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2014. szeptember 08.- december 12.
heti 2 óra előadás
Előadások ütemterve

Előadások ütemezése naptári hetek szerint:
37. hét (szeptember 08. - szeptember 12.)
Ea:
Bevezetés. A munkavédelem fogalma, területei és alapelvei. A munkavédelem
szabályozási rendszere.
38. hét (szeptember 15. - szeptember 19.)
Ea:
Baleset fogalma, üzemi baleset fogalma. Súlyos az a munkabaleset. Mi a
foglalkozási betegség?
39. hét (szeptember 22. - szeptember 26.)
Ea:
Üzemi baleset esetén a dolgozó kártérítési jogosultsága. Baleseti ellátás.
Baleseti táppénz. Baleseti járadék. Felelősség a munkavédelmi szabályok
megszerzéséért.
40. hét (szeptember 29. – október 03.)
Ea:
A szerszámgépek biztonságos kezeléséhez szükséges terület nagyságának
megállapításánál figyelembe veendő szempontok. A gépburkolatok anyagai és
felszerelésük módjai. A vezérlőelemek kivitelezésének és elhelyezésének
biztonságtechnikai szempontjai.
41. hét (október 06. – október 10.)
Ea:
Írásbeli beszámolók témájának kijelölése. A fémmegmunkáló gépek általános
biztonságtechnikai követelményei. A köszörülési balesetek lehetséges okai.
Biztonságtechnikai intézkedések a köszörűkorong robbanás megakadályozása
érdekében.
42. hét (október 13. – október 17.)
Ea:
Esztergálás általános biztonságtechnikai követelményei. Fúrás és marás
általános biztonságtechnikai követelményei. Sajtolás -vágás, -lyukasztás
biztonságtechnikája. A kollektív védőeszközök fő fajtái.
43. hét (október 20. – október 24.)
Ea:
Kézi anyagmozgatás eszközei és biztonságtechnikája. Emelőtargoncák sajátos
biztonsági feltételei.

44. hét (október 27.- október 31.)
Ea:
Az áramütéses balesetek súlyosságát befolyásoló tényezők. A villamos
áramütés következményei (villamos sérülések). Elsősegélynyújtás áramütés
esetén. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok.
45. hét (november 03. – november 07.)
Ea:
Tűzvédelem. Gyújtóforrások. A tűz- illetve robbanásveszély hatásának
csökkentése. Tűzveszélyességi osztályok.
46. hét (november 10.- november 14.)
Ea:
ZÁRTHELYI
47. hét (november 17. – november 21.)
Ea:
A raktározási áru igénybevételek fajtáit. Az állványos tárolás általános
biztonsági előírásai. Az állvány nélküli tárolás általános biztonsági előírásai.
48. hét (november 24. – november 28.)
Ea:
PÓTZÁRTHELYI
49. hét (december 01. – december 05.)
Ea:

A hallgatók által tartott kiselőadások a félév anyagához kapcsolódóan
feldolgozott irodalomból, valamint írásbeli beszámolók beadása.

50. hét (december 08. – december 12.)
Ea:
Félévzárás, írásbeli elővizsga.

A tantárgy lezárásának módja: aláírás, kollokvium.
Az aláírás megszerzésének feltételei: Aktív részvétel az előadásokon, valamint a leadott
tananyagból eredményes zárthelyi megírása (értékelése 1-től 5-ig terjedő osztályzattal). Aki
egy előadáson sem jelenik meg, attól a Tanszék megtagadja az aláírást.
A vizsga írásbeli. A vizsgára a tantárgy teljes anyagából kell felkészülni. A vizsga értékelése
a zárthelyivel azonos módon történik.
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