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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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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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 a munkavédelmi oktatás és gyakoroltatás 
során szerzett ismeretek birtokában a munkavállaló képes legyen megérteni és 
elsajátítani az egyéni védıeszköz használatának, karbantartásának (tisztításának), 
cseréjének, felülvizsgálatának elméleti és gyakorlati tudnivalóit, illet ıleg megismerni a 
szükséges szabályokat és egyéb információkat. 

- A tételek olyan munkafolyamatokat ismertetnek, amelyeknél az egyéni védıeszközök 
juttatása belsı rendjének a meghatározása a munkavédelmi technikus szakképesítéssel 
rendelkezı feladatkörébe tartozik. 
Ezért, igazodva a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott 
tartalomhoz, valamint a szóbeli vizsgaformához, a feladatok megoldása igényli az egyéni 
védıeszközök oktatása során megszerzett teljes tudásanyagot. 

- A tételek az egyéni védıeszköz alkalmazásához 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, az 
egyéni védıeszköznél a használat-, a felülvizsgálat-, az oktatás- és gyakoroltatás-, a 
beszerzés-, a tárolás-, a csere és a selejtezés szabályait, amelyek ismeretében az adott 
üzemben megelızhetıek a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések.  

- A kiválasztott egyéni védıeszközök ismertetése azt igényli a vizsgázótól, hogy vegye 
figyelembe a kockázatok mértékét és az egyéni védıeszközzel történı megelızési 
intézkedés hatékonyságát. 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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1. Építıipari kivitelezési munkavégzéshez (magasépítés) válassza ki és ismertesse a 
kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
 
1. Építıipari kivitelezési munkavégzéshez (magasépítés) válassza ki és ismertesse a 
kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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2. Magasban végzett, ideiglenes munkahelyre történı feljutáshoz és ottani munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás 

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
2. Magasban végzett, ideiglenes munkahelyre történı feljutáshoz és ottani munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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3. Nyeregtetın történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
3. Nyeregtetın történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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4. Árokban történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
 

10/42 

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

Értékelı lap 
 
4. Árokban történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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5. Magasfeszültségő villamos vezeték közelében történı munkavégzéshez válassza ki és 
ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő 
használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
 
5. Magasfeszültségő villamos vezeték közelében történı munkavégzéshez válassza ki és 
ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő 
használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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6. Keszonban (túlnyomásban) történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott 
egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 

6. Keszonban (túlnyomásban) történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott 
egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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7. Egy vezeték nélküli távközlési építményen (antennatorony) történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
7. Egy vezeték nélküli távközlési építményen (antennatorony) történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
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5 
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5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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8. Foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a 
kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
8. Foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a 
kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
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5 
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5 
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5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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9. Textilipari alapanyagokat feldolgozó szövıdében történı munkavégzéshez válassza ki és 
ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő 
használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
9. Textilipari alapanyagokat feldolgozó szövıdében történı munkavégzéshez válassza ki és 
ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő 
használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
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5 
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5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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10. Veszélyes maró és irritáló anyagokat felhasználó üzemben történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
10. Veszélyes maró és irritáló anyagokat felhasználó üzemben történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 
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Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.  Elért  
3 Fogalmazás 3  
4 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 5  

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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11. Veszélyes mérgezı és rákkeltı anyagokat felhasználó üzemben történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
11. Veszélyes mérgezı és rákkeltı anyagokat felhasználó üzemben történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
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5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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12. Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes anyagokat felhasználó üzemben történı 
munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon 
tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
12. Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes anyagokat felhasználó üzemben történı 
munkavégzéshez válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon 
tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
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5 
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10 
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5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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13. Veszélyes poranyagok zsákos kiszerelését végzı üzemben történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
13. Veszélyes poranyagok zsákos kiszerelését végzı üzemben történı munkavégzéshez 
válassza ki és ismertesse a kiválasztott egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
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5 
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10 
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5 
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5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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14. Szarvasmarhákat feldolgozó húsüzemben történı munkavégzéshez válassza ki és 
ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
14. Szarvasmarhákat feldolgozó húsüzemben történı munkavégzéshez válassza ki és 
ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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15. Villanyszerelési tevékenységet végzı cég külsı szerelési munkahelyein folyó 
munkavégzéséhez válassza ki és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatót azok 
rendeltetésszerő használatáról! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
15. Villanyszerelési tevékenységet végzı cég külsı szerelési munkahelyein folyó 
munkavégzéséhez válassza ki és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatót azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
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5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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16. Lánghegesztési munkavégzéshez válassza ki és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon 
tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
16. Lánghegesztési munkavégzéshez válassza ki és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon 
tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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17. Kézi villamos ívhegesztési munkavégzéshez válassza ki és ismertesse az egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
17. Kézi villamos ívhegesztési munkavégzéshez válassza ki és ismertesse az egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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18. Biológiailag veszélyes anyagokat felhasználó üzemben történı munkavégzéshez válassza ki 
és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő 
használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
18. Biológiailag veszélyes anyagokat felhasználó üzemben történı munkavégzéshez válassza ki 
és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő 
használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
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5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
 

39/42 

 
19. Nagyüzemi konyhában történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse az egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
19. Nagyüzemi konyhában történı munkavégzéshez válassza ki és ismertesse az egyéni 
védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 
 

10 
10 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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20. Vasipari termékek (szálanyagok, öntvények) kézi anyagmozgatással történı 
munkavégzéséhez válassza ki és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

– A kockázatok értékelése 

– Veszélyek 

– Ártalmak 

– Eszköz kiválasztása és ismertetése 

– Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás 

– Juttatás rendje 

– Használat szabályai 

– Általános 

– Speciális 

– Gyakoroltatás  

– Karbantartás (tisztítás) 

– Tárolás, csere, selejtezés 

– Felülvizsgálat 

– Munkáltatói 

– Munkavállalói 

– Idıszakos 

 



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: 
1. vizsgafeladat 
A megadott munkavégzéshez szükséges védıeszközök kiválasztása, rendeltetésszerő használatának kidolgozása, ismertetése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
20. Vasipari termékek (szálanyagok, öntvények) kézi anyagmozgatással történı 
munkavégzéséhez válassza ki és ismertesse az egyéni védıeszközöket, adjon tájékoztatást azok 
rendeltetésszerő használatáról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért  

C 

Az egyéni védıeszköz juttatás 
munkabiztonsági szempontú 
meghatározása, a belsı 
szabályozás tartalmának 
ismerete 

A kockázatok értékelése 
 - veszélyek, 
 - ártalmak. 
 
Eszköz kiválasztása és ismertetése. 
Megrendelés, beszerzés, nyilvántartás. 
Juttatás rendje. 
 
Használat szabályai 
 - általános, 
 - speciális. 
 
Gyakoroltatás.  
Karbantartás (tisztítás). 
Tárolás, csere, selejtezés. 
Felülvizsgálat 
 - munkáltatói, 
 - munkavállalói, 
 - idıszakos. 

 
5 
5 
 

10 
5 
5 
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5 
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5 

 

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

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

 Személyes Felelısségtudat 2  
Döntésképesség 2  

Társas Közérthetıség 2  
Módszer Okok feltárása 2  

Ismeretek helyén való alkalmazása 2  
Lényegfelismerés (lényeglátás) 2  

Összesen 12  
Mindösszesen 100  

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


