
Tantárgy neve: Kémiai biztonság Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa: 150/15, 2/1 

Ismeretkör: Speciális szakmai ismeretek 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás:  

A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a veszélyes anyagokra és készítményekre 

vonatkozó törvényi szabályozással, a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos 

korlátozásokkal és tilalmakkal, továbbá a helyes laboratóriumi gyakorlattal (GLP). A tananyag 

bemutatja a növényvédőszerek és biocid termékek engedélyezésére, illetve a vegyi anyagokkal 

kapcsolatos problémák kezelésére irányuló tevékenységet a hazai és nemzetközi szervezetekben. 

A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a vegyi anyagok egészségkockázatának 

becslésével, a termelés biztonságával, illetve a vegyi baleset megelőzésével kapcsolatos műszaki, 

tervezési és információszolgáltatási követelményekkel.  

Irodalom: 

1. Adamis Z., Dura Gy., Kozák K., Lázár G., Ocskó Z., Paál T., Scheuring I., Ungváry Gy.: 

Veszélyes anyagok és készítmények, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 

2001. ISBN963 224 615 2 

2. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 

3. 9/2001. (III.30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat 

alkalmazásáról és ellenőrzéséről. 

4. A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR).  

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): Keczánné Dr. Üveges Andrea, főiskolai docens, 

PhD 

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

Pál, óraadó 

 

 


