
Egyetemünkön a tűz és munkavédelmi oktatáson való részt vétel az oklevél megszerzésének 

feltétele, de a szakos mintatantervnek nem része.  

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a „Munkavedelem” tantárgy felvétele kötelező a Neptun 

rendszerben 2010. szeptembertől kezdődően, minden képzésen, nappali és levelező 

tagozaton is  

Amennyiben a tárgyfelvételi időszakban ezt nem tette meg, kérjük, sürgősen pótolja! 

A kurzusteljesítés aláírása elektronikusan kerül regisztrálásra a Neptunban. 

A DE TTK OMB 2010. szeptember 16-i határozata értelmében: 

A Debreceni Egyetemen korábban már tanulmányokat folytató azon hallgatóknak, akik az 

indexükben regisztráltan előzőleg már teljesítették a tűz – és munkavédelmi oktatást és ezt a 

Kar Tanulmányi Osztályán igazolják, a Tanulmányi Osztály a jelen tanulmányi képzésükre is 

akkreditálja a teljesítést. 

A Debreceni Egyetemen korábban már tanulmányokat folytató hallgatóknak: 

- Akiknek az előző képzésen lévő indexében regisztrálva van (be van pecsételve vagy 

ragasztva a teljesítés), hogy előzőleg már teljesítették a tűz – és munkavédelmi oktatást, 

de a Neptunban nincs felvéve a tárgy, az index bemutatásával regisztráltathatja a 

teljesítést a TO  A/104-es irodában. 

- Akik az előzőleg folytatott tanulmányaik során a Neptunban is felvették és teljesítették a 

tárgyat, igazolás leadása nélkül a TO regisztrálja a teljesítést a jelenlegi képzésen. 

 

Akik nem a Debreceni Egyetemen teljesítették a tárgyat, a Kar honlapjáról letölthető 

http://ttk.unideb.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=96  

(Tárgyelfogadási kérelem) kérelem kitöltésével – Hallgatóknak – Kérelmek menüpontban - 

(csatolva hozzá az előző képzésen teljesített tárgy index fénymásolatát vagy a Neptunból 

kinyomtatott igazolást) kérhetik a jelen képzésükre a tárgy elfogadását/regisztrációját a TO 

A/104. irodában. 

 

Teljesítés:  A Debreceni Egyetemen kötelező az első évfolyamos egyetemi hallgatókat 

általános tűz-, munka- és polgári védelmi oktatásban részesíteni.  A hatékonyság növelése 

érdekében ez a 2015-ös tanévtől távoktatás formájában történik.  Az anyag felsőfokú 

tűzvédelmi szakember közreműködésével készült. A  szükséges regisztráció és az oktatás 

anyaga http://munkavedelem.unideb.hu/ honlapon érhető el. 

A tárgy paraméterei: 

- Tantárgy kódja: Munkavedelem 

- Tantárgy neve: Munkavédelem 

- Óraszám: 0+0+0 

- Kredit: 0 

- Követelmény: aláírás 

- Egység: HKSZK 

http://ttk.unideb.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=96
http://munkavedelem.unideb.hu/

