
Az ismeretkör: Önálló tárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.): - 

Tantárgyai: - 

 

Tantárgy neve: Munkavédelem Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 1 óra gyakorlat, összesen 15 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előkövetelmények: - 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik: 
 a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok rendszerét, tartalmi és formai 

követelményeit 
 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi, szervezési 

követelményeit a szervezett munkavégzéssel foglalkoztatott munkavállalók, a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók és a szolgáltatást igénybe vevők védelme érdekében 

 a munkáltatói szabályozás elkészítését, ill. az együttműködést a foglalkozás- egészségügyi 
szolgálattal és az ellenőrző hatóságokkal 

 egyéni védőeszköz-, időszakos felülvizsgálatok-, munkáltatói ellenőrzések rendjét, valamint a 
minőségirányítási rendszer (MEBIR) kialakítását és működtetését 

 üzemi-, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálását, a dokumentációk, 
jegyzőkönyvek, nyilvántartások elkészítését 

 veszélyes és nem veszélyes gépek, technológiák üzembe helyezésének szabályait, üzemeltetési 
dokumentációk elkészítését 

 az együttműködés szabályait a munkáltatókkal és a munkavédelmi érdekképviselettel  ill. azok 
választására vonatkozó szabályokat 

 a munkavédelmi szaktevékenység végzésére vonatkozó előírásokat munkahelyi 
kockázatértékelést létesítmény, gép, berendezés, technológia, személyi tényezők 
vonatkozásában 

Irodalom 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
• 1993.évi  XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5/1993 ( XII.26. ) MüM rendelet a munkavédelemről szóló1993.évi XCIII. tv. Egyes rendelkezéseinek 

végrehajt. 
• 89/1995 (VII.14.) Kormány rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
• MSZ  28001:2008 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBÍR)/BS 

OSHAS18001:2007/ 
• Lantos Géza: Munkabiztonság Complex Kiadó, Budapest,2009. 
• Dr. Ungváry György: Munkaegészségtan Medicina Kiadó 2004. 
• Dr. Ütő Ákos: Munkaegészségtan alapjai Referatura Congress Kft 2008. 
• Dr. Dési Illés: Népegészségtan Semmelweis Kiadó 
• Lencsés András, Göttli Józsefné, Gallóné Krasznai Zsuzsanna: A nukleáris erőműveknél jelentkező EHS 

kérdések és azok kezelésének integrálása, digitális tananyag, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, 
Debrecen, 2021. (elérhető: https://elearning.unideb.hu/) 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 



a) tudása: 
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismereteket, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati 

alkalmazását; 
- mélyrehatóan a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat, önálló 

kutatás-fejlesztési készséggel rendelkezik; 
- a munka- és tűzvédelmi, illetve iparbiztonsági elveket, szabályokat, összefüggéseket: a 

biztonságtudomány elmélete; a munkavédelmi jog, munkaélettan és munkalélektan,  
- az alkalmazott és speciális munkavédelmi ismereteket: egyéni védőeszközök, a villamosság 

biztonságtechnikai, világítástechnikai, nyomástartó berendezések, gépek és technológiák, 
anyagmozgatás, raktározás, létesítés és létesítmények, hegesztés biztonságtechnikai, fűtéssel, 
szellőzéssel, klímával, zaj- és rezgésvédelemmel, valamint az ergonómiával kapcsolatos ismeretek;  

- a környezet- és foglalkozásegészségügyi alapelveket, a kémiai- és iparbiztonság előírásait, 
kockázatértékelés, környezeti ártalmak megelőzésének lehetőségeit;  

- az EHS szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkákat, ezek kritikus értékelési módszereit, és a 
megszerzett ismeretek kreatívan alkalmazza; 

- az integrált irányítási rendszerek felépítését és kialakításának sajátosságait, a vonatkozó 
szabályozásokat, 

- a munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályokat, valamint az általános közigazgatási 
rendtartást; 

- a vonatkozó EHS szabványokat és irányelveket. 
 
b) képességei: 
- az EHS-célok elérésével kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, vonatkozásában 

elemző, értékelő feladatok ellátására; 
- munkahelyi, vállalati EHS-koordinátori munkakörök ellátása, munkahelyi, vállalati EHS-

koordinátorként a munkahely, vállalat környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági 
rendszerének működtetésére és fejlesztésére a jogszabályi előírásoknak és a vállalkozás elvárásainak 
megfelelően; kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására; 

- főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként különböző munkavédelmi szolgáltatások és 
munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására, a hatályos munkavédelmi 
törvényben meghatározott munkavédelmi képzettséghez kötött munkakörök és szaktevékenységek 
ellátására, azaz: 

 munkavédelmi előírások kidolgozásának, fejlesztésének és betartatásának koordinációjára, 
valamint munka- és tűzvédelmi oktatás tartására, szervezésére; 

 egyéni védőeszköz juttatási-rend kidolgozására; 

 gépek, berendezések üzembe helyezési és javítás utáni újraindítási eljárásában a munka-, tűz- 
és környezetvédelmi, valamint foglalkozás-egészségügyi megfelelőség ellenőrzésére, az 
előzetes vizsgálat elvégzésére; 

 munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésére, munkabalesetek teljeskörű nyilvántartására 
és jelentésére; 

 munkavédelmi időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésére;  

 munkabalesetek kivizsgálására; 

 munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésére;  

 közreműködésre mentési terv készítésében és munkavédelmi oktatásban; 

 a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozására; 
- munkavédelmi felülvizsgálatok tervezésének, szervezésének, lebonyolításának koordinációjára, a 

megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák 
felhasználására; 

- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat határterületeiről származó információk, felmerülő 
új problémák, új jelenségek feldolgozására, a problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek 
felvetésére. 

 
c) attitűdje: 
- együttműködik országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálatában és értékelésében; 



- nyitott EHS-kommunikációra, kommunikációs és kooperációs készsége van az állami (hatósági), 
önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek  
munka-, tűz-, környezetvédelmi és foglalkozás-egészségügyi feladatainak és akcióinak 
összehangolásában, irányításában; 

- törekszik aktív részvételre a munka- és tűzvédelmet, valamint az emberi egészség és a környezet 
védelmét és a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében; 

- vállalja a részvételt a munka-, tűz-, emberiegészség- és környezetvédelmi tanácsadói, döntés-
előkészítési munkában; 

- törekszik önművelésre, önfejlesztésre, a saját ismeretek magasabb szintre emelésére. 
 

d) autonómiája és felelőssége: 
- szakmai feladatainak elvégzése során környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség jellemzi és 

igényes a minőségi munkára;  
- kreativitás, rugalmasság és problémafelismerő és -megoldó készsége alapján felelősséget vállal a 

vészhelyzet felismerésében és krízishelyzeti döntéshozatalban; 
- váratlan döntési helyzetekben alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre; 

figyelemmel kíséri és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 
technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. 

 

Tantárgy felelőse: Szemán Mihály, óraadó 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Mágori András, óraadó 

 

  



Tantárgy neve:  

Munkavédelem 

Tantárgy kódja:  

MK2MUVDK05KX17 

Kredit: 5 Követelmény: kollokvium Tanszék: KMT 

Óraszám: 2+1 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Szemán Mihály Tantárgy oktatói: Szemán Mihály, Dr. Mágori András 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
A munkavédelem történelmi kialakulása, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok rendszere. Az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi, szervezési és személyi követelményei a szervezett 
munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, a munkavégzés hatókörében tartózkodók és a szolgáltatást 
igénybe vevők védelme érdekében. Munkáltatói szabályozás készítése. Együttműködés a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatóval és az ellenőrző hatóságokkal.    

2.  
Szellőzés, munkahelyi levegő tisztasági követelményei. Fűtés. A munkahelyi megvilágítással szemben támasztott 
követelmények. Zaj és rezgés elleni védelem. Keszonban végzett munkák munkavédelmi követelményei. A porok hatásai. 

3.  
Stressz a munkahelyen. A munkahelyi hő kockázatai. A létesítés munkahigiénés szempontjai, a munkahelyek vízellátása.  
Azbesztózis, benzol, toluol, xilol. Bőrgyógyászati problémák a munkahelyen. Fémek toxikológiája. Biológiai monitorozás 
a munkahelyen. 

4.  
Egyéni védőeszköz Időszakos felülvizsgálatok. A munkáltatói ellenőrzések rendje. Minőségbiztosítási rendszer (MEBÍR) 
kialakítása és működtetése. Üzemi-, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása. Veszélyes és nem 
veszélyes gépek, technológiák üzembehelyezése. Üzemeltetési dokumentáció. 

5.  
Munkabiztonsági szaktevékenység. Munkahelyi kockázatértékelés létesítmény, gép, berendezés, technológia, személyi 
tényezők vonatkozásában. Munkavédelmi érdekképviselet ill. választására vonatkozó előírások. 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: - 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: írásbeli kollokvium 

 


