
Biztonságtechnika 

kommunikációs dosszié 

 

1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy/kurzus státusza Féléves óraszám NEPTUN – kód: 

kötelező  1e + 2gy MAKMÖT276F 

MAK anyagmérnök 

felsőfokú szakképzés 

 

Számonkérés: 

aláírás- és gyakorlati jegy 

köteles 

Kreditek száma: 

3 

 

Tantárgyfelelős és a tantárgy előadója: Ferenczi Tibor 

 

Intézet/Tanszék: Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet 

 

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: 

Az anyagmérnök felsőfokú szakképzés hallgatói számára kötelező tárgy 

 

A kurzus célja: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók megszerezzék mindazon munkavédelmi és környezet-

biztonsági ismereteket, melyek birtokában az anyagmérnöki tevékenységet folytatni és 

irányítani képesek. Ismerjék meg az alapvető munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, a 

gépek biztonságos üzemeltetésének technikáját valamint bemutassa a veszélyes anyagokkal 

történő munkavégzés szabályait. 

 

A kurzus leírása: 

 

A munkavédelem fogalma, célja, alapkérdései. A munkavédelem területei. Veszélyforrások. 

A baleset, és a munkahelyi baleset és ügyvitele. Munkavédelmi napló, Baleseti jegyzőkönyv. 

Kapcsolódó jogszabályok. 

Munkahelyek biztonságos kialakítása. Fűtés, szellőztetés és a klíma. Munkahelyek 

megvilágítása. Munkahelyeken alkalmazott biztonsági jelzések. Zajvédelem. Rezgés- és 

sugárzás elleni védelem. 

A villamosság biztonságtechnikája. Túláramvédelmi módszerek. Túlterhelésvédelem. 

Zárlatvédelem. Feszültségcsökkenés-védelem. Villám- és túlfeszültségvédelem. 

Veszélyes anyagok szállítása tárolása. Biztonsági adatlap. Mérgezés fogalma. Mérgező 

anyagok felosztása hatásuk szerint. 

Nyomástartó edényekkel végzett munka speciális követelményei. Nyomáshatárolók, 

próbanyomás, veszélyességi mutató. Gázpalackok, tárolási nyilvántartási szabályok és a velük 

végzett munka. Csökkentett nyomáson működő berendezések. 

Anyagmozgatás biztonságtechnikája. Anyagmozgatógépek. Raktározás, tárolás. 

Általános tűzvédelmi alapismeretek. Égés, gyulladás. Tűzvédelmi szabályzat. Tűzriadóterv. 

Tűzvédelmi oktatás. Tűzveszélyességi osztályok. Tűzállósági fokozatok. 

Kockázat értékelés. Fogalmak, módszerek. 

 

A kreditpontok megszerzésének követelményei: 
A féléves feladat beadása és sikeres írásbeli ZH alapján (az elérhető pontszám min. 50%-a). 

 

Oktatási módszer: 

Előadások, projektor felhasználásával, egyéni feladat megoldások, konzultáció, multimédiás 

oktató videók alkalmazása. 



Előfeltételek: 

nincs 

 

Oktatási segédeszközök: 
A témákkal kapcsolatos felkészülési anyagok az előadások során kiosztásra kerülnek. 

 

Vizsgáztatási módszer: 
Írásbeli Zárthelyi Feladat. 

 

Mintakérdések: 

1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatait, eszközrendszerét. 

2. Mutassa be a munkavédelem jogi, igazgatási és szervezési kérdéseit, hátterét. 

3. Ismertesse a munkavédelem tárgyi és személyi feltételeit. 

4. Mutassa be a fizikai munkakörnyezet szerepét a foglalkozási megbetegedések 

kialakulásában.. 

5. Ismertesse a legfontosabb veszélyforrásokat. 

6. Ismertesse a létesítmények legfontosabb munkavédelmi kérdéseit. 

7. Ismertesse a munkahelyek létesítésével, a munkahelyi klímával, világítással, 

zajvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat. 

8. Ismertesse a tűzvédelem alapfogalmait, a tűzveszélyes anyagok, technológiák, 

épületek, gépek, berendezések tűzvédelmének, valamint a tűzoltásnak a szabályait, a 

tűzveszélyességi osztályokat. 

9. Mutassa be a munkaegészségügy helyét a munkavédelemben. 

10. Ismertesse a munkaélettan, munkaegészségtan, munkalélektan alapjait, jelentőségét. 

11. Ismertesse a kollektív és egyéni védőeszközök használatának szabályait. 

12. Mutassa be a munkabiztonság, baleset-elhárítás, balesetelemzés összefüggéseit, 

ismertesse a balesetek kivizsgálásával, bejelentésével kapcsolatos szabályokat. 

