes
intézkedés szükséges.
A rendezvényt követően a sátor lebontása után az aszfalton keletkezett rögzítési helyeket
megfelelő módon kipótolni szükséges.
A sátor építésének, lebontásának és használatának biztonsági feltételeiről és az erre történő
felelősségvállalásról nyilatkozat beszerelése szükséges. (A szerződés is tartalmazhatja.)
A rendezvény befejezése után minden hulladékot 24 órán belül el kell szállítani és ki kell az
igénybevett területet takarítani.
Az igénybevett villamos vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy botlásveszélyt ne jelentsen.
A programot a Bajcsy-Zsilinszky úti és ÚK portára le kell adni.
A rendezvény főfelelősének a rendezvény teljes időtartama alatt elérhetőséggel kell rendelkeznie.
Villamos áram biztosítására van lehetőség. Feltétele: az igénylőnek árammérős felvonulásiszekrényt kell biztosítania, valamint a fogyasztott villamos energia költségét viselnie kell.
A rendezvény szervezőinek a feltételek vállalásáról előzetesen nyilatkozniuk kell. A rendezvény
előtt legkésőbb 10 nappal a feltételeket, engedélyeket helyszíni bejárással egybekötve be kell
mutatniuk.
Bármely műszaki kialakítás csak a határidő betartásával, a bemutatás és szemle értékelhető
eredményének függvényében kezdhető meg.
A kialakítás befejezését követően a rendezvény csak a Főtitkár, Beruházási előadó és
biztonságszervezési munkatárs jelenlétében történő értékelhető eredményű szemlét követően
kezdhető meg a rendezvény.
Amennyiben a rendezvényt követő 24 órán belül a szemétszállítás, takarítás, 72 órán belül a
műszaki helyreállítás nem történik meg, az Egyetem a HÖK költségére ezeket elvégzi, mely
összeget a támogatás költségéből visszatartja.

V. FEJEZET MELLÉKLETEI A KÖRNYEZETVÉDELMI
SZABÁLYZATHOZ
EKöSz 1. sz. melléklet: Egyetemi és Hivatali szervek elérhetősége
Egyetemi és hivatali szervek elérhetősége:
Gazdasági főigazgatóság:
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Herczeg László - gazdasági főigazgató

(36-99) 518-162
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Wéber László Péter - műszaki igazgató
Németh Mihály - biztonságszervezési munkatárs

