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Tantárgy-leírás:  

A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a kockázati alapfogalmakkal, a műszaki-, 

gazdasági-, informatikus-, humán-, egészségi-, biztosítási-, munkavédelmi- és környezeti 

kockázattal. A tananyag kitér a kockázat elemzésére: érzékenységi vizsgálat, valószínűségi 

elemzés, kockázati válasz stratégiák, illetve a nem műszaki- és műszaki kockázatelemzésre, a 

hibalehetőség és hatáselemzésre. A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a 

kockázatértékelés előretekintő modelljével, a kockázatértékelés korlátaival, a kockázatértékelés 

folyamatával, ill. módszerekkel a veszély azonosítására és értékelésére. A hallgatók a tantárgy 

keretében megismerkednek a kockázatok becslésével, visszatekintő elemzéssel, morfológiai 

elemzéssel, minőségi és mennyiségi elemzéssel, illetve az elemzési eljárások és stratégiák 

kiválasztásával. A tananyag bemutatja a kockázatértékelési folyamat szervezését, a 

kockázatelemzési módszereket, továbbá a környezeti kockázatokat, terjedési modelleket a 

környezetben – és azok számítását. 

Irodalom: 

1. Dorfman, Mark S. Introduction to Risk Manegement and Insurance (9 ed) 

Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall. 2007. ISBN: 0-13-224227-3. 

2. Haubert Gábor: A munkahelyi kockázatértékelés és kezelés gyakorlati 

kézikönyve, 2003, MKK, Budapest 

3. Kerekes Sándor–Kindler József: Vállalati környezetmenedzsment, 1997. 

4. Kun-Szabó Tibor: Munkavédelem 2. jav. kiadás, 2004, Veszprémi Egyetemi 

Kiadó, Veszprém 

5. Hronszky Imte: Kockázat és innováció. Egyetemi kiadó, Budapest, 2002. ISBN: 

9632024761 

 

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; 
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