
Az ismeretkör: Önálló tárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.): - 

Tantárgyai: - 

 

Tantárgy neve: Szakdolgozat 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): évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): laboratóriumi gyakorlat 
anyagából írásbeli számonkérés 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előkövetelmények: -  

Tantárgyleírás: 

A szakdolgozat készítésének célja a szakmérnök/szakember jelölt elméleti és gyakorlati EHS ismereteinek 
rendszerezése, megszilárdítása és alkalmazása, a választott témakör elmélyültebb tanulmányozása, az EHS 
szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismeretek 
kreatív alkalmazása, a komplex jártasság bizonyítása. A szakdolgozat valóságos műszaki feladat és önálló 
mérnöki munkát igényel. A szakmérnök/szakember jelölt a szakdolgozat sikeres elkészítésével bizonyítja 
be, hogy önállóan is képes EHS feladatok megoldására. Ennek megfelelően a szakdolgozatot a legnagyobb 
gonddal és alapossággal kell tartalmilag és formailag kidolgozni és összeállítani. A szakdolgozatok témáit 
vállalatok, cégek, kutatóintézetek adják saját, megoldásra váró feladataik közül. Szakdolgozati téma lehet 
továbbá egy elképzelt vészhelyzet leírása és az ehhez kapcsolódó elhárítási beavatkozások, szakmai 
dokumentációk megtervezése, értékelése, javaslattétel. A szakdolgozat tartalmát tekintve elvárt, hogy a 
választott téma a képzés profilja alapján mindhárom részpillér (E, H, S) területeit lefedje. 

Irodalom 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

- Választott téma alapján 

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 kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható 

problémamegoldó technikákat; 

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; 

- 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: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): kijelölt témavezetők és konzulensek 

 

  



Tantárgy neve:  

Szakdolgozat 

Tantárgy kódja:  

MK2SZKDK10KX17 

Kredit: 10 Követelmény: évközi jegy Tanszék: KMT 

Óraszám: 4+2 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Bodnár Ildikó Tantárgy oktatói: Dr. Bodnár Ildikó, 

kijelölt témavezetők és konzulensek 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
Szakdolgozati témák lehatárolása, a szakdolgozatkészítés célja, formai és tartalmi elvárások 
rendszerezése. 

2.  Szakirodalmi háttér feldolgozása. Források megnevezése, Jogszabályi hivatkozások. 

3.  Anyag és módszer, pillérekhez kötött sajátosságok. 

4.  Eredmények és értékelésük megjelenítése, formai megoldások, tartalmi elvárások. 

5.  Következtetések, javaslatok. Összefoglalás. Plágiumellenőrzés. 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: Az aláírás feltétele a gyakorlati jegy megszerzése: 

 rendszeres konzultáció a kijelölt belső tmavezetővel és a külső konzulenssel 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele:  

A szakdolgozat előírásoknak megfelelő, legalább 70%-os készültségi foka. 

 


