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Tantárgy neve FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK 
Tantárgy kódja MI1301L / MV1301L 
Meghirdetés féléve 3 
Kreditpont 6 
Félévi kontaktóraszám  20 
Félévi követelmény kollokvium 
Előfeltétel (tantárgyi kód) MI1205L /MV1205L 
Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mágori András címzetes egyetemi docens, óraadó 
Tantárgyfelelős tanszék kódja KI 

 
1. A tantárgy elsajátításának célja:  
A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozóra ható káros hatás, 
amelyet azonban az ember maradó károsodás nélkül elvisel. A foglalkozási ártalmak nem szükség-
szerű velejárói a munkának, mint ahogy a balesetek sem. Legnagyobb részük műszaki, egészségügyi 
intézkedésekkel, módszerekkel és eszközökkel megelőzhető. A hallgatók ismerjék meg a munkahelyi 
környezetben fellépő foglalkozási ártalmakat és azok megelőzésének lehetséges módjait.  
  
2. Tantárgyi program:  

A fizikai és szellemi munka jellemzői. A munkahelyi környezetből eredő kóroki tényezők ismertetése. 
A munkakörnyezet fizikai kóroki tényezőinek hatása a szervezetre. A sugárzások. A munkahelyi por-
ártalmak. A munkakörnyezet kémiai kóroki tényezőinek hatása a szervezetre. A munkakörnyezet 
biológiai kóroki tényezőinek hatása a szervezetre. Munkahelyi rákkeltő anyagok. A nem optimális 
igénybevétel okozta ártalmak. Egészségfejlesztés a munkahelyen. A foglalkozási megbetegedések és a 
fokozott expozíciók. Orvosi alkalmassági vizsgálatok. 

 

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): 
A vizsgára bocsátás feltétele: 2 zárthelyi dolgozat minimum 50%-os szinten történő teljesítése. 
Félév közben a ZH dolgozatokkal elérhető pontszám: max.  2 x 25 pont = 50 pont. 
A vizsgán (kollokviumon) elérhető pontszám: maximum 50 pont. 
 
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; 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozá-
si betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról; 
 
7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):  
1. DR. UNGVÁRI GY.: Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2004.  
2. FÖLKL R.: Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Enciklopédia. OMIKK. Budapest, 1986; 
3. Érvényes jogszabályok, rendeletek. 
4. www.munkavedelem.hu 
 


