
 

 

 
 
 

 
 
12/2011. (II. 24.) számú hat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A SEMMELWEIS EGYETEM 

D R O G M E G E L Ő Z É S I 

S Z A B Á L Y Z A T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPEST 

 

2011. 
 

 



  1 

A Semmelweis Egyetem 

S z e n á t u s á n a k 

12/2011. (II. 24.) számú 

h a t á r o z a t a 

 

a DROGMEGELŐZÉSI SZABÁLYZATRÓL 

 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabály-

zat 9. § (12) bekezdés alapján a Semmelweis 

Egyetem DROGMEGELŐZÉSI SZA-

BÁLYZATÁT az alábbiak szerint alkotta 

meg. 

 

I. 

 

Preambulum: 

 

Az orvoshoz, fogorvoshoz, gyógyszerészhez, egészségügyi szakdolgozóhoz, egés-

zségügyi közszolgálatban dolgozóhoz, testnevelőhöz méltó magatartás elsajátítását már az 

egyetemi évek alatt el kell kezdeni. Az orvosi, egészségügyi és testnevelési területen tanul-

mányokat folytató hallgatóktól, valamint az oktatásukat végzőktől és azt elősegítőktől a társa-

dalom is elvárja, hogy egészségesen éljenek, az életminőségük a lehetőségekhez képest jó le-

gyen, és ezzel példát mutassanak a fiatalok számára.  

 

Az egyetemi „DROGMEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT” célja, hogy az Országgyűlés, a 

Kormány és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenciós stratégiájának kidolgozásáig 

megfelelő alapot teremtsen az egyetem drogprevencióval kapcsolatos feladatainak meghatá-

rozására, a feladatok végrehajtási rendjének és a végrehajtásért felelős szervezeteknek és 

személyeknek kijelölésére. Feladata továbbá, hogy az eljárások során biztosítsa a személyes 

és különleges adatok védelmét az 1992 évi LXIII. tv. és az 1997 évi XLVII. tv. előírásai sze-

rint. 

 

II. 

 

Értelmezések: 

 

- Drog (pszichoaktív anyag:) minden olyan kémiai szer, amely az élő szervezetbe ke-

rülve elsősorban a központi idegrendszer működését befolyásolja: mind a kognitív, 

mind pedig az érzelmi tevékenységeket, illetve magatartásokat, továbbá használatával 

kapcsolatban függőség alakulhat ki. 

- Kábítószer: pszichoaktív anyagok, amelyek használatát, illetve bizonyos anyagok ese-

tében (pl. morfin és egyéb gyógyszerként használt ópiátok) – az orvosi alkalmazástól 

eltérő – használatát a törvény tiltja, illetve büntetni rendeli. Az ENSZ kábítószer 

egyezményeinek listái sorolják fel a kábítószereket. Velük azonos elbírálás alá esnek a 

veszélyes pszichotrop anyagok (amelyeket az ENSZ pszichotrop egyezményének lis-

tái tartalmaznak). Ezért a szabályzat a kábítószer kifejezést – összhangban a 2005. évi 

XXX tv. előírásaival – mindkét szercsoportra alkalmazza. 

- Teljesítményfokozó szerek a doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesít-

ményfokozó - vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő - szerek, ké-

szítmények vagy élettani vegyületek. 

- Legális szerek a köznyelvben azok az élvezeti cikkek és gyógyszerek, amelyek a sza-

bad kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, és fogyasztásuk nem sért jogszabályi 

előírást. 
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- Illegális szerek a köznyelvben azok a kábító-, és teljesítményfokozó szerek, amelyek 

szabad kereskedelmi forgalomban nem, vagy csak engedéllyel szerezhetők be; 

- Befolyásolt állapot a szervezetnek a felsorolt szerek hatása alatti állapota. 

- Birtoklás: az Egyetem területén kábítószernek minősülő anyagok (ide nem érve a 

gyakorlatok, ill. tudományos kutatás során rendeltetésszerűen használt anyagok) bir-

tokban tartása. 