(36-99) 518-660
(36-99) 518-657

Hivatalos szervek elérhetőségei:
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9021 Győr, Árpád u. 28-32. Tel.: 96/524-000
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel: 94/506-700
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1. Tel: (22) 514-300
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád u. 28-32. Tel.:96/500-000
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Tel.: (22) 514-000
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel: (94) 521-280
Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, OKTVF,
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., Tel: (1) 224-9100
Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/C. Tel.: (1) 201 49 82
EKöSz 2. sz. melléklet: A környezetvédelemmel kapcsolatos legfontosabb fogalmak jegyzéke
Alapfogalmak
Kvt. 4. §
a) környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;
b) környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete;
c) természeti erőforrás: a - mesterséges környezet kivételével - társadalmi szükségletek
kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői;
d) környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének
természeti erőforráskénti használata;
e) környezet-igénybevettség: a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata
mértéke;
f) környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a
környezetbe;
g) környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó
terhelése;
h) környezetszennyezettség: a környezetnek vagy valamely elemének a környezetszennyezés
hatására bekövetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető állapota;
i) környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg
terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység;
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j) környezetkárosítás: az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás következik be;
k) környezetkárosodás: a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása,
szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek
eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatkozással,
vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg, amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti;
l) környezetveszélyeztetés: az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetkárosítást idézhet
elő;
m) környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet
igénybevétele következtében bekövetkező változás;
n) hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre
gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet;
o) érintett: azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik;
p) érintett önkormányzat: az a települési önkormányzat, amely az adott környezethasználat
hatásterületén illetékességgel rendelkezik;
r) helyi környezetvédelmi ügy: minden olyan környezetvédelmi ügy, amelyben a környezet
használata és a hatásterület nem terjed túl az érintett települési önkormányzat területén;
s) igénybevételi határérték: a környezet vagy valamely eleme jogszabályban vagy hatósági
határozatban meghatározott olyan mértékű igénybevétele, amely kizárja a környezetkárosítást;
t) kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági
határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást;
u) szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan - jogszabályban
meghatározott - mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása - a mindenkori tudományos
ismeretek alapján – környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő;
va) leghatékonyabb megoldás: a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között elérhető,
legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó tevékenység;
vb) az elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak, és a fenntartható fejlődésnek
megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások,
környezetterhelések megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - csökkentése,
valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a
kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapítása alapjául szolgál. Ennek
értelmezésében:
- legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében;
- az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban
történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a
költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy
előállítják-e és amennyiben az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető;
- a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a
berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és
működését megszüntetik, a környezet helyreállítását végzik;
w) fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a
természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat
takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az
életminőség javítását és a sokféleség megőrzését;
x) elővigyázatosság: a környezeti kockázatok mérsékléséhez, a környezet jövőbeni károsodásának
megelőzéséhez vagy csökkentéséhez szükséges döntés és intézkedés;
y) megelőzés: a környezethasználat káros környezeti hatásai elkerülésének érdekében a
leghatékonyabb megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek
esetén az elérhető legjobb technika alkalmazása a döntéshozatal legkorábbi szakaszától;
z) környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a
környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk
mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.
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A környezet védelmének alapelvei
1. Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás
Kvt. 6. §
(1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti
elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a
természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell
végezni.
(3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a
külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell
alkalmazni.
2. Felelősség
Kvt. 9. § A környezethasználó az e törvényben meghatározott és az e törvényben és más
jogszabályokban szabályozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre
gyakorolt hatásaiért.
3. Együttműködés
Kvt. 10. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és
szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint
más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és
kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.
4. Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság
Kvt. 12. §
(1) Mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó tényeknek, adatoknak, így különösen a
környezet állapotának, a környezetterhelés és környezethasználat a környezetszennyezettség
mértékének, a környezetvédelmi tevékenységnek, terveknek és programoknak, valamint a
környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak a megismerésére.
(2) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése céljából az állam mindenki számára lehetővé teszi a környezet és az egészség
lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának
megismerését.
(3) Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és
annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat
nyilvántartani, és - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló törvény által megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő
tájékoztatást megadni.
A környezeti elemek egységes védelme
Kvt.13. § (1) Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott
egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és
terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni.
Az Egyetemen végzett oktató-, kutató- és szolgáltató tevékenységek végzése során
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környezetvédelmi szempontból az alábbi területeknek kell prioritást biztosítani:
▪ a vizek védelme;
▪ a termőföld, talaj védelme;
▪ a levegő tisztaságának védelme;
▪ az élővilág védelme;
▪ a települési környezet védelme;
▪ veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználásával kapcsolatos feladatok;
▪ a hulladékgazdálkodás (gyűjtés, tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás);
▪ zaj-és rezgésvédelem.
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EKöSz 3. sz. melléklet: A környezetvédelmi felelősök kinevezése

