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1. 
Lápossi Attila: Szellőzés, szellőzéstechnikai megoldások 

levegőtisztasági követelmények. Fűtés. Fémek hegesztése, 

hegesztési eljárások, gépesítés, műanyagok hegesztése, 
munkaszervezés, hegesztőmunkahelyek kialakítása. 

Gázpalackok kezelése, szállítása és tárolása.                                              

 

    

 

 
 

Gázpalackok kezelése                                                                                                                                                                                    

2. Solymosi János: 

A villamos energia veszélyei. Villamos létesítés biztonsága 
Villamos berendezések üzemeltetésére vonatkozó biztonsági 

előírások. Villamos berendezések időszakos ellenőrzései 

Villamos létesítés biztonsága 

3. Solymosi János: 

Munkaeszközök használatára vonatkozó általános 
követelmények. Különleges munkaeszközök használatának 

biztonsági és egészségügyi követelményei. A természetes és 

mesterséges megvilágításra vonatkozó követelmények. 
Színdinamika 

Villamos berendezések üzemeltetésének biztonsága 

4. Lápossi Attila: 

A nyomástartó berendezések fogalma, műszaki követelmények 

A nyomástartó berendezések besorolása, megfelelőségének 
értékelése. A nyomástartó berendezések műszaki 

dokumentációja. Biztonsági szerelvények és rendszerek. A 

nyomástartó edények jelölése. 

A nyomástartó berendezések műszaki dokumentációja 

5. Szemán Mihály: Az Az RST folyamatok rendszere. Kézi és 

gépi anyagmozgatás, anyagmozgató rendszerek. Tárolási 

folyamatok gépesítése és automatizálása. Emelőgép csoportok, 
emelőeszközök (függeszték, csörlő, csigasor) Gépi targoncák, 

járműre szerelt daruk, daruk, járműlift és emelőrendszer.                             

Az emelőgépek üzemeltetésének biztonsági előírásai. 
Emelőgép vizsgálatok. 

Emelőgép vizsgálatok típusai 

 számonkérési módok: 

írásbeli vizsga 
 

 kötelező és ajánlott irodalom: kötelező és ajánlott irodalom: 

• 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 5/1993 (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló1993.évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 

• 10/2016.(IV.5.) NGM r. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről 

• 3/2002.(II.8.) SzCsM -EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek min. szintjéről 

• 4/2002.(II.20) SzCsM – Eüm együttes r. 

• Solymosi János (2003): A villamosság biztonságtechnikája, Oktatási Stúdió, Miskolc 

• Dr. Hajdu László - Kádár Aba: A villamosság biztonságtechnikája, OMKT Kft, Budapest 

• Lantos Géza: Munkabiztonság Complex Kiadó, Budapest,2009. 

• MSZ 1585 szabvány és az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozat 

• Arató András: Világítástechnika (http://mek.hu/00500/00572/00572.pdf) 

• Kemencés József: Nyomástartó edények biztonságtechnikája (Táncsics Könyvkiadó Bp. 1968) 

• Dr. Karsai István: A hegesztés biztonságtechnikája (Táncsics Könyvkiadó Bp.1976) 

• Dr. Kása László – Dr. Meleghegyi Tibor – Pécsi Ottó: Emelőgépek a mindennapokban (Multikran kft. Bp.2008) 

• Hegesztési Biztonsági Szabályzat 

• Emelőgépek Biztonsági Szabályzata 

• Lencsés András, Göttli Józsefné, Gallóné Krasznai Zsuzsanna: A nukleáris erőműveknél jelentkező EHS kérdések 
és azok kezelésének integrálása, digitális tananyag, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Debrecen, 2021. 
(elérhető: https://elearning.unideb.hu/) 
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