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ABSTRACT 
Az idei tanév az európai képzési rendszerek 
harmonizációjának jelent s állomása, amikor a 
hazai fels oktatásban is áttérünk a kompetencia 
alapú képzésekre. Ebben a cikkben azt mutatjuk 
be, hogy az EKKR-ben hogyan valósítható meg 
egy konkrét tárgy e-learning oktatása, milyen 
el nyökkel szolgál az új rendszer és melyek 
maradtak a nyitott kérdések. 

1. BEVEZET  
Az 2017/18-as tanév a hazai fels oktatás 
számára a kompetencia-alapú képzés 
bevezetésének éve, amikor a meglév  
képzéseket újraértelmezve, tantárgyakat 
teremtve, megszüntetve vagy átalakítva, de 
mindenképpen az eddigiekhez képest máshogy 
kezdtünk az oktatáshoz. 

Az Óbudai Egyetem egyik stratégiai célja 
az e-learning oktatás szerepének növelése a 
képzésekben. Annak ellenére, hogy jelent s 
hagyományokkal rendelkezünk a gép vagy 
munkahely biztonságával, munkahely-
kialakítással és egészségmeg rzéssel 
kapcsolatos képzések terén, s t ezekre már e-
learning tananyagot is fejlesztettünk és 
alkalmazunk, a kompetenciák módszeres 
beépítése a képzésbe jelent s kihívást jelentett. 

2. EL ZMÉNYEK 
Az oktatás és képesítések egységes értelmezése, 
így az európai szabad munkaer mozgás egyik 
feltétele megteremtésének fontos állomása volt 
az egész életen át tartó tanulás Európai 
Képesítési Keretrendszerének (EKKR) 
létrehozása [1]. A hazai bevezetésére 
munkacsoport jött létre [2], és kialakult a 
Magyar képesítési keretrendszer (MKKR) [3]. 

A keretrendszerben használt fogalmakat 
definíciójukat, és az alapfokozatnak megfelel  
6. képzési szinthez tartozó EKKR 
értelmezésüket és a magyar m szaki képzési 

területre vonatkozó példákat [4] az 1. 
táblázatban foglaltuk össze. 

A folyamat következ  szakaszában a 
Magyar Rektori Konferencia játszott 
meghatározó szerepet, és végül 2016-ban 
bevezetésre kerültek az új az alap- és 
mesterképzések képzési és kimeneti 
követelmények [5]. 

A fels oktatási intézmények a képzések 
átdolgozását még a KKK-k véglegesítése el tt 
megkezdték, így az 2017/18-as tanév már a 
MKKR-nek megfelel en kezd dhetett. 

Karunkon a mechatronikai mérnök 
alapképzés tantervének kidolgozásakor egy 
önálló Munkavédelem, biztonság-technika cím  
tárgy oktatása mellett döntöttünk, távoktatási 
formában, heti két kontakt órának és otthoni 
munkának megfelel  kb. 36 óra ráfordítással. 

3. KOMPETENCIÁK 
Mivel az egyetemi képzés els sorban a 
tudáskompetenciák mentén szervez dik, 
szükségszer en a szaktárgyaknak tudásteremtés 
mellett attit d és képességfejleszt  szerepet is 
be kell tölteniük. Esetünkben az e-learning 
forma önmagában is a digitális írástudás 
fejlesztését szolgálja. [6] A tárgy képzési és 
kimeneti követelményei közt azonosíthatók a 
munkahelyi és termék (gép) biztonsághoz 
köt d  tudás, attit d, képesség és anatómia-
felel sség elemek, például: [5]: 

• tudás: ismeri a szakterületéhez 
kapcsolódó (biztonsági, egészség-
védelmi, környezetvédelmi, SHE), 
valamint a min ségbiztosítási és 
ellen rzési (QA/QC) követelmény-
rendszereket; 

• képesség: megérti és használja 
szakterületének jellemz  on-line és 
nyomtatott szakirodalmát magyar és 
idegen nyelven, e tudás birtokában 
folyamatosan megújul. 

• attit d: törekszik a szakterületén 
alkalmazott legjobb gyakorlatok, új  
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1. táblázat. Az EKKR fogalmai, definíciók, a 6. képzési szinthez tartozó EKKR értelmezésüket és a magyar m szaki képzési 
területre vonatkozóbiztonság specifikus kimeneti jellemz  példák 

fogalmak definíció 6. (alapfokozat) szinthez 
tartozó tudásszint 

A m szaki tudományi 
képzési terület tanulási 

eredmény alapú, szintleíró 
biztonság-specifikus 
kimeneti jellemz i 

tudás az információk 
tanulással történ  
feldolgozásának 
eredménye. A tudás egy 
munkaterülethez vagy 
tanulmányi területhez 
kapcsolódó tények, 
elvek, elméletek és 
gyakorlatok összessége 

valamely munka- vagy 
tanulmányi terület magas 
szint  ismerete, elméletek és 
elvek kritikai megértésével 

