
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: 2. félév 

Előkövetelmények: Munkavédelem 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik: 
 a munkahelyek létesítési követelményeit 
 munkaeszközökre, gépekre vonatkozó követelmények minimális szintjét 
 villamos létesítések, érintésvédelem kialakításának módjait 
 építési (bontási) munkahelyekre vonatkozókövetelményeket 
 az emelőgépek üzemeltetésének szabályait 
 nyomástartó berendezések, hegesztési tevékenység biztonsági előírásait 
 a szállítás és raktározás biztonsági követelményeit, az anyagmozgatás gépeit 
 a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek biztonsági követelményeit 
 a gépjárműjavítás biztonságát 
 a faipari gépek üzemeltetésének szabályait 
 a forgácsolással és forgács nélküli fémmegmunkálás biztonságát 
 az egyéni védőeszközök kiválasztásának feltételeit 

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 

végrehajtásáról 
• 10/2016.(IV.5.) NGM r. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről 
• 3/2002.(II.8.) SzCsM -EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek min. szintjéről 
• 4/2002.(II.20) SzCsM – Eüm együttes r. 
• Solymosi János (2003): A villamosság biztonságtechnikája, Oktatási Stúdió, Miskolc 
• Dr. Hajdu László - Kádár Aba: A villamosság biztonságtechnikája, OMKT Kft, Budapest 
• Lantos Géza: Munkabiztonság Complex Kiadó, Budapest,2009. 
• MSZ 1585 szabvány és az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozat 
• Arató András: Világítástechnika (http://mek.hu/00500/00572/00572.pdf) 
• Kemencés József: Nyomástartó edények biztonságtechnikája (Táncsics Könyvkiadó Bp. 1968) 
• Dr. Karsai István: A hegesztés biztonságtechnikája (Táncsics Könyvkiadó Bp.1976) 
• Dr. Kása László – Dr. Meleghegyi Tibor – Pécsi Ottó: Emelőgépek a mindennapokban (Multikran kft. 

Bp.2008) 
• Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
• Emelőgépek Biztonsági Szabályzata 



• 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): Lápossi Attila, Solymosi János, óraadók 

 

  



Tantárgy neve:  

Munkabiztonság 

Tantárgy kódja:  

MK2MUBTK05KX17 

Kredit: 5 Követelmény: kollokvium Tanszék: KMT 

Óraszám: 2+1 Előkövetelmény: Munkavédelem 

Tantárgyfelelős: Szemán Mihály Tantárgy oktatói: Szemán Mihály, Lápossi Attila, 
Solymosi János 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Lápossi Attila: Szellőzés, szellőzéstechnikai megoldások 
levegőtisztasági követelmények. Fűtés. Fémek 
hegesztése, hegesztési eljárások, gépesítés, műanyagok 
hegesztése, munkaszervezés, hegesztőmunkahelyek 
kialakítása. Gázpalackok kezelése, szállítása és tárolása.                                              

 
    
 
 
 
Gázpalackok kezelése                                                                                                                                                                                    

2.  
Solymosi János: 
A villamos energia veszélyei. Villamos létesítés biztonsága 
Villamos berendezések üzemeltetésére vonatkozó 
biztonsági előírások. Villamos berendezések időszakos 
ellenőrzései 

Villamos létesítés biztonsága 

3.  
Solymosi János: 
Munkaeszközök használatára vonatkozó általános 
követelmények. Különleges munkaeszközök 
használatának biztonsági és egészségügyi követelményei. 
A természetes és mesterséges megvilágításra vonatkozó 
követelmények. Színdinamika 

Villamos berendezések üzemeltetésének biztonsága 

4.  
Lápossi Attila: 
A nyomástartó berendezések fogalma, műszaki 
követelmények A nyomástartó berendezések besorolása, 
megfelelőségének értékelése. A nyomástartó 
berendezések műszaki dokumentációja. Biztonsági 
szerelvények és rendszerek. A nyomástartó edények 
jelölése. 

A nyomástartó berendezések műszaki dokumentációja 

5.  
Szemán Mihály: Az Az RST folyamatok rendszere. Kézi és 
gépi anyagmozgatás, anyagmozgató rendszerek. Tárolási 
folyamatok gépesítése és automatizálása. Emelőgép 
csoportok, emelőeszközök (függeszték, csörlő, csigasor) 
Gépi targoncák, járműre szerelt daruk, daruk, járműlift és 
emelőrendszer.                             Az emelőgépek 
üzemeltetésének biztonsági előírásai. Emelőgép 
vizsgálatok. 

Emelőgép vizsgálatok típusai 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: - 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: írásbeli kollokvium 

 


