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A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A 
BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOK 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Baleset-
megelőzési Szabályzat (a továbbiakban: HBSZ) az Egyetemnek a hallgatói balesetek 
megelőzésével kapcsolatos, illetve a bekövetkezett balesetek esetén követendő 
előírásokat tartalmazza.  

Jelen szabályzat a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény és a végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 
3.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Honvédségre, illetve a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, 
eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által 
irányított rendvédelmi szerveknél szóló 15/2000. (V. 26.) BM rendelet, továbbá 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, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási 
intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. 
törvény előírásainak alapulvételével került összeállításra. 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Az Egyetem vezetői, alkalmazottai és hallgatói, valamint az egyéb képzésben 
részt vevő, de hallgatói jogviszonyban nem álló személyek a hatályos 
jogszabályok szerint kötelesek a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos 
és a bekövetkezett balesetek esetén a követendő előírások maradéktalan 
betartására. 

(2) Az Egyetem az általános nevelés keretében a hallgatókat megismerteti a 
biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka, 
feladatvégzés alapvető szabályaival. Ennek formái: a hallgatói jogviszonyba 
kerüléskor, illetve évente egy alkalommal az Egyetem távoktatási rendszerében 
elérhető oktatási anyag kötelező elsajátítása, illetve az arra jogosultak által tartott 
szóbeli oktatás az eseti (pl. rendezvények) baleset megelőzési előírások 
ismertetésével. Ezen oktatási anyagok elkészítése, karbantartása az Egyetem 
munkavédelmi megbízottjának a feladata. 
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(3) Az Egyetem szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók, egészséges, káros 
szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó 
rendszerével segíti a hallgatók beilleszkedését a tanulmányaik idején. 

Az olyan helyen, ahol a veszély jellege indokolja, az Egyetem biztonsági és 
egészségvédelmi jelzéseket alkalmaz. 

(4) A foglalkozást vezető oktató köteles baleset megelőzési utasításait egyértelműen 
megfogalmazni, végrehajtatni, a biztonsági berendezések hatékony 
működőképességét ellenőrizni, az egyéni védőeszközök rendeltetés szerinti 
használatát megkövetelni.  

(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 – a 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. 

(7) Az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, szakirányú 
továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben folyó gyakorlati képzés tekintetében 
a hallgatói érdekvédelem és a munkavédelmi képviselő választás tekintetében a 
hallgatót megilletik mindazon jogok, amelyeket a Munkavédelmi törvény biztosít a 
munkavállalók részére. 

A Hallgató kötelezettségei 

2. § 

(1) 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 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 és azt 
csak az egyéni védőeszköz cseréjét követően folytathatja;  
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e) gyakorlati foglalkozások során ügyelni arra, hogy saját maga és 
környezetében lévők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse; 

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 balesetmegelőző tájékoztatón (oktatáson) 
részt venni, és ezt az erre a célra rendszeresített és a helyszínen tárolt 
nyilvántartásban aláírásával igazolni.  

 

A lehetséges balesetek típusai 

3. § 

(1) A tantermi foglakozásokkal kapcsolatos balesetek megelőzése érdekében a 
hallgató köteles figyelmes, körültekintő  magatartást tanúsítani, koordináltan 
mozogni, a berendezési tárgyak látható  hibáit, azok műszaki állapotában 
bekövetkezett esetleges rendellenességeket felismerni és jelenteni az oktató felé. 

A foglalkozást vezető oktató köteles a rendszeresített és használt eszközök 
állapotát a foglalkozás előtt ellenőrizni. 

(2) A sportfoglalkozáskor keletkező balesetek megelőzése érdekében a hallgató 
köteles kellően kipihent fizikai és szellemi állapotban megjelenni, körültekintő, 
fegyelmezett magatartást tanúsítani, a testnevelő oktató utasításait 
maradéktalanul betartani, szabadtéri foglalkozás esetén a mindenkori időjárási 
viszonyoknak megfelelő öltözetet viselni. 

A foglalkozást vezető oktatónak kötelező a rendszeresített és használt 
tornaszerek, tornaeszközök állapotát a foglalkozás előtt ellenőrizni. 

(3) A közlekedési balesetek megelőzése érdekében a hallgató köteles a közúti 
közlekedés (gyalogos, jármű) és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére 
vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. Az Egyetemen területén belül 
történő gyalogos közlekedés alkalmával a hallgató csak a gyalogosforgalomra 
létesített, illetve kijelölt útszakaszt, útvonalat veheti igénybe.  