MEGBIZÓLEVÉL
........................………….........................................................részére.
A Környezetvédelmi Szabályzat ....II. fejezete .4.§-a (6) f). pontjában foglaltak alapján megbízom
a..................................................................................................................................................................
(szervezeti egység, műhely, üzem) területén a
KÖRNYEZETVÉDELMI FELELŐS
feladatainak ellátásával.
Feladatát jelenlegi munkakörének meghagyása mellett lássa el.
Ezen tevékenység során:
l. Munkahelyén figyelemmel kíséri, segíti a környezetvédelmi szabályok, előírások megtartását,
hiányosság, vagy mulasztás esetén annak megszüntetésére intézkedést kezdeményez.
2. Közreműködik a környezetvédelmi feladatok ellátásához a szükséges eszközök beszerzéséről.
3. Elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a környezetvédelmi szabályokat, részt vesz az
elméleti és a gyakorlati oktatásban.
4. Munkaterületén a környezetvédelmet érintő tevékenység végzésénél szükség esetén felügyeletet
lát el.
5. Gondoskodik a munkahelyén keletkező hulladék és veszélyes hulladék rendszeres
elszállíttatásáról.
6. Részt vesz a környezetvédelmi ellenőrzéseken, végrehajtja a számára ott meghatározott
feladatokat.
7. A Környezetvédelmi Szabályzat előírásai alapján részt vesz a környezetvédelmi jelentések
elkészítésében, a munkahelyén vezetett adatokat a környezetvédelmi megbízotthoz továbbítja.
8. A felsoroltakon túl köteles a munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, szabványokat
betartani és betartatni.
Sopron, 20…..év …....................... hó …... nap
…..................................................
megbízó aláírása

..................................................
megbízott aláírás
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EKöSz 4. sz. melléklet: Levegő-tisztaságvédelmi Alapbejelentő (LAL) lapok
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjának letölthető anyagok/dokumentumok
menüpontjáról (http://www.kvvm.gov.hu):
- levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás borítólap
- levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás berendezés adatlap
- levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás forrás adatlap
- levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás kibocsátás adatlap
- levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás technológiához tartozó leválasztó berendezés adatlapja
levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás technológiához tartozó források és berendezések
adatlapja
- levegőtisztaság védelmi adatszolgáltatás telephely adatok
EKöSz 5. sz. melléklet: levegővédelmi engedély (LENG) tartalmi követelményei

5. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem
tartalmi követelményei
1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen:
létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és
mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások
mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai
eljárások és egyéb műszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző,
vagy csökkentő tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések
megelőzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető
legjobb technikának,
13. a hatásterület lehatárolása,
14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.
EKöSz 6. sz. melléklet: Légszennyezés Mértéke (LM) lapok
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjának letölthető anyagok/dokumentumok
menüpontjáról (http://www.kvvm.gov.hu):
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- Légszennyezés mértéke éves bejelentés borítólap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Technológia ellenőrző adatai adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Anyagfelhasználási és termelési adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyag felhasználás adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Tüzelőanyagok minőségi adatai adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás üzemeltetési adatai adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Diffúz forrás adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés VOC adatok adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Leválasztott anyagok adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Technológiához pontforráshoz tartozó folyamatos
mérőberendezés adatlapja
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Diffúz forrás E-PRTR adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Diffúz forrás E-PRTR adatlap állattartó telepek részére
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Pontforrás kibocsátási adatlap
- Légszennyezés mértéke éves bejelentés Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatlap
EKöSz 7. sz. melléklet: Levegő-tisztaságvédelmi Alapbejelentő (LAL/FL) lapok
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjának letölthető anyagok/dokumentumok
menüpontjáról (http://www.kvvm.gov.hu):
- levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás borítólap
- levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás Hűtő, légkondicionáló, hőszivattyú berendezés lap
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EKöSz 8. sz. melléklet: kommunális hulladékok kódjai
A kommunális hulladékok jegyzéke a 16/2001 (VII.18.) KöM. rend. szerint
16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok
EWC kód
16 01 03
16 01 06

Hulladék típusa
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok
Termékként tovább nem használható gépjárművek, amelyek nem
tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket

17 Építési és bontási hulladékok
EWC kód
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06

Hulladék típusa
Beton
Téglák
Cserép és kerámiák
Üveg
Műanyag
Vörösréz
Alumínium
Ólom
Cink
Vas, acél
Ón

20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi,
ipari és intézményi hulladékok) beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is
EWC kód
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01036
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 06
20 03 07

