
 

 

Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről) 

Az ismeretkör: Környezetmérnöki specifikum 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 

Tantárgyai: 1) Mérnöki ismeretek 2) Környezet-, egészség- és munkavédelem, ergonómia 

(EHS alapok) 3) Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat 
 

Tantárgy neve:  

Környezet-, egészség- és munkavédelem, ergonómia (EHS alapok) 
Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 50% elmélet, 50% 

gyakorlat (kredit%) 

A tanóra
1
 típusa: ea./gyak. és óraszáma: 2/2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők
2
 (ha vannak): -  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb
3
): évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok
4
 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Environment (E): A környezetvédelem fogalma, fontosabb célkitűzései, a fenntartható fejlő-

dés és a környezetvédelem kapcsolata. A levegőszennyezés, légköri jelenségek, nemzetközi 

együttműködések. A zajvédelem feladatai, lehetőségei, berendezései. Vízminőségvédelmi kér-

dések és technológiák. A talaj minőségének megóvása, védelme. Hulladékkezelés, ártalmatla-

nítás lehetőségei, berendezései. A mérnöki tevékenységek szerepe, helye a környezetvédelmi 

feladatok megfogalmazásában, azok megoldásában. 

Health (H): Munkavégzés hatása az egészségre és az egészség hatása a munkavégző képes-

ségre, védőfelszerelések. Foglalkozás-egészségügyi és foglalkozási megbetegedések kivizsgá-

lása, dokumentációk, jegyzőkönyvek készítése. 

Safety (S): A munka- és tűzvédelem alapjai, a biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, 

szervezési követelményei. Egyéni védőeszközök, munkavédelmi felülvizsgálatok, munkáltatói 

ellenőrzések rendje, munkahelyi kockázatértékelés. Az iparbiztonság és a kémiai biztonság fő 

célkitűzései, a veszélyes tevékenységek azonosításának módja. 

Munkahelyi/vállalati EHS célok és feladatok koordinációjának kiemelt szempontjai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

1. Láng István: Környezetvédelem, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 

2. Öllős Géza: Környezetvédelem, Új Levédia Médiaügynökség és Kiadó Kft., 2012. 

                                                           
 

1
 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
2
 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 

3
 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 

4
 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://bookline.hu/szerzo/lang-istvan/27820
http://bookline.hu/szerzo/ollos-geza/193527


3. Ungváry Gy, Morvai V (szerk.): Munkaegészségtan, 3. kiadás, Medicina, Budapest, 

2010. 

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

Ajánlott irodalom: 
1. Gilbert M. Masters, Wendell P. Ela: Introduction to Environmental Engineering and Science: 

Pearson New International Edition, 3/E, Pearson, 2013 

2. Szakál Béla-Cimer Zsolt-Kátai-Urbán Lajos-Vass Gyula: Iparbiztonság II. A veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményei és kockázatai 

3. Vonatkozó jogszabályok 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait 

- Alkalmazói szinten ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, 

biztonságtechnikai, valamint munkaegészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a 

környezetvédelem vonatkozó előírásait. 

b) képességei 

- Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan 

gazdálkodni. 

- Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és 

higiéniai szabályokat, előírásokat.  

- Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki 

előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és 

gazdaságossági összefüggéseit. 

c) attitűdje 

- Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a 

világhoz. 

- Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és 

etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. 

- Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos új, 

korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. 

- Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a 

minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és 

kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.  

- Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és 

biztonságosságát. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

Dr. Kocsis Dénes adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Fórián Sándor 

adjunktus 

 



 

kód:  
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köv

: 

é 

tantárgy megnevezése:  
Környezet-, egészség- és munkavédelem, 

ergonómia (EHS alapok) 

tantárgy típusa:  
Szakmai törzsanyag 

tanszék: 

KVT 

óraszám:  
2/2/0 

nyelve:  
magyar 

kre

dit: 

4 

tantárgyfelelős: 

Dr. Kocsis Dénes 
kurzusok oktatói: 

Dr. Kocsis Dénes 
előkövetelmény(ek) 

kódja:- 

hét előadás: gyakorlat: 

0. Regisztrációs hét 

1. A környezetvédelem, környezetgaz-

dálkodás kialakulása, alapfogalmai. 