- Behozatal: az Egyetem területére kábítószernek minősülő anyag bármilyen módon 

történő bejuttatása (ide nem értve a szabályszerűen megrendelt és megfelelően beszál-

lított anyagok behozását) 

 

 

III. 

Az egyetem kábítószer megelőzési feladatainak célja: 

 

1. Tudományos ismereteken alapuló, az egyetem szervezeti felépítésének megfelelően 

kialakított, a lehetséges konfliktuskezelési metódusok felhasználásával, az érintettek életkori 

sajátosságainak figyelembevételével létrehozott megelőző, és egészségfejlesztési programok 

kidolgozásával és feltételeinek biztosításával megelőzni a kábító, valamint a teljesítményfo-

kozó szerek használatát, csökkenteni a rá szokás veszélyét, illetve segítséget nyújtani a szerek 

rendszeres használóinak a leszokáshoz.  

 

2. Biztosítani, hogy a hallgatók és a munkavállalók a tanulmányi, vagy a munkaidő 

alatt ne álljanak (állhassanak) kábítószerek, vagy teljesítményfokozó szerek hatása alatt. 

 

IV. 

A DROGMEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT hatálya: 

 

1. Személyi hatálya kiterjed az egyetem közalkalmazottaira, az egyetem hallgatóira, 

összességében az egyetemi polgárokra, az egyetemmel szerződésben álló és az egyetem terü-

letén munkát végző dolgozókra, valamint más gazdálkodó szervezet dolgozóira, akik az egye-

tem területén munkát végeznek. 

 

2. Területi hatálya kiterjed az egyetem állandó, vagy ideiglenes használatában álló 

objektumokra, épületekre, építményekre és beépítetlen területekre. 

 

3. Időbeni hatálya az egyetemi közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya teljes 

időtartamára, a hallgatókra a beiratkozástól az aktív hallgatói jogviszony teljes időtartamára, 

az egyéb, eseti szerződéssel foglalkoztatottakra a szerződés fennállásáig, az egyetem területén 

történő tartózkodás teljes időszakára terjed ki.  

 

V. 

A megelőzéssel kapcsolatos feladatok: 

 

- 1. A szenátus:  

o megbízza az egyetemi Drogmegelőzési Bizottság (továbbiakban: bizottság) veze-

tőjét és tagjait; 

o meghatározza a bizottság hosszú távú feladatait; 

o jóváhagyja az egyetem DROGMEGELŐZÉSI SZABÁLYZATÁT, és a szabályzat 

lényegi módosításait; 

o a bizottság előterjesztése alapján meghatározza a megelőzéssel kapcsolatos oktatá-

si feladatokat;  

o évente beszámoltatja a bizottság vezetőjét a bizottság tevékenységéről. 
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- 2. A rektor: 

o meghatározza a bizottság rövidtávú feladatait; 

o jóváhagyja a bizottság éves munkatervét és beszámolóját; 

o a bizottság javaslata alapján meghatározza az egyetem részvételét a megelőzéssel 

kapcsolatos pályázatokon; 

o körlevélben szabályozhatja a szabályzat végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket; 

o saját hatáskörében módosítja a szabályzat kisebb súlyú, a szenátus hatáskörébe 

nem tartozó előírásait; 

o a munkajogi hatáskörébe tartozó közalkalmazottak kábítószerrel kapcsolatos, jog-

szabály ellenes magatartása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

- 3. A gazdasági-műszaki főigazgató: 

o az éves költségvetés kidolgozása során betervezi a megelőzéssel kapcsolatos fela-

datok pénzügyi keretét; 

o az év folyamán ellenőrizteti a keretek felhasználását; 

o az egyetem beszerzési rendszerén belül gondoskodik a szükséges eszközök beszer-

zéséről. 

