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HKR 7. sz. melléklet 

7/A. Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat – 2022 
(HBSZ)101  

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Rektora a Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), az 1993. évi 
XCIII. évi törvény a Munkavédelemről (Mvt.) és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, továbbá 
az egészséges és biztonságos hallgatói környezet kialakítása és fenntartása érdekében meghatározott szabályok, 
szakmai irányelvek és állásfoglalásoknak történő megfeleltetés érdekében az alábbi szabályzat betartását teszi 
kötelezővé a Tan Kapuja Buddhista Főiskola valamennyi intézményében, intézményrészében. 

1. Cél 

Jelen szabályzat célja, hogy a Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatóinak az egészséges és biztonságos körülmé-
nyek és feltételek szerinti zavartalan oktatását biztosítsa. A balesetek, és lehetőség szerint a betegségek megelő-
zését, az esetleg bekövetkezett balesetek esetén követendő eljárásokat szabályozza, megjelölve a kapcsolódó fel-
adatok felelőseit. A biztonságos körülmények, a balesetek megelőzésében résztvevők, közreműködők tevékeny-
ségük ellátása során kötelesek együttműködni. 

2. Alkalmazási terület 

Személyi hatály:  
Jelen szabályzat kiterjed a főiskola valamennyi hallgatójára, oktatójára, a főiskolával bármilyen munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló természetesen személyre és a főiskolával alvállalkozói szerződés keretében a főiskola 
intézményeiben személyesen munkát végzőkre. 

Időbeli hatály:  
Jelen szabályzat a főiskola szenátusának döntését követő naptól lép hatályba, módosításig, illetve visszavonásig 
hatályos. A szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

Tárgyi hatály: 
Jelen szabályzat elsősorban a hallgatói jogviszonyokra, mint hatókörben tartózkodókra másodlagosan a hallgatói 
jogviszonyokhoz kapcsolódó egyéb (oktatói, hallgatói ügyintézői, kiszolgáló) jogviszonyokra terjed ki. 

Területi hatály:  
Jelen szabályzat a Tan Kapuja Buddhista Főiskola által tulajdonolt, bérelt, oktatási és egyéb – hallgatói tanulmá-
nyokhoz kapcsolható célú – intézmények területére terjed ki.  

3. A hallgatók jogai, és kötelezettségei a balesetek megelőzése érdekében 

Minden hallgatónak joga, hogy egészséges és biztonságos körülmények között tanulhasson. A hallgatókat nem 
érheti hátrány, ha az egészséges és biztonságos körülmények megtartása érdekében írásban vagy szóban fellép-
nek a főiskola bármely szerve, vagy személye felé. 
A hallgatóknak joga, hogy szubjektív veszélyérzet esetén annak egyidejű jelzése mellett saját testi épségük, egész-
ségük érdekében a tanulmányi helyszínt elhagyják, és erre másokat is figyelmeztessenek. 
A hallgatók kötelességei: 
- tanulmányaik időbeosztása (órarend) szerint tanulásra alkalmas állapotban vegyenek részt az oktatásban; 
- a tanulmányi helyszíneken más hallgatókkal, oktatókkal, a főiskola munkatársaival és a hatókörben tartózko-
dókkal olyan magatartást tanúsítsanak és együttműködjenek annyiban, hogy azzal maguk és mások testi épségét, 
egészségét ne veszélyeztessék, és anyagi kárt se idézzenek elő; 
- a rendelkezésükre bocsátott tanuláshoz szükséges eszközök, berendezések biztonságos állapotáról használat 
előtt meggyőződni, az eszközt rendeltetésszerűen használni, a munkavédelmi oktatáson elhangzottaknak megfe-
lelően a tőlük elvárható módon óvni, használat után biztonságosan (pl. kikapcsolt, áramtalanított állapotban) 

