
1212. A munkavégzés biztonsága megnevezésű, 11255-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Szakmailag elősegíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, 
munkakörnyezet, valamint munkafolyamat tervezését, létesítését, feltételeinek 
kialakítását, üzemeltetését, felméri a veszélyeket és kezeli a kockázatokat, különös 
tekintettel a le- és beesés veszélyére, a hatókörben tartózkodók védelmére 
Közreműködik a tűzvédelmi előírások teljesítésében, kezdeményezi a szabálytalanságok 
kijavítását 
Együttműködik a minőségirányítási, a tűzvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel 
Szakmai támogatást nyújt a potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyek biztonságos 
üzemeltetéséhez 
Közreműködik a munkaeszközökkel kapcsolatos általános és speciális biztonsági 
követelmények teljesítésében 
Elősegíti a gépek biztonságával kapcsolatos előírások betartását 
Betartatja az anyagmozgatással, szállítással és közlekedéssel kapcsolatos 
biztonságtechnikai előírásokat 
Figyelemmel kíséri és betartatja a tárolással, raktározással kapcsolatos 
biztonságtechnikai szabályokat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és 
keverékekre 
Elősegíti a villamossággal kapcsolatos létesítési és használati követelmények betartását 
Közreműködik az építési munkahelyek biztonságos kialakításában és üzemeltetésében, 
biztonsági és egészségvédelmi koordinációt végez 
Együttműködik a munkáltatóval a nyomástartó berendezések biztonságos, egészséget 
nem veszélyeztető létesítésében és üzemeltetésében 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

A munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtésével kapcsolatos általános feladatai és kötelezettségei 
A munkahelyek kialakítására vonatkozó általános és minimális munkavédelmi 
követelmények 
Irodai és képernyős munkahelyek kialakításának minimális követelményei 
Az építési tervdokumentációk értelmezéséhez szükséges alapismeretek, az építési 
munkahelyek kialakításának minimális munkavédelmi követelményei 
A potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyekre vonatkozó alapkövetelmények 
A munkaeszközök használatával, technológiák alkalmazásával összefüggő veszélyek, 
veszélyhelyzetek azonosításának és értékelésének ismérvei, a szükséges szervezési 
intézkedések, műszaki és egyéni védelem meghatározásának szempontjai 
Egyes munkaeszközök kezelésének, tevékenységek végzésének speciális személyi 
feltételei 
Műszaki és nem műszaki védőintézkedések, kezelőelemek (működtető elemek), 
biztonsági berendezések követelményei, kiválasztása, a biztonságos működés 
ellenőrzése 
Munkaeszközök mint termékek megfelelősége, munkaeszközök, technológiák, 
létesítmények dokumentációi 
Előzetes és időszakos vizsgálatok, a vizsgálatok feltételeinek biztosítása, dokumentálása 
Biztonsági jelzések 
Egyes tevékenységek és technológiák veszélyei, alapvető biztonsági követelményei  
Különleges körülmények között (pl. ideiglenes munkahelyen, magasban, beszállással) 
végzett munka feltételei 
Munkahelyi rend, közlekedési és menekülési útvonalak kialakítása, elsősegélynyújtás 
Rákkeltő anyagok használatával kapcsolatos speciális előírások, biológiai 
veszélyforrások a munkahelyeken 
A hatókörben tartózkodók védelme 
Alapvető tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények a munkahelyeken 
Tűzveszéllyel vagy nyílt láng használatával járó munkafolyamatok esetén betartandó 
tűzvédelmi szabályok  



A telepengedélyezési eljárás, a telephely-létesítés főbb követelményei 
Az építés-tervezési és kivitelezési munkák koordinátori feladatai 
A villamosság alaptörvényei és alapelvei, a villamos energia veszélyei, az áramütés 
elleni védelem alapelvei 
Alapvető villamos mérési módszerek, villamosbiztonsági mérések és az eredmények 
értékelése 
A villamosság biztonságával összefüggő ellenőrzési kötelezettségek 
A kézi és gépi anyagmozgatás veszélyei, munkaeszközei, a biztonságos munkavégzés 
szabályai 
A raktározás, tárolás biztonságtechnikája, a veszélyes anyagok és keverékek tárolási, 
raktározási feltételei 
A közúti szállítás és rakodás biztonsága, veszélyes áruk szállításával kapcsolatos 
alapismeretek 
Nyomástartó berendezések létesítésének és üzemeltetésének követelményei 

 
szakmai készségek: 

Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Képi jellegű ábrázoló műszaki rajzok olvasása, értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Pontosság 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Irányítási készség 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Tervezés 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Helyzetfelismerés 

 