 

- 4. A Drogmegelőzési Bizottság 

o figyelemmel kíséri az Országgyűlés és a Kormány drogmegelőzéssel kapcsolatos 

határozatait, rendeleteit, gondoskodik azok bedolgozásáról cselekvési tervébe; 

o kidolgozza az egyetem speciális lehetőségeinek figyelembevételével az egyetem 

hosszú, és középtávú cselekvési tervét; 

o kapcsolatot tart a helyi (regionális) kábítószer használat megelőzési szervezetek-

kel, ezen belül felmérik az együttműködés lehetőségeit; 

o kapcsolatot tart a Hallgatói Önkormányzat vezetőivel, megvizsgálják az együtt-

működés lehetőségeit és kidolgozzák annak kereteit és feladatait; 

o felméréseket szervez egyetemi szinten annak érdekében, hogy az egyetem vezeté-

sének megbízható adatokat szolgáltasson a dolgozók és a hallgatók érintettségének 

adatok alapján felmért, vélelmezhető mértékéről;  

o megtervezi a megelőzési feladatokra biztosított pénzügyi keretek felhasználását; 

 

- 5. A dékán: 

o figyelembe véve a kar specifikumait, meghatározza, hogy az oktatás keretén belül 

hol kell a kábítószerekkel és a teljesítményt fokozó szerekkel kapcsolatos ismere-

tekkel kiemelten foglalkozni;  

o az oktatási rendelkezésekkel biztosítja, hogy a hallgatók legalább alapszintű isme-

reteket kapjanak az általános addiktológiai, büntetőjogi, megelőzési és terápiás 

ismeretekből; 

o kábítószerrel való visszaélés tudomására jutása esetén, a kar vonatkozásában in-

tézkedik az eljárás megindítására.  

 

 

- 6. Az önálló szervezeti egységek vezetője: 

o a szervezeti egységénél található kábítószerek kezelése, tárolása, felhasználása so-

rán megköveteli és ellenőrzi a vonatkozó állami és egyetemi szabályozások betar-

tását; 

o a tudomására jutott információk alapján dönt a hatáskörébe tartozó egyetemi pol-

gárok befolyásoltságának (munkaképességének) ellenőriztetéséről.  

o a hatáskörébe nem tartozó, befolyásoltság gyanús hallgatók és dolgozók esetében 

azonnal köteles tájékoztatni az illetékes kar dékánját, illetve a munkajogi hatáskör-

rel rendelkező vezetőt; 

o megakadályozza, hogy a befolyásoltság gyanús hallgató, vagy dolgozó a tevé-

kenységét az ellenőrzés eredményéig tovább folytassa. 
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Az egyetemi polgár joga és kötelessége.  

 

Joga: 

o a kábítószer használattal kapcsolatos megalapozott, bizonyítékokon alapuló infor-

mációkhoz jutni; 

o lehetőséget kapni arra, hogy a kábítószer használat megelőzését elősegítő tájékoz-

tatásokról információt kapjon, és az azokon való részvétel biztosított legyen szá-

mára; 

o igénye, vagy szükség esetén megfelelő gyógykezelést vehessen igénybe; 

o kábítószerekkel kapcsolatos kérdései, problémái esetén adatai fokozott védelem 

alá essenek. 

 

Kötelessége: 

o kellő figyelmet fordítani a kábítószerekkel, kábítószer alapanyagokkal való mun-

kavégzés során a visszaélés lehetőségének megelőzésére; 

o ha tevékenysége során olyan, az előírásoktól eltérő magatartást, vagy tevékenysé-

get észlel, ami az alkohol, vagy kábítószer fogyasztás, valamint kábítószerekkel 

történő visszaélés gyanúját hordozza magában, a munkahelyi vezetőjét tájékoztat-

ni, illetve lehetőségeihez képest a folytatását megakadályozni; 

o az egyetem minden kivitelezési, szolgáltatási, és egyéb az egyetem területén vég-

zendő munkával kapcsolatos szerződéskötésre jogosult dolgozójának a szerződés-

ben rögzíteni, hogy ez a szabályzat a munkavégzés ideje alatt a külső cég, vállal-

kozó dolgozóira is a rájuk vonatkozó mértékben vonatkozik.  