Ismeri a szakterületéhez 
kapcsolódó munka- és 
t zvédelmi, 
biztonságtechnikai területek 
elvárásait, követelményeit. 

készségek a tudás alkalmazásának 
és a know-how 
használatának a 
képessége feladatok 
elvégzése és 
problémamegoldás 
céljából 

szakmai magabiztosságot és 
az innovációt bizonyító magas 
szint  készségek, amelyek egy 
specializálódott munka- vagy 
tanulmányi területen összetett 
és el re nem látható 
problémák megoldásához 
szükségesek 

Betartja és betartatja a 
szakterületéhez kapcsolódó 
munka- és t zvédelmi, 
biztonságtechnikai 
követelményeket. 

Kompetencia 
jellemz  

 
 

(az  
MKKR-ben 

attit d és 
autonómia és 

felel sség 
együtt) 

a tudás, készségek és 
személyes, szociális 
és/vagy módszertani 
képességek 
használatának 
bizonyított képessége 
munkahelyi vagy 
tanulási helyzetekben a 
szakmai és személyes 
fejl dés érdekében 

összetett technikai vagy 
szakmai tevékenységek vagy 
projektek vezetése, felel sség 
vállalása a döntéshozatalért 
el re nem látható munka- 
vagy tanulmányi helyzetekben 
felel sség vállalása egyének 
vagy csoportok szakmai 
fejl désének irányításáért 
összetett technikai vagy 
szakmai tevékenységek vagy 
projektek vezetése, felel sség 
vállalása a döntéshozatalért 
el re nem látható munka- 
vagy tanulmányi helyzetekben 
felel sség vállalása egyének 
vagy csoportok szakmai 
fejl désének irányításáért 

Munkájával összefügg  
eredmények esetén vállalja 
annak következményeit. 
Törekszik a jogkövet  
magatartásra és az etikai 
szabályok figyelembe 
vételére. 

 
• szakmai ismeretek, módszerek 

megismerésére 
• autonómia és felel sség: felel sséget 

vállal a terv- és egyéb 
dokumentációiban közölt megálla-
pításokért és szakmai döntéseiért, az 
általa, valamint irányítása alatt 
végzett munkafolyamatokért. 

A KURZUS TARTALMA 
A Munkavédelem, biztonság-technika 

tárgy célkit zése: 

A kurzus teljesítésével a hallgató képes 
lesz leend  felel s középvezet ként saját maga 
és beosztottai számára a biztonságos és 
egészséget nem veszélyeztet  
munkakörülményeket biztosítani, ezzel 
kapcsolatos ellen rzési, oktatási, szervezési 
feladatokat megoldani. Képes lesz 
közrem ködni meglév  és tervezés alatt álló 
munkahelyek és gépek kockázat-értékelésében, 
és baleset-megel z  és intézkedések 
kidolgozásában. 
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A kurzus egy bevezet  lecke után három 
modulból épül fel, és összesen 14 leckét 
tartalmaz:
Gépek biztonsága modul: 

• gépek megfelel ségi értékelése, 
dokumentációk, eljárások, szerepl k, 
tanúsítás, jelölés; 

• gépek biztonsági követelményei 
• szabványok alkalmazása; 
• gépek kockázatértékelése. 

Munkahelyek kialakítása modul: 
• ergonómiai tényez k 

munkahelyeken; 
• ergonómiai kockázatbecslés. 

Munkahelyi biztonság és egészség modul: 
• a munkavédelem szabályozása; 
• a munkavégzés követelményei; 
• környezeti tényez k; 
• vegyi anyagok biztonságos kezelése; 
• munkahelyek kockázatkezelése; 
• kollektív védelem; 
• egyéni véd eszközök és szervezési 

intézkedések. 

KOMPETENCIÁK LECKÉNKÉNT 
Az oktatáshoz, de különösen az e-

learning tananyagfejlesztéshez pontosan meg 
kell határozni a tudástartalmakat, a tudás 
mélységet és a tudásalkalmazás elvárt 
körülményeit, azaz a kompetenciaelemeket. 
Erre alkalmas leíró módszer például a Bloom-
féle taxonómia [7], mely hat, egyre alaposabb 
kompetenciát jelent  tudásszintet különít el a 
gondolkodási képességek terén, ezek a 
memorizálás – megértés – alkalmazás – 
analizálás ––- létrehozás – értékelés.  

Egy memorizálás (ismeretszint ) 
kognitív követelmény lehet például egy 
megfogalmazás megjegyzése, majd ennek 
ellen rzése történhet például kiválasztással több 
lehet ség közül. Az értékelés, mint 
legmagasabb kognitív követelmény meglétének 
megítéléséhez a feladat lehet, pl. 
összehasonlítás vagy bírálat készítése. 

