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A tantárgy előkövetelményei Biológiai ismeretek 
A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 

Az egészségre nevelés, valamint megismertetni a hallgatókat a 
veszélyforrásokkal, azok tulajdonságaival, hatásuk 
következményeivel az emberre, és azokkal a módszerekkel, amelyek 
által az ember megóvhatja egészségét, életét. Egy olyan világnézet 
kialakítása, amellyel segíti a hallgató harmonikus egyéni fejlődését. 

Az értelmes cselekvésformák elsajátíttatása, szokásokká 
alakítása és végül az öntevékenység szintjén egészséges életvezetéssé 
szervezése. Átfogó képet adni környezetünkről és az emberi 
szervezetről; szervezetünk bíróképességéről, 
alkalmazkodóképességéről. Megfelelő ismeretanyagot nyújtani a 
biztonságos élettevékenységünket befolyásoló tényezőkről és azokról 
a módszerekről, amelyek által az ember megóvhatja egészségét és 
életét. A szerzett ismeretek alapján, a hallgató felismerje és helyesen 
értékelje a környezet hatásait; tudja kezelni az esetleges 
konfliktusokat; tudjon helyes életvitelt kialakítani. 

Az életvédelem alapja. Az életvédelem alapfogalmai 
Az ember biológiailag és társadalmilag meghatározott lény. 

Pszicho-fiziológiai sajátosságok. 
Az egészség szociális és orvos-biológiai problémái. 
Az ember élettevékenységének környezete. 
A munkahely és az otthon főbb veszélyei: a zaj, rezgés, 

ionizáló sugárzás 
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A munkahely és az otthon főbb veszélyei: elektromos áram, 
elektromágneses tér. 

A veszély kémiai és biológiai tényezői. 
A veszély pszichofiziológiai tényezői 
Az emberi tevékenységet fenyegető globális veszélyek és 

azok csökkentésének módszerei. 
Különleges (extrém) helyzetek veszélyei. 
Az egészséges életvitel alapjai. 
A technogén környezet biztonságának feltételei 
A biztonságos élettevékenység szervezet-jogi ellátása és 

irányítása. 
A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

A szorgalmi időszak feladatai  
Az előadásokon való részvétel a tárgyfelelős elvárása a hallgatókkal 
szemben.  
Egyedi, hallgatóként személyesen feldolgozásra kiadott ökológiai 
esettanulmányok, téma-dokumentációk elkészítése, előadás tartása, 
vitakészség felmutatása a megadott témakörben. 
A vizsgára bocsátás feltételei: 
1. Akinek minden osztályzata legalább elégséges; 
2. Pótolta minden hiányzását; 
3. Kijavította minden elégtelen osztályzatát. 
Modulonkénti számonkérés: 
Minden modulért a diák modulzáró osztályzatot kap. Ennek kiállítása 
történhet zárthelyi dolgozat (ZH) és szóbeli feleltetés, valamint 
egyéni ellenőrző feladatok (a levelező képzésben résztvevő hallgatók 
esetében) alapján.  

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 
 
 

Amennyiben a hallgató a vizsgára bocsátást az előírt határidőig nem 
szerzi meg, a tanár feljegyzése nyomán hozott tanszéki határozat 
alapján – utóvizsga jelleggel – még egy lehetőséget kaphat a pótlásra. 
Ha a tantárgy vizsgával vagy minősített beszámolóval zárul, a félévi 
osztályzat egyúttal félév lezárását is jelentheti, és be lehet számítani a 
vizsgán. 
A félév végi vizsgáztatás szóban történik, a hallgatókkal előzetesen 
megismertetett témakörök alapján. 
Ha a tanszék úgy döntött a beszámoló (beírás) történhet a félévi 
osztályzat (Modulonkénti számonkérés) alapján.  

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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