 

Az egyetemen szolgáltató külső cégek és vállalkozók kötelességei és feladatai: 

 

o a külső cég, vállalkozó köteles a szerződésben foglaltak szerint eljárni;  

o az előírások ismétlődő megsértése a szerződés rendkívüli felbontására ad lehetősé-

get; 

o biztosítsa, hogy kábítószer hatása alatt álló dolgozója az egyetem területére ne lép-

hessen be, illetve ha a munkavégzés ideje alatt kerül kábítószer hatása alá, akkor 

az egyetem területéről azonnal eltávolításra kerüljön; 

o a szabályzat előírásait a saját alvállalkozói vonatkozásában is jutassa érvényre. 

 

VI. 

A megelőzés feladatai: 

 

1. A bizottság a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve dolgozza ki a Gólyatábo-

rok programjában beillesztésre kerülő, kábítószer megelőzéssel és a teljesítményfokozó sze-

rek használatának megelőzésével, a hallgatók tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat. 

 

2. A Hallgatói Önkormányzat gondoskodik a Gólyatáborban a feladatok végrehajtásá-

ról. 

 

3. A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatja az egyetemi rendezvényeket szervező hall-

gatói csoportokat, más közreműködőket az Egyetem kábítószer megelőzési szabályairól, és 

felhívja a figyelmet a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok betartására. 

 

4. A karok az oktatás folyamatába fokozott figyelmet fordítsanak a dékán által megha-

tározott ismeretek elsajátítására 
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5. Az Általános Orvostudományi Kar népszerűsítse a hallgatók körében „A kábító-

szerkérdés orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai.” c speciálkollégiumot. Teremtsék meg a 

feltételét annak, hogy a többi kar hallgatói is lehetőséget kapjanak felvételére.  

 

6. A Testnevelési és Sporttudományi Kar vizsgálja meg, hogy az oktatás rendszerében 

megfelelő súllyal szerepel-e a teljesítményfokozó szerekkel kapcsolatos ismeretek oktatása. A 

vizsgálat eredménye alapján szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra. 

 

7. A hallgatók és a dolgozók részére tartott ismétlődő munkavédelmi oktatásba be kell 

építeni a kábítószer használat megelőzésével kapcsolatos szabályok ismertetését, a figyelem 

felhívását a jogszabályokra és a kábítószer használat veszélyeire, törvénybe ütközésére. 

 

8. Az egyetem egyéb rendezvényeinek szervezői és irányítói, valamint a külső szerve-

zetek részére az egyetem területén rendezvényt engedélyezők kötelesek a rendezvény szerve-

zése során felhívni a figyelmet a szabályzat előírásaira, betartani és a résztvevőkkel betartatni 

azokat. Szükség esetén a fokozott felügyeletet kell biztosítani. 

 

VII. 

A befolyásoltság ellenőrzése: 

 

1. A befolyásoltság ellenőrzését kizárólag az illetékes nyomozó hatóság rendelheti el. 

 

2. Az nyomozóhatóság értesítése előtt alkoholszondás ellenőrzést kell az érintetten 

végrehajtani, annak kizárása érdekében, hogy a tüneteit, alkoholos befolyásoltság okozza. 

 

3. A kábítószer fogyasztás egyértelmű jelei (tárgyi bizonyítékai) esetén az alkohol-

szondás ellenőrzés mellőzhető. 

 

 

VIII  

Az eljárások rendje: 

 

1. A kábítószer fogyasztója, birtokosa, Egyetem területére behozója, átadója, vagy 

terjesztője ellen feljelentést kell tenni a kerületi rendőrkapitányság ügyeletén. Az elkövető 

eltávozását a helyszínről a biztonsági szolgálat segítségével meg kell akadályozni. 

