
 

 

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar 

Specialista munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések kivizsgálása területén 

Kötelező tárgy 

TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 

1. A tantárgy neve: 

Jogszabályismeret és munkavédelmi hatósági eljárás 

OSH legislation and inspection 

2021.02.01. 

2. Alapadatok: 

Kód Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév 

 1. 10+8+0/v 6 magyar 1/1 

3. A tantárgyfelelős személy és szervezeti egység: 

Név:  Beosztás: Szervezeti egység, Int.: 

Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens BME KJK MTK 

4. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Szervezeti egység, Int.: 

Dr. H. Nagy Judit ügyvivő szakértő BME KJK MTK 

Dr. habil Ember Alex Frigyes óraadó tanár BME KJK MTK 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: - 

6. Kötelező előtanulmányi rend: - 

7. A tantárgy célkitűzése: 

Megismertetni a hallgatókat,  

- a munkahelyi biztonságra is kiható, legfontosabb munkajogi szabályozással;  

- a munkavédelmi oktatás felnőttképzési rendszerbe illeszkedésének szabályaival;  

- a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések jogkövetkezményeivel;  

- a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályaival, különös tekintettel az ügyfél és 

a tanú jogi helyzetére; a munkavédelmi hatóság különösen eljárási szabályaival;  

- a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálasa során követendő 

eljárás jogszabályba foglalt, valamint belső szabályrendszerével; a releváns 

intézkedések kiválasztásával, ezek végrehajtásának, hatékonyságának ellenőrzésével. 

8. A tantárgy jellege: Órarendben előírt kontaktórával rendelkező tanegység. 



 

 

9. A tantárgy részletes tematikája: 

Tematika 
elmélet gyakorlat 

óra 

Munkajogi alapok (jogok, kötelezettségek); a szervezett munkavégzés 

megítélése; munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések joghatásai. 
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A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai (kiemelten az 

ügyfél és a tanú helyzete) 

1 1 

A munkavédelmi hatósági eljárás különös szabályai (a foglalkozási 

betegség gyanújának kivizsgálásával kapcsolatos munkavédelmi 

hatósági eljárás, munkabalesetek kivizsgálásának speciális szabályai, a 

balesetek minősítése)  

1 3 

A hatékony bizonyítási eljárás. 1 3 

A munkabaleseti jegyzőkönyv, kitöltése, ellenőrzése, feldolgozása, 

intézkedések, fokozott expozíció kivizsgálásának ellenőrzése. 

1 1 

 

10. A tantárgy oktatásának módja: előadás és gyakorlat 

11. Tanulási eredmények: 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák: 

Tudás 

T.1. Ismeri a munkavédelmi hatósági megközelítést, szemléletet. 

T.2. Ismeri a munkabaleset, fokozott expozíció és foglalkozási megbetegedés 

kivizsgálására vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

T.3. Ismeri a foglalkozási betegség gyanújának kivizsgálása során a foglalkozás-

egészségügyi szerv szerepét és feladatait a foglalkozási eredet igazolásában. 

Képesség 

K.1. Képes a kivizsgálási gyakorlatában biztosítani a jogszabályoknak történő 

megfelelést.   

K.2. Képes a hatósági intézkedésekben és határozatokban foglaltakat értelmezni, a 

felhívásoknak eleget tenni. 

K.3. Közreműködik a hatósági eljárásban, szükség esetén képes a munkáltató 

képviseletét ellátni. 

Attitűd 

A.1. Hitelesen közvetíti a megelőzés fontosságát, megérti és elfogadja a megelőzésben 

betöltött saját szerepét. 

A.2. Tevékenysége során tárgyilagos, elfogulatlan megközelítést alkalmaz. 

A.3. Nyitott a hatósággal való együttműködés formáinak megismerésére. 

A.4. 
Folyamatosan fejleszti tudását. 



 

 

Önállóság és felelősség 

Ö.1. Humánus magatartás tanúsítása tevékenysége során. 

Ö.2. Önálló felelősség vállalása tevékenysége során. 

Ö.3. Képes együttműködni és felelősséggel eljárni a hatósági eljárásban történő 

részvétele során. 

Ö.4. Rendszerelvű, gyakorlatorientált megközelítést alkalmaz. 

 

12. Követelmények: 

A. Tantárgy aláírásának feltétele: 

Részvétel legalább az órák 70%-án (ellenőrzés módja: jelenléti ív) 

B. Vizsga:  

A megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az írásbeli vizsga alapján történik, 

mely a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint felelősség típusú 

kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja vizsgadolgozat formájában. A 

dolgozat a megszerzett elméleti ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, így a 

megtanult fogalmak (definíciók) és összefüggések (tételek) helyes és pontos ismeretét 

kéri számon. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza 

meg. A sikeres vizsga feltétele a megszerezhető pontok legalább 50 %-ának teljesítése. 

 

Teljesítményértékelés neve (típus) Jele Értékelt tanulási eredmények 

Írásbeli vizsga  V T.1-5., K.1.-4., A.3.-4., Ö.3.-4. 

 

A teljesítményértékelések részaránya a minősítésben: 

Jele Részarány 

V 100% 

Összesen 100% 

 

13. Érdemjegy megállapítása: 

Az érdemjegy megállapításának feltétele az aláírás, továbbá az írásbeli teljesítményértékelés 

(írásbeli vizsga) alapján a megszerezhető pontok legalább 50%-ának teljesítése. 

 

14. Javítási és pótlási lehetőségek:  

Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszak végéig a meghirdetett időpontokban pótolható, javítható. 

Az aláíráshoz szükséges jelenléti követelmény nem pótolható. 

 

15. Konzultációs lehetőségek:  

Konzultációs időpontok előzetesen, e-mail-ben egyeztetve, e-mail cím: mtk@mail.bme.hu 

16. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

- Gyulavári Tamás: Munkajog BME KJK Budapest, 2014 

mailto:mtk@mail.bme.hu


 

 

- Dudás Katalin: A munkavédelmi hatósági ellenőrzés és eljárás BME KJK Budapest, 2014 

- Nesztinger Péter: A munkavédelmi hatóság munkabalesetekkel kapcsolatos feladatai 

BME KJK Budapest, 2014 

- Dudás Katalin, Koch Mária, Spiegel István - Munkavédelmi jog és eljárások, Akadémiai 

Kiadó 2019 

- A BME KJK e-learning rendszeréből (https://edu.kozlek.bme.hu/) letölthető  

segédanyagok  

17. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: 

Kontakt óra 18 

Félévközi készülés órákra 62 

Vizsgafelkészülés 100 

Összesen 180 

 

18. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Szervezeti egység, Int.: 

Dr. H. Nagy Judit ügyvivő szakértő BME KJK MTK 

Dr. Koch Mária óraadó tanár BME KJK MTK 

 


