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Oktatási cél: A Hallgatók üzemi körülmények között gyűjtenek tapasztalatot a munkavédelmi
szaktevékenységgel kapcsolatban, így fel tudnak készülni a végzettségüknek megfelelő munkakör ellátására.
 Az üzemlátogatások előtt tájékoztatót tartunk a részletekről az 1. oktatási héten.
 Üzemlátogatás pénteki napokon (IX.23.; IX.30.; X.07.; X.21.). A helyszín meglátogatása kötelező.
 A helyszíni követelményekről a kísérő Tanárok adnak tájékoztatást - Dr. Váró György és Dr. Szabó
Gyula.
 A 12. oktatási héten (november 26.) megvitatjuk és értékeljük az elvégzett munkát, melyre a
csoportoknak rövid prezentációval kell felkészülni.

•
•
•

Félévközi követelmények
Követelmény: részvétel a foglalkozásokon, a csoportos feladat elkészítése és leadása határidőre, a
feladat bemutatása.
A feladatot négyfős csoportokban kell megoldani, a csoportok tagjait a téma- és helyszínválasztással az
oktatóknak az üzemlátogatás során írásban kell leadni.
Feladat: Az üzemlátogatás során munkavédelmi feladat elvégzése és dokumentálása.

Választható munkavédelmi feladatok:
• EVE
• Munkaeszközök
• Technológiák
• Anyagmozgatás
• Veszélyes anyagok
A feladat kidolgozásának lépései
• A tevékenységre vonatkozó munkavédelmi jogszabályok összegyűjtése
• A tevékenységre vonatkozó munkavédelmi szabványok összegyűjtése
• A tevékenységre vonatkozó specifikus internetes források feltérképezése
• A helyszíni adatgyűjtéshez a megfelelő módszer megválasztása
• Az üzemlátogatás során megfigyelés, különös tekintettel a választott témára
• Az eredmények dokumentálása
• A tevékenység munkavédelmi értékelése, különös tekintettel a választott témára
• Javaslatok megfogalmazása, különös tekintettel a választott témára
• Dokumentáció véglegesítése és leadása a szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu címre, a levél tárgya legyen
„Esettanulmány” név1 név2 név3 név4
• Beadási határidő: az utolsó foglalkozás. Késedelmes beadásra nincs mód.

Budapest, 2016. június 01.
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