Hulladék típusa
Papír, karton¨(darált papírhulladék)
Üveg
Biológiailag lebomló konyhai, étkezdei hulladék
Ruhanemű
Textíliák
Étolaj, zsír
Kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések, amelyek
nem tartalmaznak veszélyes összetevőt
Fa
Műanyagok
Fémek
Biológiailag lebomló hulladék
Egyéb települési hulladék (ideértve a kevert települési hulladékot is)
Szennyvíztisztításból származó hulladék
Lom hulladék
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EKöSz 9. sz. melléklet: Hulladék nyilvántartólap
Hulladék nyilvántartó lap (a 164/2003. (X.18.) Korm. rend. szerint)
Átadó:
Címe:
KÜJ:

KTJ:

Átvevő:
Címe:
KÜJ:

KTJ:

Hulladék típusa:

EWC:

Dátum
Tárolt

Hulladék mennyisége (t)
Göngyölített Kiszállított
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Összes

Szállítójegy
száma

EKöSz 10. sz. melléklet: Veszélyes hulladék nyilvántartó lap
VESZÉLYES HULLADÉKOK NYILVÁNTARTÁSA – hulladékonként
Hulladék megnevezése: 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint:
EWC kódja: 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint:
Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése TEÁOR száma):
Fizikai megjelenési formája:
Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága:
Csomagolás módja:
H veszélyességi jellemzője a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2. számú melléklete szerint:
A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok) a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában felsoroltak
szerint:
A hulladék veszélyessége:
dátum

gyűjtőhelyen
göngyölített
mennyiség
/kg/

veszélyes reakciók:
keletkezett
mennyiség

telephelyi kezelőnek Exportra
kezelésre
célország
átadott mennyiség /kg/

átvevő

Kezelésre
átadott
neve KÜJ
KTJ hulladék
száma száma kezelés
kódja*

kiszállítások
megjegyzés
kísérőjegyeinek
(SZ vagy K)
száma

*Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. A kezelési kód azonosító számát a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. és 4. mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő
átadás is lehetséges.

EKöSz 11. sz. melléklet: Megrendelő veszélyes hulladék elszállításáról
Veszélyes hulladék szállításának megrendelésére vonatkozó formanyomtatvány
(nem selejtezhető!)
Nyugat-magyarországi Egyetem
............................................... Egység/Kar
Technológia/tevékenység megnevezése1:
Sor
szám

Megynevezés/ Halmazállapot

Mennyiség
(kg)

EWC kód2

Veszélyességi C-szám4
jell. (H1-14)3

A hulladékok nem tartalmaznak radioaktív anyagot.
Kelt: 20.................................................

......................................................
Felelős személy neve

1. Technológia/tevékenység megnevezése: oktatás, kutatás, karbantartás, stb.
2. 16/2001 (VII.18) KöM r. szerinti besorolás (Módosítva a 10/2002. (III.26.) KöM. r. 2. §)
3. 2000. évi XLIII. tv. A hulladékgazdálkodásról 2 sz. melléklete: A veszélyességi jellemzők jegyzéke
4. 98/2001 IV.15.) Korm. rend. 1. sz melléklete E pontja: A hulladékot veszélyessé tevő anyagok jegyzéke

EKöSz 12. sz. melléklet: A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei

1. számú melléklet a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
A hulladékgazdálkodási tervek szerkezeti felépítése és tartalmi elemei
1. A tervkészítés általános adatai:
tervezési szint,
készítő neve és címe,
dátum.
2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai,
mennyisége és eredete
2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége (tonna).
2.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége (tonna).
2.3. A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége
(tonna).
A hulladék mennyiségi adatokat a következő ágazatok, illetve összetétel szerinti bontásban
kell megadni:
1. ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok;
2. mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok;
3. települési szilárd hulladékok;
4. települési folyékony hulladék;
5. kommunális szennyvíziszap;
6. építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok;
7. veszélyes hulladékok:
a) vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari,
b) gépipari,
c) alumíniumipari,
d) egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati és ipari szennyvíztisztítási);
8. kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok:
a) PCB és PCT tartalmú hulladékok,
b) hulladékolajok,
c) akkumulátorok, elemek,
d) elektronikai termékek,
e) kiselejtezett gépjárművek,
f) egészségügyi,
g) állati eredetű,
h) növényvédő szerek és csomagoló eszközeik,
i) azbeszt;
9. csomagolási hulladékok:
a) papír és karton csomagolási hulladék,
b) műanyag csomagolási hulladék,
c) fa csomagolási hulladék,
d) fém csomagolási hulladék,
e) vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék,
f) üveg csomagolási hulladék,
g) textil csomagolási hulladék;
10. speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentő, az eddigi kategóriákba nem
tartozó hulladék(ok).
2.4. A területi éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a területen jelenleg
hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusaira és
mennyiségére, a hasznosítási arányokra, külön kiemelve a veszélyes hulladékra és a csomagolási
hulladékokra vonatkozó adatokat.
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2.5. Az adatokat csak a tervezési területen meglévő hulladékokra kell meghatározni.
Adathiány esetén statisztikai, illetve méréseken alapuló műszaki becslés is alkalmazható,
megadva az alkalmazott módszer leírását. Ahol ez sem lehetséges, n.a. (nincs adat) jelölés
alkalmazandó. Ilyen esetekben a tervezési részben foglalkozni kell az adathiányos területek
feltárására vonatkozó tervekkel.
2.6. A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás
keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni.
3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények
3.1. A hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási jogszabályaiban
meghatározott területi, helyi, egyedi műszaki követelmények, belső műszaki leírások rövid
leírása.
3.2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki
követelmények, belső műszaki előírások rövid leírása.
4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
Az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális
intézkedések leírása (pl. szelektív gyűjtési módok, visszavételi lehetőségek, kiemelt
hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások).
5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott
vállalkozások
5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése e melléklet 2es pontjában bemutatott hulladéktípusok szerint.
5.1.1. A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának a térségi jellemzői,
hulladékgyűjtő-szállító körzetekbe bevont települések, az engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító
szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot
átvevő kezelő megnevezése.
5.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése,
tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása.
5.1.3. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység
ismertetése, jellemzése (válogató, előkészítő és kezelő technológiák üzemeltetőjének,
telephelyének megnevezése, technikai berendezéseinek, kapacitásának és kihasználtságának
bemutatása).
5.1.4. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve
lerakóhelyek meghatározása
5.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban előírtakon túl
ismertetendő még:
5.2.1. A települési hulladék, valamint zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék
komposztálók ismertetése.
5.2.2. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen.
5.2.3. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége
(aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány).
5.3. A települési folyékony hulladékokkal való gazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1.
pontban előírtakon túl ismertetendő még:
5.3.1. A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége,
településenként, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként.
5.3.2. A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, engedélye, a
lerakóhelyek (leürítőhelyek) ismertetése, a települési szilárd hulladéklerakón elhelyezett
iszapmennyiség biológiailag lebomló szervesanyag-tartalma.
5.3.3. A tervezési terület szennyvíziszap-hasznosítási jellemzői, hasznosítási módjai.
5.4. A helyi tervekben csak a települési hulladék kezelését végző - beleértve az elkülönítetten
gyűjtött összetevők kezelését is - létesítményeket és vállalkozásokat kötelező szerepeltetni.
5.5. Az egyedi tervekben meg kell adni a vállalkozás tulajdonában, illetve üzemeltetésében
működő létesítményeket telephelyenként, illetve a képződő hulladékokat kezelésre átvevő
létesítményeket.
6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása
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6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen a 2.3. pontban felsorolt
ágazatok, illetve összetétel szerinti bontásban, valamint a tervidőszak végére várhatóan
keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa.
6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen:
a) ipari és mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok hasznosítási céljai,
b) települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai, külön kiemelve a biológiailag lebomló
hulladékok hasznosítására vonatkozó célokat,
c) a keletkező települési hulladék lebomló szervesanyag-tartalma, lerakótelepen való
elhelyezési arányának csökkentése,
d) szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései,
e) építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései,
f) a veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések
ágazatonként,
g) csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai.
6.3. Hulladékhasznosító és -ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és
célkitűzései.
6.4. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek
megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése,
felszámolása.
7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program
7.1. A hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának,
ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása
külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján:
7.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések meghatározása.
7.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása.
7.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a
hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása.
7.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakótelepek rekultiválásának,
felszámolásának feladatai.
7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje.
7.2.1. A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje.
7.2.2. A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett üteme és határideje.
7.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító
eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása.
7.3.1. Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve.
7.3.2. Hasznosító rendszerek (válogató, előkezelő, komposztáló és egyéb hasznosító
technológiák) és kapacitások, valamint ezek földrajzi telepítési) terve és összehangolása a
területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és
szabályzatokkal.
7.3.3. Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és
összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel.
8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek a 7. pont
szerinti bontásban.

