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Ismeretanyag leírása:
A hallgató képes lesz leendő felelős középvezetőként saját maga és beosztottai számára a
biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülményeket biztosítani, ezzel
kapcsolatos ellenőrzési, oktatási, szervezési feladatokat megoldani. Képes lesz közreműködni
meglévő és tervezés alatt álló munkahelyek és gépek kockázatértékelésében, és balesetmegelőző és intézkedések kidolgozásában.
Tantárgyfelelős:

Elsajátítandó szakmai kompetenciák
10. Alkalmazói szinten ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi,
biztonságtechnikai, valamint munkaegészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a
környezetvédelem vonatkozó előírásait.
48. Elkötelezett az egészség- és biztonságkultúra, az egészségfejlesztés iránt.
57. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra,
valamint a környezettudatosság iránt.
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Témakör
1. Bevezető
2.1 Gépek biztonsága bevezető
2.2 Gépek biztonsági követelményei
2.3 Biztonsági szabványok
2.4 Gépek kockázatértékelése
3.1. Ergonómiai tényezők munkahelyeken
3.2 Ergonómiai kockázatbecslés
4.1 A munkavédelem szabályozása
4.2 A munkavégzés követelményei
4.3 Környezeti tényezők
4.4. Vegyi anyagok biztonságos kezelése
4.5 Munkahelyek kockázatkezelése
4.6 Kollektív védelem
4.7 Egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
Félévközi követelmények
Zárthelyik (részbeszámolók,stb.)

Az e-learning rendszerben próbálkozás az összes leckezáró teszt megoldásával
Zárthelyi (kurzuszáró teszt) eredményes megoldása
Az elégségesnél jobb eredményhez az e-learning rendszerben található feladatok
eredményes megoldása is szükséges a "A tantárgy teljesítésének követelményei, javasolt
ütemterv" szerint
A pótlás módja: A félévközi követelmények teljesítésére az e-learning rendszer beállítása szerint legalább

két alkalom áll rendelkezésre, ezen túlmenően pótlási lehetőség nincs. Részletes követelmények az elearning rendszer kurzusbevezetőjében.
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