                                                                        
101  Készítette: Hegedűs Miklós munkavédelmi szakmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara munkabiztonsági szakértője. Oklevél száma: 
35/2014M. Elfogadta a Szenátus a 2022. július 14-én kelt 28/2022.(07.14) sz. határozatával.  
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visszaadni; 
- kötelesek továbbá az esetleges sérülést, hibát az arra illetékes személynek haladéktalanul jelezni, és a haszná-
latot a hiba kijavításáig azonnal felfüggeszteni; 
A hallgatók kötelesek  
- a főiskola intézményeiben az évszaknak, az aktuális klimatikus viszonyoknak és az elfogadott szokásoknak meg-
felelő ruházatot viselni a testi épségük és betegségmegelőzés céljából; 
- a főiskola intézményeiben a tartózkodásuk teljes időtartama alatt a rendet, fegyelmet, és tisztaságot megtartani; 
- a főiskola intézményeiben való tartózkodásukhoz szükséges munkavédelmi, baleset megelőzési ismereteket el-
sajátítani, azokat mindvégig alkalmazni; 
- a veszélyt jelentő rendellenességet, zavart, üzemzavart a tőlük elvárható módon – de saját vagy mások testi 
épségének, egészségük veszélyeztetése nélkül – megszüntetni, illetve erre intézkedést kérni; 
- kötelesek általuk észlelt, vagy elszenvedett balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. 

4. A munkavédelmi oktatás 

A hallgatókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az elméleti munkavédelmi oktatás – kiegészítve a tűz-
védelmi oktatással (továbbiakban oktatás) a tanulmányok megkezdésekor (tanév/félév kezdete) a tantervben 
történő előírás alapján tantárgyhoz kapcsolódóan történik. 

- Az oktatás tematikáját a főiskola rektora hagyja jóvá; 
- megszervezése a tanulmányi osztály feladata; 
- az oktatás kötelező minden újonnan belépő (akár később csatlakozó) hallgató számára is; 
- az oktatást a hallgatók által értett – akár a magyartól eltérő – nyelven kell megtartani írásban, vagy szó-

ban; 
- - az oktatást megtörténtét írásban dokumentálni kell, egy a tematika mellé csatolt íven a dátum 

és a jelenlévők megjelölésével a jelenléti íven, melyet az oktatáson részt vett hallgatók is aláírnak. E 
dokumentumokat a főiskola 5 évig köteles megőrizni. 

 
Amennyiben az oktatás érvényessége alatt (szemeszter) a főiskola intézményeiben a tanulási körülményeket il-
letően lényeges változás következik be, az oktatás vonatkozó részét meg kell ismételni a módosított (rész)tema-
tika alapján. 
 
Gyakorlati munkavédelmi oktatás (továbbiakban gyakorlati oktatás) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó, a hallga-
tók tevékeny közreműködését igénylő baleset megelőzési ismeretek megtanítását, gyakoroltatását foglalja magá-
ban. Speciális gyakorlati munkavédelmi oktatás: amennyiben az egyes tantárgyak oktatásához gyakorlati foglal-
kozást ír elő a tanterv, az arra vonatkozó speciális munkavédelmi és baleset megelőzési követelményeket a fog-
lalkozás megkezdése előtt a hallgatókkal – kiegészítő speciális munkavédelmi oktatásként meg kell tartani az 
általános oktatásnál részletezett módon, továbbá dokumentálni is ugyanúgy szükséges. 
 
Sportfoglalkozások, tanterv szerinti mozgásgyakorlatok: 
– jóga, csi-kung (tai-chi) és tibeti jóga; buddhista zarándoklat; valamint  
– a meditációs tárgyak keretében statikus, illetve dinamikus fizikai terheléssel járó mozgásformák, pl. rituális tánc 
előtt az oktató köteles az oda tartozó veszélyforrásokra felhívni a hallgatók figyelmét, kitérve a balesetek sérülé-
sek elkerülésének módjára is.  
 
