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konz.  Péntek 13-16h 

1. A munkavédelem történelmi kialakulása, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok rendszere. Az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi, szervezési és személyi követelményei a szervezett munkavégzés 
keretében foglalkoztatott munkavállalók, a munkavégzés hatókörében tartózkodók és a szolgáltatást igénybe vevők 
védelme érdekében. Munkáltatói szabályozás készítése. Együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval és az 
ellenőrző hatóságokkal.    

2. Szellőzés, munkahelyi levegő tisztasági követelményei. Fűtés. A munkahelyi megvilágítással szemben támasztott 
követelmények. Zaj és rezgés elleni védelem. Keszonban végzett munkák munkavédelmi követelményei. A porok hatásai. 

3. Stressz a munkahelyen. A munkahelyi hő kockázatai. A létesítés munkahigiénés szempontjai, a munkahelyek vízellátása.  
Azbesztózis, benzol, toluol, xilol. Bőrgyógyászati problémák a munkahelyen. Fémek toxikológiája. Biológiai monitorozás a 
munkahelyen. 

4. Egyéni védőeszköz Időszakos felülvizsgálatok. A munkáltatói ellenőrzések rendje. Minőségbiztosítási rendszer (MEBÍR) 
kialakítása és működtetése. Üzemi-, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása. Veszélyes és nem 
veszélyes gépek, technológiák üzembehelyezése. Üzemeltetési dokumentáció. 

5. Munkabiztonsági szaktevékenység. Munkahelyi kockázatértékelés létesítmény, gép, berendezés, technológia, személyi 
tényezők vonatkozásában. Munkavédelmi érdekképviselet ill. választására vonatkozó előírások. 
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