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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az 
Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító 
száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus 

 
 
 

- A tételek tartalmának biztosítania kell, hogy az oktatás során szerzett ismeretek 
birtokában a munkavállaló képes legyen megérteni és elsajátítani az egészséget nem 
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati tudnivalóit, illet ıleg 
megismerni a szükséges szabályokat és egyéb információkat. 
Ezért, igazodva a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott 
tartalomhoz, valamint a szóbeli vizsgaformához, a feladatok megoldása igényli a 
megszerzett teljes tudásanyagot. 

- A tételek az oktatási tematika összeállításához szükséges ismereteket úgy kérik számon, 
hogy a vizsgázónak fel kelljen használnia a képzés, valamint a munkája során szerzett 
gyakorlati tapasztalatokat. 

- A tételek feltételezik, hogy a vizsgázó képes végiggondolni a lehetséges veszélyeket, a 
veszélyforrásokat, a kockázatokat, valamint a kockázatok csökkentésének- és 
kezelésének lehetıségeit, a munkavégzési -és magatartási szabályokat, amelyek 
ismeretében az adott üzemben megelızhetıek a munkabalesetek és a foglalkozási 
megbetegedések.  

- Az oktatás ütemezésének bemutatása azt igényli a vizsgázótól, hogy a tervezett 
idıszakok meghatározásánál vegye figyelembe a kockázatok mértékét, és a lehetséges 
megelızési intézkedések hatékonyságát. 
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1. Készítse el egy szoftvergyártó cég irodahelyiségeiben dolgozó munkavállalók – akik 
hagyományos számítógépeket és egyéb irodai berendezéseket használnak – elméleti és 
gyakorlati oktatási tematikáját és oktatási ütemezését! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Munkáltatói kötelezettségek 

– Munkavégzési szabályok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
1. Készítse el egy szoftvergyártó cég irodahelyiségeiben dolgozó munkavállalók – akik 
hagyományos számítógépeket és egyéb irodai berendezéseket használnak – elméleti és 
gyakorlati oktatási tematikáját és oktatási ütemezését! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

Veszélyforrások jellemzıi. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - munkáltatói kötelezettségek. 
Munkavégzési szabályok. 

10 
 
 

10 
10 
10 
 
 

10 
10 
10 
10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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2. Egy elektronikai termékeket összeszerelı üzem futószalag mellett dolgozó munkavállalói 
részére. Állítsa össze az elméleti és a gyakorlati munkavédelmi oktatás tematikáját és az 
oktatás ütemezését! 
 
 A futószalag mellett végzett munka jellegébıl adódóan a munkavállalók egy része álló, 
egy része ülı helyzetben végzi a tevékenységét. 
 A munkatevékenység során a munkavállalók elektromos vagy pneumatikus energiával 
mőködı kéziszerszámokat használnak, illetıleg kézi forrasztási mőveleteket végeznek. 
 A minıségellenırzést végzı munkavállalók az elkészült termék paramétereit képernyı 
segítségével ellenırzik. 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A munkafolyamat veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Munkáltatói kötelezettségek 

– Munkavégzési szabályok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 

2. Egy elektronikai termékeket összeszerelı üzem futószalag mellett dolgozó munkavállalói 
részére állítsa össze az elméleti és a gyakorlati munkavédelmi oktatás tematikáját és az 
oktatás ütemezését! 
 A futószalag mellett végzett munka jellegébıl adódóan a munkavállalók egy része álló, 
egy része ülı helyzetben végzi a tevékenységét. 
 A munkatevékenység során a munkavállalók elektromos vagy pneumatikus energiával 
mőködı kéziszerszámokat használnak, illetıleg kézi forrasztási mőveleteket végeznek. 
 A minıségellenırzést végzı munkavállalók az elkészült termék paramétereit képernyı 
segítségével ellenırzik. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkafolyamat veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok. 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - munkáltatói kötelezettségek. 
 
Munkavégzési szabályok. 

