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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint az egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a katonai és 

rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. 

törvény, a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő 

munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, a honvédelmi 

ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról 

és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: 13/2011. (X. 20.) HM rendelet), a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-

egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: 

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet), az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai 

és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, 

illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–

ÖM–PTNM együttes rendelet, valamint – a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés tekintetében – a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: munkavédelmi törvény) alapján a következők 

szerint állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói követelményrendszerének részét képező, a 

hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokat (a 

továbbiakban: Szabályzat). 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1)  A jelen Szabályzat hatálya a hallgató hallgatói jogviszonyával összefüggésben bekövetkezett balesetekre 

terjed ki. A jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki a hallgató szabadidejében, továbbá a hallgatói jogviszony 

szüneteltetése alatt bekövetkezett balesetekre. 

 

(2) Az Egyetem vezetői, alkalmazottai és hallgatói, valamint az egyéb képzésben részt vevő, de hallgatói 

jogviszonyban nem álló személyek a vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek a hallgatói balesetek 

megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások maradéktalan betartására. 

 

(3) Az Egyetem a hallgatókat a tanulmányi követelményekbe építve megismerteti a biztonságos életvitel, az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka, feladatvégzés alapvető szabályaival. 

 

(4) Az Egyetem szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének 

biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgatók beilleszkedését a tanulmányaik idején. 

Ahol a veszély jellege indokolja, az Egyetem biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket alkalmaz. 

 

(5) A szakmai képzés keretében az Egyetem gondoskodik arról, hogy a hallgatók elsajátítsák a képzettségük 

alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A veszélyes létesítmények, munkahelyek, 

munkaeszközök, technológiák körét – a vonatkozó jogszabályok és a szervezeti egységek kockázatértékelése 

alapján – az adott kar dékánja határozza meg. 

 

(6) Az Egyetem gondoskodik a képzés egészséges és biztonságos szervezési és tárgyi feltételeinek 

megteremtéséről, a hallgatói balesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról és 

megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációs követelmények érvényesítéséről. 

 

II. A hallgatók jogai és kötelezettségei a balesetek megelőzése érdekében 

 

2. § 

 

(1) A hallgató jogosult: 

a) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos feltételekre, a jogszabályokban előírt 

védőintézkedésekre; 
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b) az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez előírt ismereteknek a megszerzésére; 

c) a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka-és védőeszközök használatára; 

d) a hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megvalósítása érdekében történő eljárásáért, bejelentéséért. 

 

(2) A hallgató köteles: 

a) káros szenvedély hatásától mentes, kipihent állapotban megjelenni a tanórákon, a gyakorlati képzések 

helyszínén; 

b) a baleset-megelőzési képzési formákban részt venni, az ott hallottakat elsajátítani; 

c) óvni és rendeltetésszerűen használni az Egyetem berendezéseit, eszközeit, továbbá a rábízott technikai, 

haditechnikai eszközöket, felszerelési tárgyakat és egyéni védőeszközöket;  

d) jelenteni a foglalkozás vezetőjének, ha úgy ítéli meg, hogy a használatában lévő egyéni védőeszköz 

nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, vagy meghibásodott, továbbá köteles azonnal abbahagyni 

a tevékenységét azzal, hogy azt csak az egyéni védőeszköz cseréjét követően folytathatja; 

e) ügyelni arra, hogy saját maga és környezetében lévők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, 

különösen a gyakorlati foglalkozások során; 

f) tiszteletben tartani társai emberi méltóságához fűződő jogait, szükség (baleset) esetén segítséget 

nyújtani;  

g) a munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni a rend, tisztaság megtartásáról, a 

keletkező szennyezőanyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy azok veszélyt vagy 

egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák; 

h) speciális oktatási területeken (pl.: vegyi labor, villamos labor, stb.) a foglalkozások megkezdése előtt 

baleset-megelőző tájékoztatón (oktatáson) részt venni, és ezt az erre a célra rendszeresített és a 

helyszínen tárolt nyilvántartásban aláírásával igazolni; 

i) a tantermi foglakozásokkal kapcsolatos balesetek megelőzése érdekében figyelmes, körültekintő 

magatartást tanúsítani, koordináltan mozogni, a berendezési tárgyak látható hibáit, azok műszaki 

állapotában bekövetkezett esetleges rendellenességeket felismerni és jelenteni az oktató felé; 

j) a sportfoglalkozáskor keletkező balesetek megelőzése érdekében a tanórákon kellően kipihent fizikai 

és szellemi állapotban megjelenni, körültekintő, fegyelmezett magatartást tanúsítani, a testnevelő tanár 

utasításait maradéktalanul betartani, szabadtéri foglalkozás esetén a mindenkori időjárási viszonyoknak 

megfelelő öltözetet viselni; 

k) a közlekedési balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedés (gyalogos, jármű) és a 

tömegközlekedési eszközök igénybevételére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani azzal, 

hogy az Egyetemen területén belül történő gyalogos közlekedés alkalmával csak a gyalogosforgalomra 

létesített, illetve kijelölt útszakaszt, útvonalat veheti igénybe; 

l) a napi életszerű tevékenység során előforduló balesetek megelőzése érdekében a mindenkori 

szabályoknak és józan emberi viselkedésformáknak megfelelő magatartást tanúsítani, valamint az 

alkohol és kábítószer használatát mellőzni. 