Valamennyi oktatás megtörténte után is köteles a főiskola megfelelő felügyeletet biztosítani az intézményeiben. 
A felügyelet a végzett tevékenységtől függően más lehet tanórán és azon kívül. 

5. A biztonságos oktatási tevékenység 

Az oktatásra vonatkozó szabályokat – ide értve a biztonsági előírásokat – a főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabály-
zata, valamint egyéb szabályzatai tartalmazzák. Amely oktatási folyamatrész abban nincs szabályozva, arra az adott 
oktatónak kell meghatároznia a meghatározott biztonságos oktatási feltételeket. 
 
A hallgatókkal csak olyan feladat végeztethető, amelyre az adott hallgató alkalmas mind fizikailag, mind szellemi-
leg, egészségét, testi épségét nem fenyegeti veszély és megfelelő ismeretekkel rendelkezik a feladat végrehajtását 
illetően. Az oktatási tevékenység megkezdésekor az oktató köteles ellenőrizni a helyiség és az oktatási eszközök 
biztonságos állapotát. 
 
Az oktatás során felfedezett meghibásodás esetén – ha a hiba az oktató, vagy hallgatók által biztonságosan nem 
javítható, vagy nincsenek erre felhatalmazva – a veszélyes eszköz, körülmény kiiktatása szükséges és a javítás 



Szabályzatok.2022.07.15. 
 

147 
 

kezdeményezésére megfelelő intézkedéseket meg kell tenni.  Veszélyes üzemeltetésű eszköz hatókörében hall-
gató(k) felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. 
 
A villamos eszközök és berendezések használatba vétele, üzemeltetése, karbantartása és javítása a főiskola meg-
előzési stratégiájában meghatározottak szerint történik. 
 
Egészséget, testi épséget veszélyeztető utasítást adni tilos. Bármilyen veszélyforrás észlelésekor az oktatási tevé-
kenységet meg kell szakítani, az esetleges veszélyforrásokat el kell különíteni (elkeríteni) a biztonság helyreállí-
tásáig. 

6. Egyéni és kollektív védelem 

A főiskola intézményeiben azonos védelmi szintre jogosult minden személy státuszától, jogviszonyától, az intéz-
ményekben való tartózkodási időtartamától függetlenül. A főiskola intézményeiben kollektív védelmi rendszer 
kiépítése nem szükséges. 
 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola egyéni védőeszköz juttatásának rendje a főiskola külön szabályzatában talál-
ható. Amennyiben egyes tevékenységekre egyéni védőeszköz előírására kerül sor, annak használata az érintett 
személy számára kötelező. Amennyiben figyelmeztetés ellenére sem használja az előírt egyéni védőeszközt az 
érintett személy, az adott tevékenységet/munkát nem folytathatja. Amennyiben egyes tevékenységekhez védő-
oltás szükséges, az csak a védőoltás (védelmi időszakában) birtokában történhet. A megfelelő védőoltás előírása 
és beadása a foglalkozás-egészségügyi szoláltató feladata, az érintett személy (hallgató, oktató stb.) köteles ezen 
megjelenni. 
 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola valamennyi intézménye alkalmas az ott tartózkodásra, a megfelelő higiéniai 
állapotok folyamatosan biztosítottak. Erről a főiskola a munkahelyi kockázatértékelés dokumentációjában rögzí-
tettek szerint gondoskodik. Extrém időjárási körülmények között a főiskola intézményeiben hideg/meleg védő-
ital biztosítható. 
 
Szabadtéri foglalkozást kizárólag komfortérzetet nyújtó körülmények között tartható. Kerülni kell a közvetlen 
napsütésben, csapadékos időben, extrém légmozgás esetén a szabadtéri foglalkozások megtartását. A főiskola 
minden épületében, az egyidejűleg lehetséges ott tartózkodók létszámához igazodó elsősegélynyújtó felszerelést 
és elsősegélynyújtásra alkalmas helyiséget kell biztosítani és a helyét jól látható módon megjelölni. 
 
