
Tantárgy neve: Munkavédelem Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa: 150/15, 2/1 

Ismeretkör: Alapismeretek 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik: 

 a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok , szabványok rendszerét,tartalmi és formai 

követelményeit 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi, szervezési 

követelményeit a szervezett munkavégzéssel foglalkoztatott munkavállalók, a munkavégzés 

hatókörében tartózkodók és a szolgáltatást igénybe vevők védelme érdekében 

 a munkáltatói szabályozás elkészítését, ill. az együttműködést a foglalkozás- egészségügyi 

szolgálattal és az ellenőrző hatóságokkal 

 egyéni védőeszköz-, időszakos felülvizsgálatok-, munkáltatói ellenőrzések rendjét, valamint a 

minőségirányítási rendszer (MEBIR) kialakítását és működtetését 

 üzemi-, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálását, a dokumentációk, 

jegyzőkönyvek, nyilvántartások elkészítését 

 veszélyes és nem veszélyes gépek,technológiák üzembe helyezésének szabályait, üzemeltetési 

dokumentációk elkészítését 

 az együttműködés szabályait a munkáltatókkal és a munkavédelmi érdekképviselettel  ill. azok 

választására vonatkozó szabályokat 

 a munkavédelmi szaktevékenység végzésére vonatkozó előírásokat 

 munkahelyi kockázatértékelést létesítmény, gép, berendezés, technológia, személyi tényezők 

vonatkozásában 

Irodalom: 

 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 5/1993(XII.26.) MüM. rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 89/1995(VII.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 MSZ28001:2008 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) / BS 

OSHAS 18001:2007/ 

 Lantos Géza: Munkabiztonság, 2009.Complex Kiadó, Budapest ISBN963295015 

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): Szemán Mihály, magasépítő mérnök 

munkavédelmi szakmérnök 

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

Dr. Mágori András óraadó 

 

 