 

2. A befolyásoltság ellenőrzésének megtagadása esetén – különös tekintettel az Egye-

tem speciális etikai szabályaira –etikai eljárást kell kezdeményezni az érintett ellen. 

 

3. Az eljárást hallgatók vonatkozásában az Egyetem Etikai Kódex etikai vizsgálatra 

vonatkozó előírásai szerint kell lefolytatni.  

 

4. Ha az vizsgálat során fegyelmi eljárás megindítására kerül sor, hallgatók vonatko-

zásában az SZMSZ, közalkalmazottak vonatkozásában a KJT, egyéb munkavállalók eseté-

ben a MT. előírásai szerint kell eljárni. 

 

5. Az ellenőrzés megtagadása és a befolyásoltság bizonyítottsága esetén, az eljárás 

során vizsgálni kell, hogy a cselekmény milyen mértékben befolyásolta az egyetem, oktatási 

vagy betegellátási tevékenységét.  

 

6. Ismételt elkövetés, illetve a segítségnyújtás (eltérítés) igénybevételének elmulasz-

tása esetén, vagy ha a cselekmény súlyosan veszélyeztette az egyetem, oktatási vagy betegel-

látási tevékenységét, az elkövetőnek az egyetemről történő eltávolítását kell kezdeményezni. 
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7. Etikai (fegyelmi) eljárás megindítására, feljelentés megtételére közalkalmazottak 

vonatkozásában a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, hallgatók vonatkozásában a kar dé-

kánja jogosult. 

IX. 

Segítségnyújtás: 

 

 Az egyetem az egyetemi polgárok kábítószerrel kapcsolatos problémái (függőség) ön-

kéntes megoldása érdekében térítésmentesen nyújt segítséget szakemberek segítségével.  

 A segítségnyújtással kapcsolatos feladatok végrehajtására a Pszichiátriai Klinika igaz-

gatója felelőst jelöl ki. A felelős elérhetőségét, az egyetem honlapján közzé kell tenni.  

 

X. 

Adatkezelés rendje 

 

1. A kábítószer befolyásoltsággal kapcsolatos eseményeket, intézkedéseket írásban 

kell dokumentálni. 

2. A dokumentumokat annyi példányban kell elkészíteni, hogy egy példányt az érin-

tett részére, egy példányt az irattár részére lehessen átadni. A dokumentumokat az eljárás so-

rán zárt borítékban kell tárolni. A boríték tartalmát csak az érintett és az illetékes vezető is-

merheti meg. 

3. A dokumentum tartalmát megismerőket – függetlenül attól, hogy a tartalmat jog-

szerűen, vagy jogellenesen ismerték meg – hivatali titoktartás kötelezi. 

4. A dokumentumokat tartalmazó borítékon, kívül, csak az érintett személy nevét, és a 

felbontásra jogosultak listáját lehet feltüntetni. A zárt borítékban levő irat tartalmát csak a 

munkáltatói, illetve fegyelmi jogkörrel rendelkező vezető ismerheti meg. Amennyiben a vizs-

gálat alapján etikai (fegyelmi) eljárás indul az iratot az etikai (fegyelmi) bizottság tagjai is jo-

gosultak megismerni. 

5. A dokumentumok tartalmának megismerése után az arra jogosult vezető az eredeti 

borítékot ismételten lezárja, és feltünteti rajta a további kezelés feladatait. A lezárt borítékot 

köteles nyilvántartásba vétel céljából átadni a szervezeti egység iratkezelőjének, aki azt a bo-

ríték felnyitása nélkül nyilvántartásba veszi. 

6. Amennyiben a befolyásoltság nem kerül bizonyításra – a rendőrségi megszüntető 

határozat kézhezvétele után - a dokumentumokat tartalmazó borítékot azonnal, felbontás nél-

kül kell megsemmisíteni. 