A tananyag tartalmának meghatározása, a 
konkrét kurzusban fejlesztend  kompetencia 
elemek megfogalmazása önmagában is komoly 
feladat. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 
hasonló kompetenciaterületek jelennek meg a 
ráépül  7. (mesterfokozat) szinten is. Az alap és 
mesterképzés különbségét, az egymásra épülést 
a biztonsághoz köt d  kompetencia-elemek és 
szintek meghatározásában is érvényesíteni kell. 

LECKÉK MEGHATÁROZÁSA 
A fejlesztend  kompetenciák és a 

tananyag összhangját biztosítja, hogy - az e-
learning formában elvárt módon - az egyes 
leckék célkit zéseit a [8] fejlesztend  
kompetencia alapján pontosan meghatároztuk. 
Most példákat mutatunk be a kompetencia 
leírások pontosítására és a részletekre bontott 
tudáselemekre.  

A munkavédelem szabályozása lecke 
Mérnökként a hallgatónak ismernie kell a 

vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, HSE 
(health, safety) követelményrendszereket. A 
leckét teljesítve a résztvev : 

• Meg tudja nevezni a munkavégzésre 
vonatkozó öt alapkövetelményt. 

• Ismertetni tudja az uniós 
munkavédelmi 
minimumkövetelmény irányelvekben 
jellemz en szerepl  
követelményeket. 

• Ismertetni tudja a munkavégzés 
személyi feltételeit. 

• Ismertetni tudja, hogy miért és 
milyen eltérés van a Menekülési 
útvonalak és 
vészkijáratok követelmény 
kifejtésében munkahelyek, változó 
munkahelyek és halászhajók 
esetében. 

• Ismertetni tudja 
a létesítés magyarországi el írását. 

Gépek biztonsága lecke 
Mérnökként felel sséget kell vállalnia a 

terv- és egyéb dokumentációiban közölt 
megállapításaiért és szakmai döntéseiért, és az 
azon munkafolyamatokért, melyeket 
személyesen vagy beosztottaival végez. A 
leckét teljesítve a résztvev : 

• El tudja dönteni, hogy egy dolog 
gépnek min sül e? 

• El tudja dönteni, hogy egy gép 
esetében milyen megfelel ségi 
eljárást kell lefolytatni, és ismertetni 
tudja annak f  elemeit. 

• Ismertetni tudja egy gép m szaki 
dokumentációjának kötelez  tartalmi 
elemeit. 

• Ismertetni tudja egy gép 
megfelel ségi nyilatkozatának 
kötelez  tartalmi elemeit. 
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• Fel tudja sorolni, mi tartozik az 
információ alapvet  biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeihez, 
és tudja ezek tartalmát. 

• Meg tudja fogalmazni a CE 
megfelel ségi jelölés elhelyezésének 
követelményeit egy gépen. 

• Ismertetni tudja a gép megfelel ségi 
eljárásának és forgalomba 
hozatalának szerepl it és szerepüket. 

Vegyi anyagok biztonságos kezelése lecke 
Határtalan világunkban magától értet d , hogy 
a feladataink megoldását a már elérhet  tudás 
megismerésével kezdjük. Írástudóként Ön 
megérti és használja szakterületének jellemz  
on-line és nyomtatott szakirodalmát magyar és 
idegen nyelven, e tudás birtokában 
folyamatosan megújul. Ebben a leckében a 
piaci szabályozás és a munkahelyi alkalmazás 
egy újabb területét feldolgozva felkészül 

• A kémiai biztonsági adatlapok 
felkutatására. 

• Egy adott biztonsági adatlap 
értelmezésére. 

• Egy vegyi anyag csomagolásának és 
jelölésének értelmezésére. 

• A veszélyes anyagok és keverékek 
használatához kacsolódó 
munkavédelmi feladatok 
megtervezésére vezet ként. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A cikkben bemutattuk azt a folyamatot és 
megoldási példákat, amivel az Európai 
Képesítési Keretrendszer valós tartalmat kap, és 
az absztrakt követelmények konkrét tananyaggá 
válik. Rámutattunk, hogy  

• a módszertan hiányos a kompetenciák 
és tantárgyak összerendelésekor,  

• a mérnökképzés egyes szakmai 
tárgyai módszertanukkal a 
képességek és felel sség fejlesztésére 
is alkalmasak, 

• az e-learning oktatási forma 
alkalmazása a fels oktatásban 
önmagában is kompetencia fejleszt  
lehet. 

A néhány hónapos tapasztalat még nem teszi 
lehet vé, hogy értékeljük is az új tananyagot, de 
reméljük, hogy az új struktúrában végz k 
nyomán az Úniós értékeléshez [9] hasonló 
pozitív visszajelzéseket kapunk a munkál-
tatóktól.  
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