13. Ismertesse az elektromos áram élettani hatásait és az azt befolyásoló tényezőket. 

14. Mutassa be az érintésvédelem módszereit és az érintésvédelmi osztályokat.  

15. Mutassa be az anyagmozgatás és tárolás biztonságtechnikáját. 

16. Ismertesse a gépek és berendezések biztonságos üzemeltetésének szabályait. 

17. Mutassa be a kockázatértékelés lépéseit és dokumentálásának menetét 

18. Ismertesse a környezetbiztonság fogalmát és tevékenységi körét. 

19. Jellemezze a legfontosabb környezeti veszélyforrásokat. 

20. Értelmezze a veszélyes anyagokkal, hulladékokkal kapcsolatos alapfogalmakat. 

21. Ismertesse a veszélyes anyagok fogalmát és kezelésük szabályait. 

22. Ismertesse a kémiai biztonság fogalmát, fontosabb összetevőit. 



 

Kell-e jelentkezni a kurzusra: 

Igen, a félév megkezdése előtti héten, NEPTUN rendszeren keresztül. 

 

Értékelés: Az évközi feladatok (írásos és szóbeli beszámolók; 40%) és a ZH (60%) alapján. 

 

Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Munkavédelmi törvény 

Munkavédelmi jogszabályok 

Munkavédelmi biztonsági szabályzatok 

A munkavédelmi törvény magyarázata 

elektronikus oktatási anyagok 



2. TANTÁRGYTEMATIKA (ÜTEMTERV, 2012/2013) 

 

Biztonságtechnika 

Anyagmérnök felsőfokúszakképzés 

1e + 2gy  GY 

2012/2013 tanév tavaszi félév 

 

Időpont 
Tematika 

Hét Dátum 

1. 
febr. 11. Tantárgyi program ismertetése, féléves feladatok kiosztása, Munkavédelem a 

történelemben. 

2. 

febr. 18. A munkavédelem fogalma, célja, alapkérdései. A munkavédelem területei. 

Veszélyforrások. A baleset, és a munkahelyi baleset és ügyvitele. 

Munkavédelmi napló, Baleseti jegyzőkönyv. Kapcsolódó jogszabályok. 

3. 

febr. 25. Munkahelyek biztonságos kialakítása. Fűtés, szellőztetés és a klíma. 

Munkahelyek megvilágítása. Munkahelyeken alkalmazott biztonsági jelzések. 

Zajvédelem. Rezgés- és sugárzás elleni védelem. 

4. 

márc. 04. A villamosság biztonságtechnikája. Túláramvédelmi módszerek. 

Túlterhelésvédelem. Zárlatvédelem. Feszültségcsökkenés-védelem. Villám- és 

túlfeszültségvédelem. 

5. 
márc. 11. Veszélyes anyagok szállítása tárolása. Biztonsági adatlap. Mérgezés fogalma. 

Mérgező anyagok felosztása hatásuk szerint. 

6. 

márc. 18. Nyomástartó edényekkel végzett munka speciális követelményei. 

Nyomáshatárolók, próbanyomás, veszélyességi mutató. Gázpalackok, tárolási 

nyilvántartási szabályok és a velük végzett munka. Csökkentett nyomáson 

működő berendezések. 

7. 
márc. 25. Anyagmozgatás biztonságtechnikája. Anyagmozgatógépek.  

Raktározás, tárolás. 

8. 

ápr. 01. Általános tűzvédelmi alapismeretek. Égés, gyulladás. Tűzvédelmi szabályzat. 

Tűzriadóterv. Tűzvédelmi oktatás. Tűzveszélyességi osztályok. Tűzállósági 

fokozatok. 

9. ápr. 08. Kockázat értékelés. Fogalmak, módszerek. 

10. ápr. 15. konzultáció, videó vetítés 

11. ápr. 22. konzultáció, videó vetítés 

12. ápr. 29. konzultáció, videó vetítés 

13. máj. 06. Egyéni feladatok beadása 

14. máj.13. Zárthelyi feladat 
 

 

Miskolc, 2013. január 05. 

 

 

 Ferenczi Tibor sk     Dr.Török Tamás sk 

            tárgyjegyző, előadó     egyetemi tanár, intézetigazgató 

 

 

 

 