5 
5 
10 
 
5 
10 
10 
 
 
5 
10 
10 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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3. Készítse el egy erısáramú villamosipari laboratórium munkavállalói részére az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát és az oktatás ütemezését! 
A laboratóriumban a villamos alap- és biztonsági méréseken túlmenıen nagyfeszültségő 
vizsgálatokat is végeznek. 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó nemzeti szabványok 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Munkáltatói kötelezettségek 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

– Rendellenes körülmények és elhárításuk 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
3. Készítse el egy erısáramú villamosipari laboratórium munkavállalói részére az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát és az oktatás ütemezését! 
A laboratóriumban a villamos alap- és biztonsági méréseken túlmenıen nagyfeszültségő 
vizsgálatokat is végeznek. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó nemzeti 
szabványok. 
 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - munkáltatói kötelezettségek. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 
 
Rendellenes körülmények és elhárításuk. 

5 
 
 

10 
 

10 
 
5 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás
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4. Egy üzem veszélyes vegyi anyagokat vizsgáló laboratóriumában dolgozó munkavállalók részére 
készítse el az elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát és az oktatási ütemezést! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok és nemzeti szabványok 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Minıségi 

– Mennyiségi 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

– Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és elhárításuk 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
4. Egy üzem veszélyes vegyi anyagokat vizsgáló laboratóriumában dolgozó munkavállalók 
részére készítse el az elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát és az oktatási ütemezést! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok 
és nemzeti szabványok. 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és készítmények. 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 
 
Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és 
elhárításuk. 

5 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
10 
 

10 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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5. Egy gépkocsi-karosszéria javító üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az 
elméleti és a gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatási ütemtervet! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

– Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és elhárításuk 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
5. Egy gépkocsi-karosszéria javító üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az 
elméleti és a gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatási ütemtervet! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok. 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 
 
Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és 
elhárításuk. 

5 
10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 
 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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6. Készítse el egy önkiszolgáló élelmiszerüzletben dolgozó munkavállalók elméleti és 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikáját, és az oktatási ütemezést! 
Az élelmiszerüzlethez raktár, gyors pékség és húsfeldolgozó részleg tartozik. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok és hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
6. Készítse el egy önkiszolgáló élelmiszerüzletben dolgozó munkavállalók elméleti és 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikáját, és az oktatási ütemezést! 
Az élelmiszerüzlethez raktár, gyors pékség és húsfeldolgozó részleg tartozik. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok. 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és hulladékok.  
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
Mnkavégzési- és magatartási szabályok. 

10 
10 
10 
5 
 
 
 
5 
5 
5 
 

10 
5 
5 
10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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7. Egy konfekcióipari üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatási ütemezést! 
Az üzemben a különféle típusú varrógépeken túlmenıen kézi- és gépi szabászgépek és 
vasalógépek, illetıleg vasaló bábuk üzemelnek.   

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaeszközök, a technológia veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
7. Egy konfekcióipari üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatási ütemezést! 
Az üzemben a különféle típusú varrógépeken túlmenıen kézi- és gépi szabászgépek és 
vasalógépek, illetıleg vasaló bábuk üzemelnek.   
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkaeszközök, a technológia 
veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

10 
 

10 
 
 

10  
5 
10 
 
 

10 
10 
5 
 

10  

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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8. Készítse el egy konzervgyártó üzemben dolgozó munkavállalók részére az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatás tematikáját, és az oktatás ütemezését!  
Az üzemben csak zöldségeket és gyümölcsöt dolgoznak fel, készételeket nem. 
Az üzemhez a raktáron kívül fémdoboz gyártó részleg és hőtıház tartozik. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok   

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok és hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
8. Készítse el egy konzervgyártó üzemben dolgozó munkavállalók részére az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatás tematikáját, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben csak zöldségeket és gyümölcsöt dolgoznak fel, készételeket nem. 
Az üzemhez a raktáron kívül fémdoboz gyártó részleg és hőtıház tartozik. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok. 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és hulladékok.  
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

5 
10 
10 
10 
 
5 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10  

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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9. Készítse el egy könyvkötıüzemben dolgozó munkavállalók részére az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatás tematikáját, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a hagyományos kézi kötési és a gépi kötési technológia is megtalálható. 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok és hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
9. Készítse el egy könyvkötıüzemben dolgozó munkavállalók részére az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatás tematikáját, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a hagyományos kézi kötési és a gépi kötési technológia is megtalálható. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkafolyamatok veszélyessége. 
A munkaeszközök veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és hulladékok. 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