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 egyes karainak létesítményeit 
üzemeltető szerveknek. 
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(4) A napi életszerű tevékenység során előforduló balesetek megelőzése érdekében 
a mindenkori szabályoknak és józan emberi viselkedésformáknak megfelelő 
magatartás, valamint az alkohol és kábítószer használatának mellőzése kötelező. 
Fontos az egymásra és a környezetre, szálláshelyre történő odafigyelés, a 
használati tárgyak eszközök rendeltetésszerű használata. 

Az Egyetem karainak létesítményei üzemeltetői kötelesek a fürdő, a zuhanyozó 
helyiségekben a forrázás, az elcsúszás veszélyeire való figyelmeztető feliratokat 
kihelyezni, a veszélyhelyzet kiküszöbölésére, a villamos üzemű hőtermelő, 
sugárzó berendezések kezelésére, használatára, működtetésére vonatkozó 
biztonsági előírásokat maradéktalan betartani és betartatni. 

 

Szeszes ital, vagy kábítószer hatása alatti állapot, illetve kábítószer 
fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzése 

4. § 

(1) A szeszesital és a kábítószer  hatása alatti állapotból eredő balesetek és egyéb 
súlyos következmények megelőzése érdekében az Egyetem a hallgatói csoport 
személyi állományába tartozók közül véletlenszerű mintavétellel, tanévente egy 
alkalommal, a csoport létszámához viszonyítottan annyi főnél végeztet 
szűrővizsgálatot, hogy annak nagysága az állományt ezek fogyasztásától 
visszatartsa.  

(2) A szűrővizsgálat vizeletminta-vételből és a minta gyorsteszt alkalmazásával 
történő vizsgálatból áll. A vizsgálat pozitív eredménye esetén el kell végeztetni a 
minta szakintézeti laboratóriumi ellenőrző vizsgálatát. Ha az érintett személy a 
szűrővizsgálatnak önként nem veti alá magát, vagy a gyorsteszt pozitív 
eredményt mutat, ezt a vizsgálatot vezetőnek a jegyzőkönyvben külön rögzíteni 
kell. A jegyzőkönyv erre vonatkozó részét mind az érintett személynek, mind a 
szűrővizsgálatot végző egészségügyi szakszemélyzetnek, továbbá a Főtitkárnak 
és a Központi Tanulmányi Hivatal vezetőjének kell aláírni. 

(3) Amennyiben a szűrővizsgálattal érintett személy a biológiai minta 
szolgáltatásának megtagadására vonatkozó jegyzőkönyvi rész aláírását is 
megtagadja, nyilatkozatát a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. 

 

A dohányzással kapcsolatos szabályok 

5. § 

(1) Dohányozni az Egyetem területén (valamennyi telephelyen) csak az arra kijelölt 
helyen szabad. Egyéb helyeken a dohányzás tilos. 
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Balesetek bejelentése, kivizsgálása 

6. § 

(1) Az Egyetem a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja és 
nyilvántartásba veszi a hallgatói állomány minden balesetét. 

(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 jelentkezik az egészségügyi 
alapellátását végző orvosnál, majd minden orvosi ellátás után bemutatja ellátása 
dokumentumait az Egyetem munkavédelmi megbízottjának. 

(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. sz. melléklet szerinti jelentést 
követeli meg a sérülttől, azt egyetértése esetén szignálja, majd a sérült 
közreműködésével juttatja el az Egyetem munkavédelmi megbízottjának az 
SzMSz-.ben meghatározottak szerint. Az Egyetem a munkaképtelenséget nem 
eredményező baleset körülményeit is vizsgálja a 2. sz. melléklet szerint, és annak 
eredményét nyilvántartásba veszi. 

 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára vonatkozó különös 
szabályok 

7. §  
 
(1) A Karon eseti munkavédelmi oktatás keretében kell felkészíteni a hallgatót az 

egészséget veszélyeztető feladat biztonságos végrehajtásának a 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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A Rendészettudományi Karra vonatkozó különös szabályok 

8. § 
 
(1) 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 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. 

 

Záró rendelkezések 

9.§. 

(1) Jelen szabályzatot az NKE Ideiglenes Szenátusa 2011. december 01-i ülésén 
megtárgyalta és a 37/2011. számú határozatával elfogadta. 

(2) A Szabályzat 2012. január 1-én lép hatályba. 

 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet Hallgatói baleset bejelentési adatlapja 
2. sz. melléklet Hallgatói baleset vizsgálati adatlapja 

 

 