A főiskola intézményeiben üzemelési időben (nyitvatartás alatt) folyamatosan kiképzett elsősegély-nyújtó sze-
mély jelenlétét biztosítani kell. A személy megnevezését és elérhetőségét jól látható módon közzé kell tenni..    

7. Baleset esetén követendő eljárási rend 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola mindent megtesz annak érdekében, hogy az intézményeiben előforduló (hall-
gatói) baleseteket megelőzze, megakadályozza, emellett mégis előfordulhat ilyen esemény. A főiskola intézmé-
nyeiben előforduló balesetek vonatkozásában indifferens, hogy az hallgatóval, oktatóval, alkalmazottal, alvállal-
kozóval, vagy vendéggel történik, elsődleges az élet mentése a személyi sérülés, egészségben esett károsodás mi-
nimalizálása, illetve csökkentése. 
 
A balesetet szenvedett személy(ek) kimentése úgy történjen, hogy a mentést végző(k) egészségét, testi épségét 
ne veszélyeztesse. 
 
Kimentést követően (vagy, ha az nem lehetséges, akkor a baleset helyszínén) haladéktalanul gondoskodni kell a 
sérülés jellegétől függő elsősegélynyújtásról és a szükség szerinti vészhelyzeti szolgáltatók azonnali értesítéséről. 
 
A vészhelyzeti szolgáltatók telefonszámai a főiskola épületeiben kifüggesztésre kerültek. 

 
A főiskola minden intézményében előforduló balesetet, rosszullétet köteles annak észlelője az oktatónak, vagy a 
főiskola bármely ügyintézőjének bejelenteni. Súlyos (munka)baleset esetén értesítendő a Főiskola részéről a rek-
tor, a rektor helyettes, illetve a rektori titkárságvezető, továbbá azonnal értesíteni kell a munkavédelmi hatóságot, 
és a területileg illetékes rendőrkapitányságot is. 
 
A balesetek és rosszullétek eltitkolása, vagy késedelmes jelentése fegyelmi vétség az azt megsértő hallgató részé-
ről A Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 3. sz. mellékletét képező Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján 
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„Fegyelmi felelősséggel tartozik a hallgató a Főiskolán belüli olyan magatartásért, amellyel a Főiskola, illetve az 
általa működtetett létesítmények rendje ellen szándékosan vagy súlyosan gondatlanul vét, vagy amely magatar-
tás jogszabályt, főiskolai szabályzatot, házirendet sért.” 
 
Minden balesetről, rosszullétről jegyzőkönyvet kell felvenni és a tanulmányi osztályra leadni. E jegyzőkönyveket 
5 évig kell megőrizni. Minden baleset bekerül a főiskola munkavédelmi szabályzata szerinti munkabaleseti nyil-
vántartásába. A főiskola külön nyilvántartást vezet az alkalmazottak baleseteiről és a hallgatói, illetve más sze-
mélyeket érintő balesetekről. 
 
A hallgatói balesetek kivizsgálásában a főiskola Hallgatói Önkormányzatának Hallgatói Képviselete (HK) által de-
legált személy jogosult részt venni. 
 
A munkabalesetek kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, vagyis azt csak munkavédelmi 
szakember vizsgálhatja, a lezárt vizsgálati anyagot a munkavédelmi szakember nyújtja be a megfelelő szerveknek. 
 
A vizsgálati anyagból egy példány a sérültet (vagy törvényes képviselőjét) halálos baleset esetén a közvetlen hoz-
zátartozót illeti meg. A hallgatói balesetek nem munkabalesetet a munkavédelmi törvény szerint, de szakszerű 
kivizsgálásuk nem mellőzhető. A főiskola arra kijelölt munkatársa minden bejelentett balesetet, rosszullétet ki-
vizsgál, a konkrét ügyben is eljár, illetve szükség szerint bevon munkabiztonsági szaktevékenységet végző mun-
kavédelmi szakembert, továbbá a későbbi, hasonló balesetek megelőzése érdekében megelőző intézkedéseket 
hoz és hajt, vagy hajtat végre. A főiskola a baleseteken túl a tudomására jutott foglalkozási megbetegedéseket – 
ide értve a fokozott expozíciós eseteket is – köteles kivizsgálni. 
 