5 
10 
10 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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10. Készítse el egy háztartási gépeket javító üzemben dolgozó munkavállalók részére az 
elméleti és a gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a kézi szét- és összeszerelı mőveleteken kívül motortekercselés és az elkészült és 
javított gép ellenırzésére szolgáló mérıhely is található. 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó nemzeti szabványok 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Munkáltatói kötelezettségek 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
10. Készítse el egy háztartási gépeket javító üzemben dolgozó munkavállalók részére az 
elméleti és a gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a kézi szét- és összeszerelı mőveleteken kívül motortekercselés és az elkészült és 
javított gép ellenırzésére szolgáló mérıhely is található. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó nemzeti 
szabványok. 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális, 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - munkáltatói kötelezettségek. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

5 
 

10 
10 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
10 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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11. Egy faipari üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és a gyakorlati 
munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben kizárólag hagyományos faipari megmunkáló gépek (főrészgépek, marógépek, 
gyalugépek stb.) üzemelnek. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A létesítmény veszélyessége 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok és hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

– Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és elhárításuk 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
 

24/42 

 
A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
11. Egy faipari üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és a gyakorlati 
munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben kizárólag hagyományos faipari megmunkáló gépek (főrészgépek, marógépek, 
gyalugépek stb.) üzemelnek. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A létesítmény veszélyessége.  
A munkaeszközök veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és hulladékok. 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 
 
Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és 
elhárításuk. 

5 
10 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 
 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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12. Egy vasipari üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és a 
gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a hagyományos vasipari forgácsoló gépek (esztergagépek, fúrógépek, marógépek, 
gyalugépek, főrészgépek stb.) mellett láng- és ívhegesztı berendezések, valamint lemezhajlító-
gépek is találhatók. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
12. Egy vasipari üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és a 
gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a hagyományos vasipari forgácsoló gépek (esztergagépek, fúrógépek, marógépek, 
gyalugépek, főrészgépek stb.) mellett láng- és ívhegesztı berendezések, valamint lemezhajlító-
gépek is találhatók. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkaeszközök veszélyessége. 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Hulladékok. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

10 
10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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13. Egy vegyipari termékeket gyártó üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az 
elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatási ütemtervet! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok és nemzeti szabványok 

– A létesítmény és a munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Minıségi 

– Mennyiségi 

– Veszélyes anyagok, készítmények 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

– Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és elhárításuk 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
13. Egy vegyipari termékeket gyártó üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az 
elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatási ütemtervet! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok 
és nemzeti szabványok. 
A létesítmény és a munkafolyamatok 
veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi 

- minıségi, 
- mennyiségi. 

Veszélyes anyagok és készítmények. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 
Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és 
elhárításuk. 

5 
 
 

10 
 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
10 
 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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14. Egy áruházlánc logisztikai központjában dolgozó munkavállalók részére készítse el az 
elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
A logisztikai központban az árukat a hagyományos raktárak mellett magas raktárakban és 
hőtıházban is tárolják. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok   

– A munkaeszközök és a munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok és készítmények 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
14. Egy áruházlánc logisztikai központjában dolgozó munkavállalók részére készítse el az 
elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
A logisztikai központban az árukat a hagyományos raktárak mellett magas raktárakban és 
hőtıházban is tárolják. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkavégzésre vonatkozó jogszabályok. 
A munkaeszközök és a munkafolyamatok 
veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és hulladékok.  
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

5 
 

10 
10 
5 
 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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15. Egy öntödében dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és gyakorlati 
munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemtervét! 
 Az öntödében vasipari- és színesfémipari termékeket állítanak elı hagyományos 
eljárással. 
 Az öntödéhez tartozik egy faipari formakészítı mőhely is. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok és hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

– Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és elhárításuk 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
15. Egy öntödében dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és gyakorlati 
munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemtervét! 
Az öntödében vasipari- és színesfémipari termékeket állítanak elı hagyományos eljárással. 
Az öntödéhez tartozik egy faipari formakészítı mőhely is. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkaeszközök veszélyessége.  
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és hulladékok. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 
Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és 
elhárításuk. 

