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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
Tantárgy neve: 

 
BIZTONSÁGTECHNIKA  

Tantárgy Neptun kódja.MAKÖNT256-OZD-B 
Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 
Műszaki Anyagtudományi Kar,  
                     Metallurgiai Intézet 
Tantárgyelem: törzsanyag (BSc) 

Tárgyfelelős: Ferenczi Tibor, mérnöktanár 
Javasolt félév:2. tavaszi Előfeltétel:- 
Óraszám/hét: 3 alk. 4 óra ea.   Számonkérés módja: aláírás-gyakorlatijegy 
Kreditpont: 2 Tagozat: BSc nappali ÓZD 
 
A tantárgy feladata és 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 tantárgy tematikus 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 kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 
 
A tantárgy felvételének előfeltétele: - 
 
Oktatási módszer: Előadások, projektor felhasználásával, egyéni feladat megoldások, 
konzultáció, multimédiás oktató videók alkalmazása. 
 
Számonkérés módja, követelmények: 
A tárgy anyagából fél év végén egy zárthelyi feladat megírására kerül sor, melynek 
tartalma az oktatott anyag alapjainak, rendszerének ismeretét ellenőrző kérdésekből és a 
gyakorlati mérések ismereteiből áll. Az eredményes zárthelyi feltétele a megszerezhető 
összes pontszám több mint 50%-ának megszerzése. 



A félév során személyenként egy önállóan kidolgozott biztonságtechnikával kapcsolatos 
alkalmazástechnikai témájú feladatról beszámolót kell készíteni és az utolsó tanulmányi 
hét végéig bemutatni. 
 
 
Az aláírás feltételei a félév során: 
A féléves feladat beadása és sikeres írásbeli ZH alapján  
(az elérhető pontszám min. 50%-a). 
 
A tantárgy lezárásának módja: aláírás + gyakorlatijegy 
 
Értékelés, a félévi érdemjegy számítása:  
Az évközi feladat (írásos beszámolók; 40%) és a ZH (60%) alapján. 
 
Oktatási segédeszközök  
Tábla, számítógép és videoprojektor.. 
 
Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
 
1. Dr. Keisz István: Munkavédelem (egyetemi jegyzet) 2011, ISBN 978-963-279-636-9 
2. Dr. Grega Oszkár: Munkavédelem (egyetemi jegyzet), 1986 
3. Dr. Koch Mária: A munkahelyi egészség  és biztonság alapjai, 2015 
plusz 

 Munkavédelmi törvény 
 Munkavédelmi jogszabályok 
 Munkavédelmi biztonsági szabályzatok 
 A munkavédelmi törvény magyarázata 
 elektronikus oktatási anyagok 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 
 

Biztonságtechnika 
Anyagmérnök BSc_ÓZD 

 
Dátum Tematika 

március 
01 

Tantárgyi program ismertetése, féléves feladatok kiosztása, 
Munkavédelem a történelemben. 
A munkavédelem fogalma, célja, alapkérdései. A munkavédelem területei. 
Veszélyforrások. Koczkázatértékelés. 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. 
Általános tűzvédelmi alapismeretek. Égés, gyulladás. Tűzvédelmi 
szabályzat. Tűzriadóterv. Tűzvédelmi oktatás. Tűzveszélyességi 
osztályok. Tűzállósági fokozatok. 

március 
22. 

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. 
A villamosság biztonságtechnikája. Túláramvédelmi módszerek. 
Túlterhelésvédelem. Zárlatvédelem. Feszültségcsökkenés-védelem. 
Villám- és túlfeszültségvédelem. 

április 
19. Egyéni védőeszközök. 

Számítógépes munkahelyek, videó vetítés 
Kohászati biztonságtechnika, 
ZÁRTHELYI FELADAT 
Egyéni feladatok beadása, Értékelés 

 
3. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 
 
A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 
 
 
Miskolc, 2018. február 05. 
 
 

_________________________ ______________________ 
 

Dr. Török Béla Ferenczi Tibor 
intézetigazgató, egyetemi tanár tantárgyfelelős, mérnöktanár 

 


