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1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel összefüggő jogokat és kötelezettségeket a munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozóan. 
Továbbá az állam munkavédelmi feladatait. Legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások rendszerében. 
 
2. Tantárgyi program: Jogi alapismeretek. A munkavédelmet érintő jogszabályozás hierarchiájának megis-
merése. A munkavédelem szabályozása. Az állam, a munkáltatók valamint a munkavállalók munkavédelmet 
érintő jogszabályokban meghatározott jogai és kötelezettségei. A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei. A 
munkavédelmi követelmények érvényesülése. A munkavédelmi érdekvédelem. A munkavédelem hatósági fel-
ügyelete. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályai. Felelősség a munkavédelemben. Munkabal-
esetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

 
3. Évközi tanulmányi követelmények:  
Az órák rendszeres látogatása, két ZH dolgozat eredményes megírása, min. 10 pont elérése. 
 
4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 
Félév közben a ZH dolgozatokkal elérhető pontszám: max.  2 x 25 pont = 50 pont. 
A vizsgán (kollokviumon) elérhető pontszám: maximum 50 pont. 
A vizsgára bocsátás feltétele: 2 zárthelyi dolgozat minimum 50%-os szinten történő teljesítése. 
 
5. Az értékelés módszere:  
A vizsgajegy megállapítása az érvényes TVSZ szerint történik. 
 
6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 
Előadás anyag: PowerPoint; az 1993. évi XCIII. törvény; munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok. 
 
7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):  
1. DR. MÁDI SAROLTA (2019): A munkaegészségügy és munkavédelem jogintézményei működésének elméleti 

és gyakorlati kérdései, különös tekintet-tel a munkáltató felelősségére. Nyíregyházi Egyetem MAI, Nyíregy-
háza. EFOP-3.5.1-16-2017-00017 „NYE-DUÁL- Új utakon a duális felsőokta-tással a Nyíregyházi Egyetemen, 
az Északkelet-Magyarországi térség fel-emelkedéséért”. 

2. DR. UNGVÁRI GY. (2004): Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest.  
3. FÖLKL R. (1986): Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Enciklopédia. OMIKK. Budapest. 
4. Érvényes jogszabályok, rendeletek. 
5. www.munkavedelem.hu 
 

 


