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GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORÁNAK 
GYERMEKBALESET-VÉDELMI SZABÁLYZATA 

 
Alapvető cél: A balesetek megelőzése! 
 
Gyermekbaleset-védelem fogalmi meghatározása: 
Tanuló- és gyermekbaleset minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő 
alatt, illetőleg a tevékenység során éri, amikor a Gyermektáborban tartózkodik. 
 
A Gyermektáborban tartózkodók kötelessége a balesetek megelőzésében: 
A tanuló kötelessége: különösen, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és 
alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a fel-
ügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a Gyermektábor 
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, to-
vábbá – amennyiben állapota lehetővé teszi –, ha megsérült. 
 
A táborozó csoport felügyeletét ellátó csoportvezető, vagy pedagógus kötelessége: hogy a fel-
ügyeletére bízott csoport részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismerete-
ket a táborban tartózkodás ideje alatt felelevenítse, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha ész-
leli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
A Gyermektábor vezetőjének feladatai: 

1.  Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 
o intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan ki-

vizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de 
legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint megkül-
di a táborozó szülőjének (nagykorú vendég esetén a sérülést szenvedőnek), egy példány 
megőrzéséről gondoskodik 

o ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e 
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

2.  Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 
o a balesetet azonnal jelenti a Gyermektábor szakmai felügyeleti szerve/fenntartója felé  
o gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 
Súlyos az a tanulóbaleset, amely: 

o a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 na-
pon belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben éle-
tét vesztette) 

o valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű káro-
sodását 

o orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást 
o súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek) 
o a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott. 



3.  Intézkedik minden balesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént bal-
esethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 
A Gyermektábor gondnokának feladata:  

1. A Gyermek táborba érkező csoportok részére, a tűz-és balesetvédelmi oktatást megtartsa, 
ennek megtörténtjét írásban rögzítse. 

2. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 
3.  Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: 

o közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladékta-
lan kivizsgálásában, 

o e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  
o jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 

nem tartható. 
Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 
o a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távollé-

te esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről, 
o közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

4. Intézkedést javasol minden balesetet követően a megelőzésre, az intézményvezető meg-
előzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

 
A Csoportvezetők feladata: 
Az intézményvezető utasításának megfelelően közreműködnek a tanulóbaleseteket követő felada-
tokban. 
 
A Gyermektábor medence használat következtében történő gyermekbaleset megelőző sza-
bályozás 
 
Főszezonban: 

1. A Gyermektábor medencéjét a táborozók reggel 9 órától este 6 óráig használhatják. 
2. A táborozók csak a kísérő nevelők felügyeletével használhatják a medencét. 
3. Az a táborozó, akinek a tábor orvosa a fürdőzést nem engedélyezi, a vízbe nem mehet. 
4. Fürdőzés előtt a tusoló használata kötelező! 
5. A vízbe ugrálni tilos! 
6. A fürdőzés alatt a medence balesetmentes használatáról a kísérő nevelők gondoskodnak. 
7. A táborozás megkezdésekor a medence biztonságos, balesetmentes használatára minden 

táborozó figyelmét fel kell hívni, a veszélyforrásokat el kell mondani a tábor vezetőjének, 
vagy gondnokának. 

 
Elő-és utószezonban: 
A bérlő gondoskodik a medence balesetmentes, rendeltetésszerű használatának maradéktalan 
betartásáról, különös tekintettel a következőkre: 

• A fürdőzők felügyeletéről, a balesetmentes medence használatról a bérlő gondos-
kodik. 

• A medencét fertőző, lázas beteg személy nem használhatja. 
• Fürdőzés előtt a tusoló használata kötelező! 
• Medencébe ugrálni TILOS! 



• A medence használat előtt a bérlő aláírásával igazolja a szabályok betartását. 
 
A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez a tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok 
 
A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek: 

1. A táborozók által nem használható gépek, eszközök: 
• parkgondozáshoz használt gépek, szerszámok, permetezők 
• karbantartási munkákhoz használt szerszámok, gépek 
• főzőkonyhai berendezések 
• medence vízforgató berendezése, eszközei 
• kazánház eszközei, berendezése 
• stúdió berendezései 
• valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gépek esz-

közök. 
2. A tízévesnél idősebb táborozók által pedagógus felügyelete mellett használható eszközök 

gépek: 
• villamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, robotgép, vasaló stb.) 

3. Pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép. 
4. A krónikus beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az 

egészségügyi személyzet véleményezésével, szükség esetén ki kell terjeszteni az 1 – 3. 
pontban felsorolt korlátozásokat. 

 
Záró rendelkezés, hatálybalépés 

A „Gyermekbaleset-védelmi szabályzat” 2016. október 10-én lép hatályba.  

Ezzel egyidejűleg a 2005. március 17-én készült Gyermekbaleset-védelmi szabályzat hatályát 
veszti, visszavonásra kerül. 
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