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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 bizonyítania kell, hogy a vizsgázó a képzés során szerzett 
ismeretek birtokában képes a munkafolyamat egészségre és biztonságra kiható 
következményeit a munkafolyamat egészére, illetıleg a részmunkafolyamatokra feltárni. 

- A tételek olyan munkafolyamatokat ismertetnek, amelyeknél a veszélyforrások elleni 
védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeit 
úgy kell a vizsgázónak meghatároznia, hogy sem a munkavállalók, sem a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. 
Ezért, igazodva a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott 
tartalomhoz, valamint a szóbeli vizsgaformához, a feladatok megoldása igényli az 
oktatás során megszerzett teljes tudásanyagot. 

- A tételek a munkafolyamatok biztonságos kialakításához 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 kockázatokat, a 
hatásos védelmi megoldásokat, a biztonsági berendezések alkalmazását, az egyéni 
védıeszközök szükségszerő használatát, a szervezési intézkedéseket és a személyi 
feltételeket.  

- A munkafolyamat, illetıleg a részmunkafolyamatok munkavédelmi követelményeinek 
ismertetése azt igényli a vizsgázótól, hogy vegye figyelembe a kockázatok mértékét, a 
mőszaki-, az egyéni védıeszközzel és a szervezési intézkedésekkel történı megelızési 
lehetıségek hatékonyságát. 
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1. Állítsa össze a fémszerkezetek szerelésének munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 

1. Állítsa össze a fémszerkezetek szerelésének munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
– mőszaki, 
– egyéni védıeszköz, 
– szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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2. Állítsa össze az acélöntés munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
2. Állítsa össze az acélöntés munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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3. Állítsa össze a papír alapanyaggyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
3. Állítsa össze a papír alapanyaggyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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4. Állítsa össze a fémipari lemezhengerlés munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
4. Állítsa össze a fémipari lemezhengerlés munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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5. Állítsa össze az ívhegesztés munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 
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munkáltatói feladatok 
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4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
5. Állítsa össze az ívhegesztés munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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6. Állítsa össze a lánghegesztés munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is! 

 
 
Információtartalom vázlata 

 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
6. Állítsa össze a lánghegesztés munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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7. Állítsa össze a húsfeldolgozás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  

 
 
Információtartalom vázlata 

 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
7. Állítsa össze a húsfeldolgozás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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8. Állítsa össze a fémipari esztergálás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
8. Állítsa össze a fémipari esztergálás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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9. Állítsa össze a gumigyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
9. Állítsa össze a gumigyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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10. Állítsa össze a mőanyag fröccsöntés munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
10. Állítsa össze a mőanyag fröccsöntés munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
 

23/42 

 
11. Állítsa össze a faipari gyalulás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is! 

 
 
Információtartalom vázlata 

 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
11. Állítsa össze a faipari gyalulás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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12. Állítsa össze a nagyüzemi fakitermelés munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
 

26/42 

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

Értékelı lap 
 
12. Állítsa össze a nagyüzemi fakitermelés munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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13. Állítsa össze a kıolaj finomítás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
13. Állítsa össze a kıolaj finomítás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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14. Állítsa össze az állványozás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
14. Állítsa össze az állványozás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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15. Állítsa össze a nagyüzemi betongyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
15. Állítsa össze a nagyüzemi betongyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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16. Állítsa össze a konzervgyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
16. Állítsa össze a konzervgyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális munkavédelmi 
követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes részmunkafolyamatok 
minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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17. Állítsa össze a könyvkötészet (kézi és gépi) munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
17. Állítsa össze a könyvkötészet (kézi és gépi) munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is! 
  

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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18. Állítsa össze a konfekcióipar szabászati munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
18. Állítsa össze a konfekcióipar szabászati munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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19. Állítsa össze a textilipar kikészítési munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
19. Állítsa össze a textilipar kikészítési munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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20. Állítsa össze a nagyüzemi bútorgyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Alapanyagok veszélyei 

– Segédanyagok veszélyei 

– Technológiai mőveletek veszélyessége 

– Munkaeszközök használatának kockázatai 

– Felhasznált szerszámok veszélyei 

– Munkavállalói kötelezettségek betartása 

– Alkalmazott védelmi megoldások 

– Mőszaki 

– Egyéni védıeszköz 

– Szervezéses 

– Karbantartás veszélyei 

– Ellenırzési kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védıeszközök egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
4. vizsgafeladat 
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi elıírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
20. Állítsa össze a nagyüzemi bútorgyártás munkafolyamatára vonatkozó minimális 
munkavédelmi követelményeket! A tétel kidolgozása során térjen ki az egyes 
részmunkafolyamatok minimális munkavédelmi követelményeire is!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

A 

A veszélyes munkaeszközök, -
munkafolyamatok 
munkavédelmi 
követelményeinek ismerete 

Alapanyagok veszélyei. 
Segédanyagok veszélyei. 
Technológiai mőveletek veszélyessége. 
Munkaeszközök használatának kockázatai. 
Felhasznált szerszámok veszélyei. 
Munkavállalói kötelezettségek betartása. 
 
Alkalmazott védelmi megoldások 
- mőszaki, 
- egyéni védıeszköz, 
- szervezéses. 
 
Karbantartás veszélyei. 
Ellenırzési kötelezettségek. 

5 
5 
10 
10 
10 
10 
 
 

10 
5 
5 
 
5 
5 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Szakmai nyelv használata 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

Összesen 88  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért  

 Személyes Felelısségtudat 2  
Precizitás 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Áttekintı képesség 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Rendszerekben való gondolkodás 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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


