Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Munkavédelem és biztonságtechnika
Czupy Imre
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:

Czupy Imre

A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

vizsga (VM BSc); félévközi jegy (KM BSc, EMo);
aláírás (KM MSc)
3 (VM BSc, KM BSc, EMo); 0 (KM MSc)
heti:2/0/0 2/1/0 (EMo)
féléves: 6/0/0
kötelező (VM BSc, KM BSc); kötelezően választható
(EMo); kritérium tárgy (KM MSc)

6 (VM BSc, KM BSc, EMo)
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A munkavédelem és a biztonságtechnika alapelveinek megismertetése, azok gyakorlati
alkalmazásának elsajátítása.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A munkavédelem elméleti kérdése
A munkabiztonság és munkalélektan
Munkabiztonság és munkaélettan
A munkavédelem egészségügyi kérdései
A munkavédelem jogi és igazgatási kérdései
A munkahelyek munkavédelemi követelményei
Munkahelyi kockázatértékelés
A munkavédelem műszaki követelményei
Biztonságtechnika
Tűzvédelem
Egyéni védőeszközök
Biztonsági szabályzatok
Projekt feladatok

Óraszám
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
3
10

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Szabad előadás, a tárgy anyagának más tárgyakhoz, illetve a hétköznapi élethez való kapcsolódása.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók készség szintjén ismerjék a munkavédelem
és biztonságtechnika legfontosabb alapösszefüggéseit; jártasság szintjén legyenek képesek
egyszerűbb munkavédelemi és biztonságtechnikai problémák megoldására; ismereti szinten
sajátítsák el az előadások teljes anyagát.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 3 előadásról való hiányzás, az egyénileg megoldandó feladatok leadása, a
zárthelyi dolgozat megírása.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A kollokviumi jegy a feladat és a kollokviumi teljesítmény együttes értékeléséből adódik.
Évközi jegy feladat és a zárthelyi dolgozat eredménye alapján kerül megállapításra.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Keisz I.: Munkavédelem. Typotex Kiadó Budapest, 2012.
IV/2. Ajánlott irodalom:
Walz G.: Munkavédelem. Szent István Egyetemi Kiadó Gödöllő, 2012.
Walz G.: Biztonságtechnika. Szent István Egyetemi Kiadó Gödöllő, 2012.
Jogszabályok, rendeletek

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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5.
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