10 
10 
5 
5 
 
 
5 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 
 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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16. Egy borfeldolgozó üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben palackmosó-, palacktöltı-, dugózó- és csomagoló (fóliázó) gépek üzemelnek. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok és hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
16. Egy borfeldolgozó üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse el az elméleti és a 
gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben palackmosó-, palacktöltı-, dugózó- és csomagoló (fóliázó) gépek üzemelnek. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkafolyamatok veszélyessége. 
A munkaeszközök veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok és hulladékok.  
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

10 
10 
10 
5 
 
 
5 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 1  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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17. Egy napi- és hetilapokat elıállító nyomdaüzemben dolgozó munkavállalók részére készítse 
el az elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
A nyomdaipari gépek ofszet eljárással dolgoznak, és alkalmasak színes nyomtatásra is. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaeszközök veszélyessége   

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Hulladékok 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
 
17. Egy napi- és hetilapokat elıállító nyomdaüzemben dolgozó munkavállalók részére készítse 
el az elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
A nyomdaipari gépek ofszet eljárással dolgoznak, és alkalmasak színes nyomtatásra is. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkaeszközök veszélyessége. 
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Hulladékok. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

10 
10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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18. Egy hegesztett acélszerkezeteket gyártó üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse 
el az elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a kézi láng- és ívhegesztési munkahelyek mellett lángvágó automaták és 
védıgázas hegesztı berendezések is találhatók. 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– A munkafolyamatok veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 

– Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és elhárításuk 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 

18. Egy hegesztett acélszerkezeteket gyártó üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse 
el az elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatási tematikát, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a kézi láng- és ívhegesztési munkahelyek mellett lángvágó automaták és 
védıgázas hegesztı berendezések is találhatók. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkaeszközök veszélyessége.  
A munkafolyamatok veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 
Rendellenes körülmények, vészhelyzetek és 
elhárításuk. 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 
 

10  

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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19. Készítse el egy textilipari kelmét (szövetet) elıállító üzemben dolgozó munkavállalók 
elméleti és gyakorlati oktatási tematikáját, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a kelme gyártásához szükséges gépek (kártológép, fonógép, szövıgép, kikészítı 
gépek stb.) üzemelnek. 

 
 
Információtartalom vázlata 

 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– A technológia veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Veszélyes anyagok, készítmények 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ........................................................... 
 

Értékelı lap 
 
19. Készítse el egy textilipari kelmét (szövetet) elıállító üzemben dolgozó munkavállalók 
elméleti és gyakorlati oktatási tematikáját, és az oktatás ütemezését! 
Az üzemben a kelme gyártásához szükséges gépek (kártológép, fonógép, szövıgép, kikészítı 
gépek stb.) üzemelnek. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkaeszközök veszélyessége.  
A technológia veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
Veszélyes anyagok, készítmények. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

10 
5 
5 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
 

41/42 

 
20. Egy mőanyagipari termékeket elıállító üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse 
el az elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatási ütemtervet! 
A mőanyagból készült termékeket fröccsöntı- és sajtológépeken állítják elı. 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaeszközök veszélyessége 

– A technológia veszélyessége 

– Veszélyforrások jellemzıi 

– Kockázatok 

– Munkabiztonsági 

– Munkaegészségügyi 

– Pszichoszociális 

– Kockázatok csökkentése, megelızése 

– Kollektív védelem 

– Szervezéses védelem 

– Egyéni védıeszköz 

– Munkavégzési- és magatartási szabályok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
20. Egy mőanyagipari termékeket elıállító üzemben dolgozó munkavállalók részére készítse 
el az elméleti és a gyakorlati oktatási tematikát, és az oktatási ütemtervet.  
A mőanyagból készült termékeket fröccsöntı- és sajtológépeken állítják elı. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 
Munkáltatói munkavédelmi 
eljárások 

A munkaeszközök veszélyessége.  
A technológia veszélyessége. 
Veszélyforrások jellemzıi. 
 
Kockázatok 
 - munkabiztonsági, 
 - munkaegészségügyi, 
 - pszichoszociális. 
 
Kockázatok csökkentése, megelızése 
 - kollektív védelem, 
 - szervezéses védelem, 
 - egyéni védıeszköz. 
 
Munkavégzési- és magatartási szabályok. 

10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
5 
5 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
4  Olvasott szöveg megértése 5  
4 Munkavédelmi eszközök, felszerelések, ismeretek alkalmazása 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 1  
Társas Meggyızıképesség 1  
Módszer Kreativitás 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés 2  
Felelısségtudat 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 