 

III. A foglalkozásokat vezető oktatók és az egyetemi létesítmények üzemeltetőinek kötelezettségei 

 

3. § 
 

(1) A foglalkozást vezető oktató köteles a foglalkozáson rendszeresített és használt eszközök állapotát a 

foglalkozás előtt ellenőrizni.  

 

(2) A foglalkozást vezető oktató köteles baleset-megelőzési utasításait egyértelműen megfogalmazni, 

végrehajtatni, a biztonsági berendezések hatékony működőképességét ellenőrizni, az egyéni védőeszközök 

rendeltetés szerinti használatát megkövetelni. 

 

(3) A foglalkozást vezető oktató kötelessége az Egyetem területén belüli úthibákat (közlekedési és menekülési 

utak), illetve a fagyos téli időszakban a csúszás-mentesítés hiányosságát jelenteni az Egyetem létesítményeit 

üzemeltető szerveknek.  

 

(4) Az Egyetem létesítményeinek üzemeltetői kötelesek a fürdő, a zuhanyozó helyiségekben a forrázás, az 

elcsúszás veszélyeire való figyelmeztető feliratokat kihelyezni, a veszélyhelyzet kiküszöbölésére, a villamos 
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üzemű hőtermelő, sugárzó berendezések kezelésére, használatára, működtetésére vonatkozó biztonsági 

előírásokat maradéktalan betartani és betartatni. 

 

IV. A dohányzással kapcsolatos szabályok 

 

4. § 
 

Dohányozni az Egyetem területén (valamennyi telephelyen) csak az arra kijelölt helyen szabad. Egyéb helyeken 

a dohányzás tilos. 

 

V. A hallgatói balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása 

 

5. § 
 

(1) Az Egyetem a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja és nyilvántartásba veszi a hallgatókat érő 

baleseteket. 

 

(2) A sérült vagy a balesetet észlelő hallgató haladéktalanul köteles jelenteni a balesetet a szervezett 

tevékenységet irányító személynek (előadó, oktató, foglalkozásvezető), egyúttal tájékoztatni a még esetlegesen 

fennálló veszélyeztetésről. A sérült haladéktalanul köteles jelentkezni az egészségügyi alapellátását végző 

orvosnál.  

 

(3) A balesetet okozó tevékenységet irányító oktató, gyakorlatvezető intézkedik a fennálló veszély azonnali 

megszüntetéséről, a sérült mentéséről, elsősegélyben részesítéséről és további ellátásáról, súlyos balesetnél a 

baleseti helyszín biztosításáról.  

 

(4) A tevékenységet oktató, gyakorlatvezető az 1. számú melléklet szerinti jelentést követeli meg a sérülttől, azt 

egyetértése esetén szignálja, illetve saját véleményével kiegészíti, majd a sérült közreműködésével juttatja el az 

Egyetem munkavédelmi szolgáltatójának.  

 

(5) Az Egyetem a teljes, illetve részleges tanulmányi idő kieséssel járó balesetet haladéktalanul kivizsgálja, és 

a kivizsgálás eredményét a 2. számú melléklet szerinti balesetvizsgálati adatlapon, illetve a 3. számú melléklet 

szerinti értesítésen rögzíti. Amennyiben a hallgatónak a megállapításokkal szemben fenntartásai vannak, úgy az 

ellen jogorvoslattal élhet a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói 

jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló 

szabályzatban foglaltak szerint. Az Egyetem a tanulmányi idő kiesést nem eredményező baleset körülményeit is 

vizsgálja, és annak eredményét nyilvántartásba veszi.  

 

(6) A szakmai gyakorlatok keretében, külső foglalkoztatóknál végzett munka során bekövetkezett hallgatói 

balesetekre a munkavédelmi törvény munkavállalókra vonatkozó előírásai az irányadóak. 