7. A befolyásoltság bizonyítottsága esetén (az eljáró nyomozóhatóság megállapítása 

alapján) a dokumentációt a munkáltatói, illetve fegyelmi jogkörrel rendelkező vezető nyilván-

tartásba vétel után továbbítja az etikai, fegyelmi eljárás lefolytatására kijelölt bizottsághoz, 

illetve a büntetőeljárást lefolytató hatósághoz. A továbbiakban az okmány a vizsgálati doku-

mentáció részét képezi. Tárolását a továbbiakban is zárt borítékban kell végezni. 

8. Amennyiben a befolyásoltság gyanújáról az egyetemmel jogviszonyban nem álló 

(beteg, hozzátartozó, stb.) tesz bejelentést, az adatait az egész eljárás alatt zártan kell kezelni 

 

 

XI. 

Záró rendelkezések: 

 

A Szabályzatot az Egyetem honlapján közzé kell tenni. Nyomtatott formában biztosítani kell, 

hogy minden szervezeti egységnél a dolgozók és hallgatók rendelkezésére álljon megfelelő 

mennyiségű példány. A Szabályzathoz való hozzáférést folyamatosan biztosítani kell. 

 

A bizottság – együttműködve a HÖK-el – évente értékelje a szabályzat végrehajtásának hely-

zetét, és a hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét. Az értékelés alapján – szükség sze-

rint – tegyen javaslatot a szükséges módosítások végrehajtására.  
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Az Országgyűlés új drogstratégiájának kiadása és a Kormány ennek alapján elkészített fela-

datterve alapján a bizottság soron kívül hajtsa végre a Szabályzat szükséges felülvizsgálatát és 

módosítását. 

 

A szabályzat alapját képező jogszabályok 

 

1978 évi IV. tv BTK. 

1979 évi 5. tvr. BTKé. 

1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

és védelméről. 

Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. 

Az egyetem „Iratkezelési szabályzata”. 

Az egyetem „Adatkezelési szabályzata”. 

 

Budapest, 2011. február 24. 

 

 

 

         Dr. Tulassay Tivadar s.k. 

          rektor 
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Mellékletek: 

 

 

 

 
1. sz. A kábítószeres befolyásoltság gyanújelei 
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1. számú melléklet az SE KÁBÍTÓSZER MEGELŐZÉSI SZABÁLYZATHOZ. 

 
A kábítószeres befolyásoltság gyanújelei 

 

Bizonyos szerek az ittassághoz hasonló koordinációs zavarokat (mozgásban, beszéd-

ben) és egyéb tüneteket (vegetatív tünetek: izzadás, pupillatünetek) idéznek elő, alkoholos 

lehelet nélkül – ugyanakkor e szereket többször kombinálják alkohollal is. Más szerek erős 

stimuláns hatással rendelkeznek, ami a viselkedésben, mozgásban, beszédben, egyéb testi tü-

netekben is megjelenik. Ugyanezek a szerek, kiegészülve esetenként a hallucinogének cso-

portjába tartozó anyagokkal erős hangulati ingadozásokat, erőszakos cselekményeket is ki-

válthatnak. Jellemző lehet, hogy az egyén kapcsolata meggyengül a külvilággal, majd ez a 

kapcsolat szinte el is tűnik: nem tudja a nevét, azt, hogy hol van, hogy került oda, hány óra 

van, milyen napot írunk. Ez már súlyos állapot, ami orvosi beavatkozást igényel. A központi 

idegrendszer működését csökkentő szerek esetében légzésbénulástól és fulladástól kell tartani, 

itt sürgős beavatkozásra van szükség. 

 

A gyanújelek esetén célszerű orvos vagy mentő értesítése, a szakemberek döntenek az 

érintett személy további kivizsgálásáról, illetve sürgősségi ellátásról! Az értesítés után az estet 

dokumentálni kell. 


