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EHS szakmérnök/szakember szakirányú 
továbbképzési szakok 

 

Szak neve 

EHS szakmérnök szakirányú továbbképzés 

(Environment, Health and Safety Engineer,  
magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakmérnök) 

OH engedély: FNYF/2393-4/2016., FNYF/119-1/2017, kód: TTOVEON 

 

EHS szakember szakirányú továbbképzés 

(Environment, Health and Safety Specialist,  
magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakember) 

OH engedély: FNYF/2037-4/2016., FNYF/121-1/2017, kód: TTOVESK 
 

Képzési forma, tagozat 

Levelező tagozat 
 

Képzési idő  

4 félév 

 

Félévenként 5 alkalommal, 2 napon történik az oktatás. A 4 féléves összes óraszám 3600 óra, melyből 360 óra 

intézményi, 3240 óra pedig egyéni felkészülést jelent. A tantervi háló alapján a hallgatók összesen - a teljes 

kurzusra vetítve - 120 óra gyakorlati és 240 óra elméleti oktatásban, azaz összesen 360 óra képzésben 

részesülnek (ebbe beletartozik a szakdolgozat készítésre, illetve konzultálásra szánt 30 óra is). Az egy hétvégére 

jutó tanórák száma 18. 

 

Kreditbeszámítás: 
EHS szakmérnök szakirányú továbbképzés: 

Környezetmérnöki alapszakon szerzett végzettséggel, műszaki környezeti szakmérnök szakirányú 

továbbképzésen szerzett végzettséggel vagy munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzésen szerzett 

végzettséggel rendelkezők számára egységesen  

60 kreditpont beszámításával a képzési idő 2 félév. 

 

EHS szakember szakirányú továbbképzés: 

A munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen, továbbá környezet-egészségügyi szakember szakirányú 

továbbképzésen szerzett végzettséggel vagy népegészségügyi mesterképzés környezet- és foglalkozás-

egészségügyi specializációján szerzett végzettséggel rendelkezők számára egységesen  

60 kreditpont beszámításával a képzési idő 2 félév. 

 

A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév 

A felvétel feltétele:  
EHS szakmérnök szakirányú továbbképzés: 

Legalább alapképzésben (korábban: főiskolai képzésben) szerzett  

mérnöki oklevél.  

 

EHS szakember szakirányú továbbképzés: 

Legalább alapképzésben (korábban: főiskolai képzésben) szerzett  

nem mérnöki oklevél.  
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A képzések célja 

A képzések célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és 

környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök/szakemberek képzése, akik 

képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai- és iparbiztonsági előírások kidolgozására, 

fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek 

azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá 

képesek kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő 

technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS 

feladatok és célok elérésére. 

 

Az EHS szakirányú továbbképzési szakokon végzettek alkalmasak: 

 munkahelyi, vállalati EHS koordinátorként a munkahely, vállalat környezetvédelmi, 

munkaegészségügyi és munkabiztonsági rendszerének működtetésére és fejlesztésére a 

jogszabályi előírásoknak és a vállalkozás elvárásainak megfelelően, 

 környezeti ártalmak feltárására, megelőzésére, környezet-egészségügyi intézkedések 

kidolgozására és betartatására, 

 környezetvédelmi eljárások (víz-, levegő- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás) 

tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra, 

 környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére, 

 környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok irányítására, elkészítésére, 

 munka- és tűzvédelmi 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,  

 tűz- és munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésére, munkabalesetek teljeskörű 

nyilvántartására és jelentésére, 

 tűzeset vagy ipari baleset során a kárelhárítás-vezető tevékenységének támogatására, 

 munka- és tűzvédelmi 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, 

 önművelésre, önfejlesztésre, a saját ismeretek magasabb szintre emelésére. 