Globális környezeti problémák a gyakor-

latban 
2. Levegőtisztaság-védelmi alapok, lég-

szennyezők és légköri jelenségek, 

üvegházhatású gázok, ózonréteg prob-

lémája, szmogok, savas esők 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos 

gyakorlati feladatok 

3. A környezeti zaj elleni védelem alap-

jai, kérdésköre, 
Zajmérés műszerei, technikái 

4. 

Vízminőségvédelmi és vízgazdálkodá-

si kérdések és technológiák 

Vízminőségvédelemmel kapcsolatos 

gyakorlat (üzemlátogatás szennyvíztele-

pen) 
5. A talaj minőségének megóvása, vé-

delme 

Talajvédelemmel kapcsolatos gyakorlati 

feladatok 
6. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás lehe-

tőségei, berendezései, veszélyes hulla-

dékok 

Hulladékkezeléssel kapcsolatos gyakorla-

ti foglalkozás (üzemlátogatás hulladékke-

zelőnél) 
7. A munka- és tűzvédelem alapjai, a 

biztonságos munkavégzés személyi, 

tárgyi, szervezési követelményei, er-

gonómiai alapok 

Munkavédelemmel kapcsolatos gyakorla-

ti foglalkozás I. (üzemlátogatás) 

8. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett időpontban, 

zárthelyik írásának a hete 

9. Egyéni védőeszközök, munkavédelmi 

felülvizsgálatok, munkáltatói ellenőr-

zések rendje, munkahelyi kockázatér-

tékelés, 

Munkavédelemmel kapcsolatos gyakorla-

ti foglalkozás II. (üzemlátogatás) 

10. Munkavégzés hatása az egészségre és 

az egészség hatása a munkavégző ké-

pességre 

Munkaegészségtannal kapcsolatos gya-

korlati foglalkozás I. 

11. Foglalkozás-egészségtani és 

munkahigiénés alapok 

Munkaegészségtannal kapcsolatos gya-

korlati foglalkozás II. 
12. Az iparbiztonság és a kémiai biztonság 

fő célkitűzései 

Iparbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati 

fogalakozás I. 
13. Iparbiztonsági szempontból veszélyes 

tevékenységek 

Iparbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati 

fogalakozás II. 
14. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett időpontban, 

zárthelyik írásának a hete 

 számonkérési módok: 

évközi Zh 

 kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 
1. Láng István: Környezetvédelem, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 
2. Öllős Géza: Környezetvédelem, Új Levédia Médiaügynökség és Kiadó Kft., 

2012. 
3. Ungváry Gy, Morvai V (szerk.): Munkaegészségtan, 3. kiadás, Medicina, 

Budapest, 2010. 
4. Lantos Géza: Munkabiztonság, Complex Kiadó, Budapest, 2009 

http://bookline.hu/szerzo/lang-istvan/27820
http://bookline.hu/szerzo/ollos-geza/193527


Ajánlott irodalom: 
5. Gilbert M. Masters, Wendell P. Ela: Introduction to Environmental 

Engineering and Science: Pearson New International Edition, 3/E, Pearson, 
2013 

6. Szakál Béla-Cimer Zsolt-Kátai-Urbán Lajos-Vass Gyula: Iparbiztonság II. A 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményei és 
kockázatai 

7. Vonatkozó jogszabályok 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei:-gyakorlatokon való részvétel ( maximális hiányzás 3 alkalommal! ) 

 Teljesítményértékelés: Évközi Zh (esetleges Pót zh) eredményé(ei)nek átlaga ≥ 2 

 
 
Debrecen, 2017. június 27. 
 

 


