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Amit az Egyetemen a munkavédelemről tudni kell! 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

„Az Óbudai Egyetem elkötelezett az élete során hatékonyan teljesítő, egészséges ember 

eszménye iránt. Az egyetem szabályzatainak, előírásainak a megalkotásával alapvető szándék, 

hogy a munkavédelem komplex eszköztárának mozgósításával az Egyetemet hozzásegítse 

ahhoz, hogy a szakmai követelményeknek megfelelő, egészségét hosszútávon megőrző 

munkaerő álljon rendelkezésére oktatási céljai 

eléréséhez, úgy hogy az oktatási folyamat közben a 

hallgatók egészsége és biztonsága garantált legyen. 

Az Egyetem munkavédelmi tevékenységére a 

folyamatosság, a kockázatalapú prevenció 

prioritása, az elővigyázatosság, a partnerség, a 

fenntartható fejlődés, a mérhető hatékonyság és a 

meglévő folyamatokba való integrálás a jellemző. Az 

Egyetem minden alkalmazott, minden hallgató 

részére lehetővé teszi a hatásos munkavédelmi 

folyamatok alakításában való alkotó részvételt és 

elvárja tőlük az egyetemi célokkal való azonosulást 

és a munkavédelem iránti elkötelezettséget.”   /Óbudai Egyetem Munkavédelmi Szabályzata/ 

A munkavédelmi tevékenységünk alapvető célja, hogy a munkavégzés, a tanulmányok 

folytatása során, illetve azzal összefüggésben soha senki se sérüljön meg, ne szenvedjen 

balesetet, ne érje egészségkárosodás, és ne betegedjen meg! Soha, senki.  

Ez lényegében a munkavédelmi „0 hiba”, amit egy, a 

hétköznapi életnél sokkal, több kockázattal terhelt 

környezetben kell megvalósítani. Ez szabályzatokkal 

önmagában nem megy, hiszen azok nélkül, akiket meg 

akarunk védeni, eredményes munkavédelmet csinálni nem 

lehet! Ehhez kell az Önök együttműködése, partnersége! 

Az egyetemi épületeket, helyiségeket, berendezéseket 

csak rendeltetésüknek megfelelően, a meghatározott 

nyitvatartási időben és feltételek mellett szabad használni. 

Amennyiben bizonytalan valaki abban, hogy ezeknek mi a 



 
 

ÓBUDAI EGYETEM 

2016-2017 

rendeltetésük, hogyan kell őket használni, működtetni, akkor bármilyen velük kapcsolatos 

tevékenység megkezdése előtt meg kell kérdezni az illetékes oktatótól, gyakorlatvezetőtől. 

Merjünk kérdezni! Ha megismertük a vonatkozó utasításokat, előírásokat, akkor azok 

szerint kell eljárni! 

Az egyetem épületein belül a közlekedés során tartózkodni kell minden olyan logisztikai 

szélsőségtől, amely saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti. Takarítási folyamat során 

még nedves járófelületek csúszóssá válnak, ezt a takarító személyzet jelzi, ezeket a jelzéseket 

vegyük komolyan!  

Az Egyetem területén elhelyezett tiltó, figyelmeztető táblák nem esztétikai célokat 

szolgálnak, azok üzeneteit, utasításait ne hagyjuk figyelmen kívül, és azok szerint járjunk el! 

Az alkoholfogyasztás, kábító-bódítószer használata tilos az oktatási és munkahelyeken. Az 

Egyetem ezzel kapcsolatban „zéró toleranciát” hirdetett, ilyen állapotban az oktatásban a 

munkavégzésben részt venni nem lehet! 

Veszélyes anyagok és keverékek (vegyi anyagok) használta csak a biztonsági adatlap 

ismeretében kezdhető meg, vagy amennyiben a 

használatukra vonatkozó képzést már megkapta! A 

laboratóriumokon kívül kísérletezni, más 

helyiségekbe tűzveszélyes, maró, robbanó anyagot 

bevinni tilos! 

A kollégiumi helyiségekben használható 

elektromos készülékek körét a kollégiumi szabályzat határozza meg. Ezeken kívül még bevinni 

is más készüléket bevinni csak engedéllyel lehetséges! Tilos és életveszélyes a szabálytalan 

csatlakozó vezetékek, a sérült vagy szakszerűtlenül javított, átalakított elektromos 

berendezések használata. Saját tulajdonú – nem tiltott – eszközt, készüléket, berendezést 

mindenki csak saját felelősségére használhat. 

Amennyiben az egészséget-, és biztonságot veszélyeztető állapotot, helyzetet észlel valaki, 

azt köteles haladéktalanul jelenteni, szóvá tenni! A munkavédelem területén el kell 

felejtenünk azt a sokat citált magyar közmondást, miszerint „Ne szólj szám, nem fáj fejem!”. A 

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

Minden eltérést, nem-megfelelőséget tegyünk szóvá, mielőtt még sérülés, baleset, 

egészségkárosodás vagy még súlyosabb kimenetelű eseményhez vezethetnének! 

Balesettől és egészségkárosodástól mentes egyetemi polgári létet kívánok! 

 

Budapest, 2017.augusztus. 
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