255

EKöSz 13. sz. melléklet: A vízjogi engedélykérelem tartalmi elemei:

2. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez
Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma
III. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvízelhelyezés esetén
1. műszaki leírás
a) a vízimunka megnevezése, helye (helyrajzi száma), az érintett közigazgatási egység(ek)
megnevezése;
b) a vízgazdálkodási és a területi adatok
ba) a szennyvíz keletkezésének és elhelyezésének helye,
bb) a keletkező szennyvíz jellege (házi, ipari, mezőgazdasági, vegyes),
bc) a szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai jelenlegi és távlati bontásban,
bd) a szennyvíztermelő (fő, település, üzem, intézmény),
be) az ipari szennyvizek előtisztításának helyzete,
bf) a szennyvíztisztítás technológiája (fokozatai, a fokozatok technológiai típusai), a
szennyvíztisztítás technológiai megoldása (mechanikai, biológiai, III. fokozat tervezett
hatásfok);
c) a beavatkozás célja, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, illeszkedése a
vízgazdálkodás rendjébe;
d) a létesítmények főbb jellemzői
da) a csatornázás jellege,
db) a csatornák általános jellemzése,
dc) átemelők főbb jellemzői,
dd) átemelőkhöz tartozó vízgyűjtő területek,
de) átemelő szivattyúk és kapacitásuk,
df) főgyűjtők felsorolása átmérők szerint,
dg) tisztítás és elhelyezés módja, rendszere és folyamata (technológiája),
dh) a tisztítótelep egyes fontosabb elemeinek kapacitása (mennyiségi és minőségi),
di) tisztítás hatásfoka, a tisztított szennyvíz jellemzői (mennyiségi, minőségi) és befogadóba
vezetése, tisztított szennyvíz paramétereinek felsorolása,
dj) szennyvíziszap kezelése, elhelyezése, hasznosítása,
dk) melléklétesítmények,
dl) próbaüzemi előírások, próbaüzemi terv,
dm) védőterület, védősáv, kereszteződések,
dn) tervezett tisztítási technológiák alkalmazási engedélye;
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
a) a tervbe vett létesítményt, kiemelten megjelölve a befogadót, tisztítótelepet, főgyűjtőket,
átemelőket,
b) a szennyvízkibocsátó üzemet, intézményt, települést,
c) a közigazgatási határokat,
d) a védőterületeket, védősávokat és ezek határvonalát;
3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban, amely feltünteti
a) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,
b) a létesítményeknek és közvetlen környezetének eredeti és tervezett állapotát a szükséges
vízszintes és magassági jellemzőket,
c) a vezetékek nyomvonalát szelvényezéssel és szerelvényekkel, a zónahatárokat, az ellátott
területek határát,
d) a műtárgyakat (sorszám, szerelvényszám) szabványjelöléssel,
e) a vezeték-, az út-, a vasút- és a közműkeresztezéseket megnevezésük és szelvényszámuk (a
vízilétesítmény szelvényszámának) feltüntetésével,
f) a vízilétesítmény környezetének beépítettségét a szükséges sávszélességben,
g) a védőterületek és védősávok határát a helyrajzi szám feltüntetésével,
256

