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2. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Név:  Beosztás: Tanszék, Int.: 

Velicsek Ildikó óraadó tanár BME KJK MTK 

3. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Velicsek Ildikó óraadó tanár BME KJK MTK 

Dr. Paizs Márta óraadó tanár BME KJK MTK 

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:  

5. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak 

I. 

6. A tantárgy célkitűzése: 

A tantárgy célja: a hallgatók megismertetése a munkaegészségügyi hatósági tevékenységgel, 

a foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátás főbb jellemzőivel, valamint a munkahelyi 

elsősegélynyújtás szabályaival, módjaival. 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák: 
 

Tudás 

− Ismeri a munkaegészségügyi hatósági tevékenységet; 

− ismeri a foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátás főbb jellemzőit; 
− felismeri a szakorvos igénybevétele, illetve a vele való egy együttműködés 

szükségességét; 

− ismeri a munkahelyi elsősegélynyújtás személyi, tárgyi és szervezési feltételeit. 

Képesség 

− Képes együttműködni a munkavédelmi hattósággal a munkaegészségügyi feladatok 

hatósági ellenőrzése során; 

− képes a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal együttműködve elkészíteni a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok belső szabályozását; 

− hozzájárulni a védőoltás juttatás belső szabályozásához; 

− képes elsősegélyt nyújtani szükséghelyzetben. 



 

 

Attitűd 

− Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival; 

− folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását; 

− nyitott az információtechnológiai eszközök használatára; 

− törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra. 

Önállóság és felelősség 

− A munkaegészségügyi problémák feltárásában és adott források alapján történő 

megoldásában a foglalkozás-egészségügyi szakemberrel együttműködve végzi 

munkáját; 

− nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket; 

− egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok 

megoldásában; 

− gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza. 

 

7. A tantárgy részletes tematikája: 

Tematika 
elmélet gyakorlat 

óra 

Népegészségügyi, munkaegészségügyi, munkahigiénés, foglalkozás-

egészségügyi alapfogalmak, a munkaegészségügy szervezete a 

munkavédelem struktúrájában 

2  

Fokozott expozíciók, foglalkozási megbetegedések. Munkáltatók, 

munkavállalók, foglalkozás-egészségügyi szakorvosok és 

munkavédelmi szakemberek feladatai, együttműködése. Fokozott 

expozíciók és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása 

2  

A munkahelyi elsősegélynyújtás  4 

8. A tantárgy oktatásának módja: előadás, gyakorlat 

9. Követelmények 

A tantárgy aláírásának feltétele: részvétel az órák legalább 70%-án (az ellenőrzés módja: 

jelenléti ív). 

Vizsgajegy: az írásbeli vizsga eredménye alapján, legalább a megszerezhető pontok 50%-

ának teljesítésével. 

 
Az elért eredményeket legfeljebb 1 tizedesjeggyel kell értékelni, és egész számokra kerekíteni. A 

kerekítés során a tört két egész szomszédja közül a hozzá közelebb esőt, ha két ilyen van, akkor a 

nagyobbat tekintjük a kerekített értéknek. 
 

Elért eredmény (%) Érdemjegy 

0-49 Elégtelen 

50-61 Elégséges 

62-75 Közepes 

76-88 Jó 

89-100 Jeles 

 



 

 

10. Pótlási lehetőségek: Az írásbeli vizsga pótlása, javítása. 

11. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

A Moodle rendszerből letölthető tananyagok és segédanyagok 

12. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: 

Kontakt óra 8 

Félévközi készülés órákra 20 

Vizsgafelkészülés 32 

Összesen 60 

 

13. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Velicsek Ildikó óraadó tanár BME KJK MTK 

 