 

VI. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra vonatkozó különös szabályok 

 

6. § 

 

(1) A Karon eseti munkavédelmi oktatás keretében kell felkészíteni a hallgatót az egészséget veszélyeztető 

feladat biztonságos végrehajtásának szabályaira. Különösen veszélyes feladatnak kell tekinteni a gyakorlatot, a 

lövészetet, a vízi átkelést, a gép- és harcjármű-oszlopvezetési gyakorlatot, a közúti, vasúti, vízi és légi szállítást 

(kiemelten a ki- és berakodás műveletei), a lőszerekkel, a robbanó és pirotechnikai, a mérgező, a sugárzó és egyéb 

veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos munkát, a lőtereken végzett kiszolgáló tevékenységet, az 

ejtőernyős ugrást, a búvártevékenységet a rendkívüli munkavégzési körülmények között végzett tevékenységet, 

a nemzetközi missziókban történő szolgálatteljesítésre való felkészítést. Veszélyes feladatnak kell tekinteni 

továbbá minden olyan tevékenységet, amelynél a szakmai vagy a munkavédelmi szabályok megszegése az élet 

vagy a testi épség közvetlen és súlyos veszélyeztetésével jár. 
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(2) A tisztjelölt és a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló hallgatók balesetének bejelentésére, kivizsgálására 

és dokumentálására a jelen Szabályzat előírásainak figyelembevétele mellett a 13/2011. (X. 20.) HM rendeletben 

előírtakat kell alkalmazni. 

 

VII. A Rendészettudományi Karra vonatkozó különös szabályok 

 

7. § 

 

(1) A Karon eseti munkavédelmi oktatás keretében kell felkészíteni a hallgatót az egészséget veszélyeztető 

feladat biztonságos végrehajtásának szabályaira. Különösen veszélyes feladatnak kell tekinteni a gyakorlatot és 

a lövészetet. Ha a katasztrófa-elhárítás, a tűzoltás, a műszaki és egyéb mentési feladatok, a rendészeti akció, a 

kiemelt személyek védelme, illetve a járőrszolgálat végrehajtásának oktatása során az egyéni védőfelszerelések, 

védő funkciójú eszközök biztosításán túl a szokásos módon (elkerítés, lefedés stb.) a be- vagy leesési veszély 

elleni védelem nem biztosítható, akkor a foglalkozást vezetőnek a biztonságos oktatás feltételeit az adott 

körülmények között megvalósítható védelmi mód kialakítását a helyszín adta lehetőségek szerint kell 

megteremteni. Ezekben a helyzetekben is eseti munkavédelmi oktatás keretében kell felkészíteni az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtás szabályaira a hallgatót, illetve a különösen veszélyes feladatok 

ellátására kijelölt oktatót is. 

 

(2) A tisztjelölt hallgatónak az 5. §-ban foglaltakon túl be kell jelentenie minden, az Egyetem területén 

bekövetkezett balesetét is.  

 

(3) Amennyiben a tisztjelölt a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 12-13. §-aiban 

meghatározottak szerint történő szolgálatteljesítés során érintett a balesetben, a 70/2011. (XII. 30.) BM 

rendeletben foglaltak szerinti eljárás lefolytatása szükséges. 

 

(4) Tekintettel arra, hogy a tisztjelöltekre is kiterjedő csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés biztosítási 

fedezetet nyújt a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó balesetekre is, a kártérítés érvényesítése során a biztosítási 

szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

VIII. A Víztudományi Karra vonatkozó különös szabályok 

 

8. § 

 

A Karon kiemelten veszélyes feladatnak kell tekinteni a laboratóriumi gyakorlati tevékenységet, a terepi munkát, 

valamint a mérőgyakorlatokat és mérőtáborokat. Ezekhez kapcsolódóan eseti munkavédelmi oktatás keretében 

fel kell készíteni a hallgatót az egészséget veszélyeztető munkavégzés biztonságos végrehajtásának feltételeire 

és szabályaira. A munkavédelmi oktatás tartalmát minden esetben az adott tevékenységhez szükséges igazítani, 

valamint a munkavédelmi oktatási naplóban rögzíteni. A munkavédelmi oktatáson való részvételt, az ott 

elhangzottak megértését és tudomásulvételét a hallgatónak aláírásával igazolnia kell. 

 

IX. Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) A jelen Szabályzatot a Szenátus 10/2019. (VI. 26.) számú határozatával fogadta el. 

 

(2) A jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem Ideiglenes Szenátusa 37/2011. 

számú határozatával elfogadott szabályzat. 

 

(3) A jelen Szabályzat a Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba. 
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1. számú melléklet a Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzathoz 

 

BALESETI BEJELENTŐ ADATLAP 

 

Személyi adatok  

Sérült neve, rendfokozata (évfolyam):  

Születési név: 

 

 

Szak, szakirány:   

Iskolai végzettség, szakképzettség:  

Anyja neve:  

Szül. hely, idő; TAJ:  

Lakcím:  

Értesítési cím:  

Telefon, e-mail:  

 

A baleset időpontja: ………………………….. év …………. hó ………… nap ……………….óra 

 

A baleset, sérülés pontos helyszíne: ..……………………………………………………………………………... 