Kvázi baleset/veszélyeztetés esetén követendő eljárási rend 
A kvázi balesetet ugyanolyan gondossággal és részletességgel kell vizsgálni, mint a megtörtént baleseteket (a 
vizsgálati anyagot viszont nem kell megküldeni senkinek). A kvázi baleset kivizsgálásának célja kifejezetten pre-
ventív jellegű, ezért a szükséges tanulságokat a munkavédelmi oktatásokba a következő időben be kell építeni. 

8. Havária helyzetek kezelése 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola oktatási fő és egyéb melléktevékenységei során keletkező rendkívüli helyzetek, 
vészhelyzetek megfelelő kezelésére a Rektor havária irányító személyt jelöl ki. Az irányító csak olyan személy 
lehet, aki a megadott időintervallumban az intézményben (a megadott épületben) tartózkodik, képes és képzett 
a havária helyzet kezelésére. A havária irányító személyről (nevéről, munkaköréről, beosztásáról) aktuálisan a 
Tanulmányi osztály hirdetőtábláján, vagy a honlapon elhelyezett tájékoztatásból értesülhet minden érintett sze-
mély. 

9. Testi épséget, egészséget érintő károkból eredő megtérítési kötelezettség 

Amennyiben e szabályzat hatálya alatt hallgatót olyan baleset, egészségkárosodás ér, amely a főiskola ellenőrzési 
körben azonosítható okra vezethető vissza és a főiskola elháríthatatlan felelőssége megállapítható, akkor az oko-
zott kárt a főiskola köteles megtéríteni. Mentesül a főiskola a felelősség alól, öngyilkosság (vagy annak kísérlete) 
saját testi épségben önmaga által okozott sérülés/kár, a sérült ittas, bódult állapotában bekövetkezett balesete 
(amelyet a főiskola nem fedezhetett fel előzetesen) esetén és az útközben történt balesetek (útibaleset) vonatko-
zásában. 
 
A kárigény bejelentésére a sérültet a főiskola írásban hozott határozatával hívja fel a baleset bekövetkezését kö-
vető 15 napon belül. 
 
A kártérítési igény elbírálása első fokon a gazdasági igazgató hatáskörébe tartozik a Hallgatói Általános Eljárási 
Rend (HÁER) 2.7.1. szerinti általános ügyintézési határidőben. 
 
A hallgatókkal kapcsolatos kártérítési ügyekkel kapcsolatban részletes szabályokat a Hallgatói Követelményrend-
szer Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat (FKSZ) tartalmazza. 

10. Záró rendelkezések 

Jelen szabályzat a Főiskola Szabályzatainak II. kötetét képező Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 7.  sz. mel-
lékletét képezi és a Szenátus jóváhagyásával kerül elfogadásra.  
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Készítette: Hegedűs Miklós munkavédelmi szakmérnök (CE-MM Kft.), a Magyar Mérnöki Kamara munkabizton-
sági szakértője. Oklevél száma: 35/2014M. 
 
A jelen Szabályzatot a Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szenátusa 28/2022. (07.14.) számú határozatával hagyta 
jóvá. 
 
A jelen Szabályzat 2022. július 15-ével lépett a korábbi, Torma Beáta okl. munkavédelmi szakember által készített 
és a Szenátus 10/2017. (02.23.) számú határozatával elfogadott, 2017. február 23-ától hatályos Szabályzat he-
lyébe.  
           
Kelt: Budapesten, 2022. július 14-én.  
  

Karsai Gábor rektor 
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