 

Az oklevelekben szereplő szakképzettség megnevezése 

EHS SZAKMÉRNÖK vagy EHS SZAKEMBER 
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Jelentkezzen ezen szakokra, ha:  

 kreatív és logikus gondolkodású,  

 fokozottan érzékeny a környezeti problémákra és részt szeretne venni azok megoldásában, 

képességet kíván szerezni a környezeti veszélyek felismerésére és azok elhárítására, a 

természeti erőforrások ésszerű felhasználásának, hulladékszegény technológiák 

kialakításának megvalósítására,  

 a fentieken túl munka- és tűzvédelmi előírások megismerésére, kidolgozásának, 

fejlesztésének és betartatásának koordinációjára,  

 valamint egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozására, foglalkozás-egészségügyi 

megfelelőség ellenőrzésére, 

 illetve képességet kíván szerezni munkahelyi, vállalati EHS koordinátorként a munkahely, 

vállalat környezetvédelmi, munkagészségügyi és munkabiztonsági rendszerének 

működtetésére és fejlesztésére a jogszabályi előírásoknak és a vállalkozás elvárásainak 

megfelelően.  

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték  

 

Alapismeretek: 35 kredit 

Az EHS tanulmányokhoz szükséges környezeti elemek és azok védelme, 

környezetegészségtan és -epidemiológia, munkaegészségtan, munkavédelem, tűzvédelem és 

EHS kommunikáció témakörökbe tartozó ismeretek. 

 

Szakmai törzsanyag: 30 kredit 
Speciális, az adott területre vonatkozó EHS ismeretek, elsősorban az EHS jogi háttere, 

környezetvédelmi mérések, toxikológia és ökotoxikológia, megújuló erőforrások, 

munkabiztonság, tűzvédelem témakörökbe tartozó ismeretek. 

 

Speciális szakmai ismeretek: 45 kredit 
EHS jogi háttere, környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok, 

hulladékgazdálkodás, integrált irányítási ismeretek, környezetirányítás, munkaegészségtan, 

kockázatbecslés, kémiai- és iparbiztonság témakörébe tartozó ismeretek. 

 

Összességében a hallgatóknak a szakdolgozat nélkül 110 kreditet kell megszerezniük. A 

szakdolgozat kreditértéke: 10.  

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 

 

Munkaerő-piaci igény  

Az iparban, a gazdálkodó szervezeteknél ill. az önkormányzatoknál jelentkező munka-, tűz-  

környezet- és egészségvédelmi feladatok rendkívül összetettek, melyek megoldása a 

technológiai ismereteken kívül igazgatási, jogi, gazdasági, munkavédelmi és humán 

ismeretekkel is rendelkező speciális szakemberek képzését követelik meg.  

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk minden cégtől szigorúbb környezetvédelmi 

magatartást követel, amely az aktuális feladatok megoldásához megfelelően képzett 

szakember bevonását teszi szükségessé (hatástanulmányok a beruházásokra és termelési 
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tevékenységekre vonatkozóan, telephely-engedélyeztetés, környezetvédelmi felülvizsgálatok, 

környezetirányítási rendszerek bevezetése, környezeti audit, biztonságtechnika, 

kockázatelemzés).  

A fenti környezetvédelmi feladatokat célszerű összehangolni a munka- és tűzvédelmi, illetve 

környezet- és foglalkozás-egészségügyi feladatokkal is, s így egy kézbe helyezni ezen 

feladatok irányítását a kitűzött célok elérése érdekében.  

A képzéseket a Magyar Mérnöki Kamara és a Kereskedelmi és Iparkamara megyei 

szervezetei illetve számos szakmai cég, vállalat is határozottan támogatja. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Részletes információk 
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar,  

Környezetmérnöki Tanszék 

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. 

Szakfelelős: Dr. Bodnár Ildikó tanszékvezető főiskolai tanár 

Telefon: (52) 415-155/ 77826, 77825, 30-981-6794 

web: www.eng.unideb.hu, http://old.eng.unideb.hu/kvt/index.php/hu/ehs-szakkepzes 

email: fkepzes@eng.unideb.hu, bodnari@eng.unideb.hu 

http://www.eng.unideb.hu/
mailto:fkepzes@eng.unideb.hu