h) a védőterületen belüli létesítményeket, lehetséges szennyezőforrásokat,
i) a közigazgatási határokat,
j) a befogadókat;
4. hossz- és keresztszelvények a részletes helyszínrajzzal megegyező méretarányban
a) a csőhálózat hossz-szelvényén feltüntetve
aa) tengelyvonalban ábrázolva terepet, csővezetéket, műtárgyakat, átemelőket, szerelvényeket
szabványjelöléssel,
ab) a csatorna és csővezeték vízfolyásokkal, illetve egyéb vonalas létesítményekkel való
keresztezését a vonatkozó szakvélemények és szakhatósági előírások szerint,
ac) vízszállító képességet, esést,
ad) csőanyagot és -átmérőt,
ae) védőcsövet, biztosított szakaszok megjelölésével,
b) a működési (hidraulikai) hossz-szelvényt (víztermelő helyektől a tárolókig és a mértékadó
vezetékszakaszra);
c) a csőhálózatról elhelyezési keresztszelvényt, amelyből a csővezeték térbeli elhelyezkedése és a
meglévő létesítményekhez való viszonya egyértelműen megállapítható;
5. a vízilétesítmények és műtárgyak általános tervét nézetben és metszetben a szükséges műszaki
paraméterekkel;
6. a szennyvíztisztító létesítményei helyszínrajzát, hidraulikai hossz-szelvényét technológiai
adatokkal és a műtárgyak általános terveit a hasznos térfogatok és a technológiai berendezések
feltüntetésével;
7. hidrológiai (egyesített rendszer esetén) hidraulikai és technológiai számítások.
III/A. A közműves szennyvízelvezető és tisztítóműbe történő bebocsátást megelőző előtisztítás
esetén:
1. Műszaki leírás
a) az előtisztítást szolgáló vízilétesítmény (műtárgy) helyének megnevezése, a létesítménnyel
érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási azonosítási adatai (helyrajzi szám), valamint a
tulajdonviszonyok megjelölése;
b) vízgazdálkodási területi adatok
c) szennyvíz keletkezésének helye (üzem, intézmény, telephely, üzemrész), valamint a
gyártástechnológia rövid jellemzése,
d) keletkező szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a kérelem időpontjában és távlati
bontásban, valamint a meglévő szennyvízkezelésre, előtisztításra vonatkozó adatok,
e) a tervezett előtisztítási technológia, a cél, az alkalmazott megoldás lényege, várható
eredménye, kapcsolata az üzem vízgazdálkodási adottságaival és a szennyvízelvezető
művel;
f) a tervezett létesítmények (műtárgyak) műszaki jellemző adatai (mennyiségi, minőségi,
kapacitás), a szennyvízelvezetés jellege;
g) az előtisztítás hatásfoka, az előtisztított szennyvíz jellemzői, a közüzemi
szennyvízelvezető műbe bebocsátás helye, továbbá az előtisztítás során keletkező
hulladékok, iszapok veszélyességi besorolása, mennyisége, várható minősége, a
hasznosítás és elhelyezés módja;
h) a technológiai számítások, segédanyagok, azok adagolási módja, irányítástechnikai
jellemzők;
i) jogszabályban meghatározott védőtávolságok, illetve az erre vonatkozó adatok;
j) a próbaüzemi előírások, a próbaüzemi, kezelési és karbantartási előírások, a próbaüzem
alatt keletkező szennyvíz elhelyezésének rendezését is beleértve.
2. Áttekintő helyszínrajz M: 1:5000 vagy 1:1000
3. Részletes helyszínrajz a szükséges méretben, amely feltünteti
a) a szennyvízkibocsátó üzemet, annak helyrajzi szám szerinti határoló vonalát;
b) a tervbe vett előtisztítót, a közüzemi szennyvízelvezető művet, a bebocsátási pontot, a
szükséges vízszintes és magassági jellemzőkkel.
4. Működési hossz-szelvény és keresztszelvény, kapcsolási vázrajz, szükség szerint.
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5. A műtárgyak részletes tervei a szükséges műszaki paraméterekkel, irányítástechnikai
berendezésekkel és a berendezések vezérlésével.
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