 

Az esemény részletes leírása:  

…………………………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

 

A sérülés jellege: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Ellátás(oka)t végezte (szervezet, osztály), a sérülés megállapításával és az adott munka (tanulmányi) idő 

kieséssel: ………………………………………………………………........................................................... 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

 

Folytatta-e tovább a munkáját, tanulmányát:   igen    nem 

 

Tanúk: /név, lakcím, elérhetőség/ 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

A foglalkozás/munkahelyi vezető nyilatkozata dátummal, aláírással, (a túloldalon folytatható): 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

 

…………………………………………… ..…………………. 
…………………………………………… dátum,  aláírás 

 

A bejelentéshez minden esetben csatolni szükséges az ambuláns lapot!     

 ..…………………. 
 bejelentő/sérült aláírása 



7. oldal, összesen: 8 

 

2. számú. melléklet a Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzathoz 

 

 

FEJLÉC  . sz. példány 

Nyt. szám:    

 

BALESETVIZSGÁLATI ADATLAP  

a hallgatói balesetek jelentéséhez 

 

 1. A szervezet nyílt megnevezése: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM     

 Postai címe, irányítószáma: Budapest, Ludovika tér 2. szám 1 0 8 3 

 2. A szervezet kódja                        3. A baleset időpontja   

                                    

 4. A sérült neve, rendfokozata:          

Állandó lakcíme, ir. száma:.      

 5. Születési helye:                   6. Állománykategória:     

 ideje               

 7. Anyja neve / TAJ száma:          

 8. A sérülés   Megnevezése:  A munkaképtelenség időtarta- 

 Súlyossága:     kódja (BNO)     ma:     

 9. A sérült beosztása,          10. A sérült      11. A sérült szakképzettsége: 

 (munkaköre):           életkora        

 12. A baleset mivel 

kapcsolatos: 

 13. A baleseti 

tevékenység típusa:   

 14. A balesetfajta       15. A baleset időjellemzője:            

.      megnevezése     

                     

 16. A baleset helye:   17. A baleset eszköze:  18. A baleset 

természete: 

    

                

 19. A baleset oka:   20. A baleset bekövetkezésében  21. A baleset idején végzett 

tevékenység jellege:         közreható egyéb tényezők 

            

 22. A keletkezett anyagi 

 kár (becsült) 

 Ft-ban. nincs 

  23. Az okozó és 

a sérült azonos 

személy-e:  

  24. Az okozó tevékenysége a 

baleset bekövetkeztekor: 

                

 25. A védő- és jelzőberendezések, egyéni védőeszközök alkalmassága:          

 26. Intézkedés a hasonló balesetek megelőzésére:         

 27. Adatszolgáltatás jellege:          

 28. A baleset előzménye és részletes leírása: 

 

 

 29. Az adatlapot kitöltő személy:  neve:   beosztása:  aláírása: 

Kelt:      

 30. A Kar képviselője: 

Kelt:  

 neve: 

 

 beosztása:  

 

 aláírása: 

 31. Az Egyetem képviselője  neve:   beosztása:   aláírása / P.H. 

Kelt:     

 

Készült:     példányban 

Egy példány:     lap 

Ügyintéző (tel.):  

Kapják: 



8. oldal, összesen: 8 

 

3. számú melléklet a Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzathoz 

 

FEJLÉC  . sz. példány 

Ikt. szám:   

 

ÉRTESÍTÉS 

a bejelentett baleset elbírálásáról 

Név 

egyetemi hallgató 

 

 

Lakcím 

Tárgy: Értesítés baleseti bejelentés vizsgálatáról 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által bejelentett, …….év ………..hó …nap bekövetkezett balesetének körülményeit 

a rendelkezésemre álló adatok, információk alapján kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy az 

 

nem minősül hallgatói balesetnek. / hallgatói balesetnek minősül. 

 

Az értesítés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslat Bizottsághoz címzett, de 

hozzám benyújtott panasszal élhet. 

 

INDOKOLÁS 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

A fentiek alapján a ……..év ……..hó …..nap bekövetkezett balesetét nem tekintem a Hallgatói Baleset-

megelőzési Szabályzat szerinti hallgatói balesetnek./ A fentiek alapján a ……..év ……..hó …..nap bekövetkezett 

balesetét hallgatói balesetnek tekintem a Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzat szerint.  

 

Dátum 

 

P. H. 

 …………………………… 
 az Egyetem képviselője 

 

 

Készült:    példányban 

Egy példány:     lap  

Ügyintéző (tel.): 

Kapják: 

 


