
Tantárgy neve: Iparbiztonság Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa: 150/15, 2/1 

Ismeretkör: Speciális szakmai ismeretek 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  

Tantárgy-leírás:  

Az Iparbiztonság tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik: 
- A SEVESO III. irányelv célkitűzéseit és előírásait; 

- a jogszabály hatálya alá tartozó veszélyes anyagok és a hozzátartozó küszöbértékek meghatározását, 

- az üzemazonosítási eljárást és az ezzel kapcsolatos dokumentáció formai és tartalmi követelményeit; 

- a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek küszöbérték szerinti besorolását és az ezzel kapcsolatos 

hatósági eljárást; 

- a katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjait 

- a katasztrófavédelmi bírság kiszabásának feltételeit és eljárási szabályait; 

- a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv, a Biztonsági Elemzés, a Biztonsági Jelentés, a Belső Védelmi 

Terv formai és tartalmi előírásait; 

- az iparbiztonsági hatósági ellenőrzések tipusait, módszereit; 

- a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatok és Belső Védelmi Terv gyakorlatok 

követelményeit, megszervezését és lebonyolítását; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és üzemzavarok kritériumait és jelentési 

kötelezettségét. 

Irodalom: 

Kötelező irodalom: 

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 

- 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről 

- 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a 

katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről 

- 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés 

hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, 

igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a 

fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról 

Ajánlott irodalom: 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az 

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és somagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet 

módosításáról; 

- Szakál Béla-Cimer Zsolt-Kátai-Urbán Lajos-Vass Gyula: Iparbiztonság II. A veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek következményei és kockázatai  

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

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

gyakorlati alkalmazását; 
- a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési 

tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére vonatkozó módszereket; 
b) képességei 



- 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; 

- a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználására, optimális megválasztására, 
irányítására 

 
c) attitűdje  

- 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; 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tarsoly Gyula, okleveles gépészmérnök, 

tűzvédelmi szakértő, tűzvédelmi szakértő és iparbiztonsági szaktanácsadó 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

 


