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A tantárgy neve: A foglalkozás-egészségügy működése az Európai Unióban és 
Magyarországon 

 
Melyik területhez tartozik: Kutatási tématerületet megalapozó tantárgy.  
 
A tantárgy kreditértéke: 6 kredit  
 
Felelős előadó: Cseh Károly  
 
A tantárgy célja:  
A munkahely olyan szintér, ahol a dolgozók nagy száma, a jelentős munkában töltött idő és a 
változatos tevékenység összességében jelentős kockázatot jelent, melynek hatására 
számos baleset, foglalkozási megbetegedés és fokozott expozíció fordul elő. 
A tananyag feldolgozásával a hallgatók képessé válnak az európai és hazai foglalkozás- 
egészségügy működésének megismerésére 
 
A tantárgy felvételének előfeltételei: - 
 
A tantárgy tartalma: 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés európai és haza alapelveinek és 
szabályozásának megismerése során ismertetjük a hallgatókkal a legfontosabb intézmények 
szerepét és működését, a foglalkozás-egészségügyi ellátás szintjeit, feladatait és 
leglényegesebb területeit:: 

 Munkahelyi egészségkárosító kockázatok, kóroki tényezők 
 Munkaköri, szakmai, személyi higiénés, foglalkoztathatósági vizsgálatok 
 Fokozott expozíció, foglalkozási betegségek 
 Fizikai, kémiai, biológiai, pszichés, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezők 

által okozott foglalkozási megbetegedések 
 Új foglalkozási megbetegedések, foglalkozás-orvostan a 21. században 
 Munkaköri alkalmasság és népbetegségek 
 A munkahely, mint szinttér szerepe a megelőzésben, egészségfejlesztésben 

A kurzus során az európai és hazai szabályozást vesszük alapul és kitekintésként 
ismertetjük az ILO és az Egyesült Államok irányelveit. 
 
Teljesítés módja: beszámoló a hallgató kutatási területének figyelembe vételével a hazai 
foglalkozás-egészségügy választott területéről 
 
Irodalom: 
Cseh K, Nemeskéri Zs, Szellő J, Tibold A. Kézikönyv a foglalkozások egészségi 
szempontjainak meghatározásához. 

semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2014/09/Kezikonyv-teljes-változat.pdf 
Népegészségügyi Orvostan szerk. Ember István, Kiss István, Cseh Károly 2013, ISBN: 
9789636425111, Natura 
89/391 irányelv - A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló "keretirányelv" 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)  
A kurzus során megismert jogszabályok 
 
Ajánlott források: 
Magyar jogszabályok: http://njt.hu/,  
EU jogszabályok: http://eur-lex.europa.eu/  
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)foglalkozás-
egészségüggyel kapcsolatos  kiadványai https://osha.europa.eu 

http://njt.hu/
http://eur-lex.europa.eu/
https://osha.europa.eu/


Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség által fejlesztett és 
ellenőrzött információs portál: https://oshwiki.eu/wiki/Kezdőlap 
 
Budapest, 2017. május 25. 
 

Cseh Károly 
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