
1210. A Munkavédelmi menedzsment megnevezésű, 11253-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Alkalmazza munkavédelmi ismereteit szokásos és rendkívüli körülmények esetén 
Mennyiségi és minőségi elemzéseket végez a munkavédelmi megfelelőség 
vonatkozásában 
Bemutatja a hatékony munkavédelem egyéni, vállalati és nemzetgazdasági vonatkozású 
eredményeit 
Bemutatja a hatékony munkavédelmi, minőségirányítási és integrált vállalatirányítási 
rendszereket, közreműködik a bevezetésükben 
Tájékoztatást ad a munkavédelmi szakemberek alkalmazásával kapcsolatos előírásokról 
és szakfeladataikról 
Kivizsgálja és nyilvántartja a munkabaleseteket, közreműködik a bejelentésükben 
Közreműködik a munkabalesetekkel kapcsolatos megtérítési és kártérítési ügyek 
intézésében 
Bemutatja és elemzi a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedési statisztikai 
adatokat, tényállásokat 
Kialakítja a munkáltatói munkavédelmi eljárásokat, elvégzi a szakképesítéshez kötött 
tevékenységeket 
Kialakítja az ellenőrzés és a munkavédelmi teljesítmény mérésének rendszerét, elemzi 
az adatokat, végzi és végezteti az ellenőrzéseket 
Megismerteti a munkáltató vezetőivel a korszerű kockázatazonosítási, kezelési 
stratégiákat és módszereket, alkalmazza azokat 
Kezdeményezi a hatékony munkavédelem szervezetrendszerének kialakítását 
Együttműködik a munkáltató vezetőivel, a munkavállalókkal, munkavédelmi 
képviselőkkel, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval, hatóságokkal 
Kezdeményezően közreműködik a munkavédelmi kultúra kiépítésében 
Hozzájárul a munkahelyi biztonság szempontjainak érvényesítéséhez a munkaerő 
kiválasztása során, figyelemmel a biztonságos munkavégzés pszichológiai és 
szociológiai tényezőire 
Megismerteti a munkáltatóval és a munkavállalókkal az EU és hazánk munkavédelmi 
normarendszerét és normáit, különös tekintettel a munkavédelmi törvényre és 
alkalmazza az előírásokat 
Megjeleníti a munkahelyi biztonságot mint értékteremtő tényezőt 
Bemutatja a hatékony munkavédelmi, biztonságirányítási és integrált vállalatirányítási 
rendszereket, közreműködik a bevezetésükben 
Bemutatja a munkavédelmi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos 
szankciórendszert 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Az EU és magyar munkavédelmi normák típusai, rendszere, hatálya, a legfontosabb 
hazai jogszabályok előírásai 
A munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
megteremtésével kapcsolatos általános feladatai és kötelezettségei 
Munkavédelmi feladatok és hatáskörök a munkáltatóknál 
A munkavédelmi szakember foglalkoztatására vonatkozó követelmények 
A munkáltatói munkavédelmi eljárások 
A munkavégzés személyi feltételei 
Előzetes és időszakos vizsgálatok szükségessége és típusai, a vizsgálatok feltételeinek 
biztosítása, dokumentálása 
A munkáltató ellenőrzési kötelezettsége 
A munkavállaló munkavédelmi jogai és kötelezettségei 
A munkavédelmi érdekképviseletre vonatkozó szabályok, a munkáltató munkavédelmi 
érdekképviselettel, érdekegyeztetéssel összefüggő feladatai 
A munkavédelmi hatóságok ellenőrzési rendszere, feladat- és hatásköre, eljárási 
szabályai 
Munkavédelmi kötelezettségek megszegésének szankcionálása 



Kártérítési és megtérítési kötelezettségek 
A kockázatértékelés és becslés, a kockázatkezelés és a kockázat kommunikáció 
alapelvei 
A korszerű kockázatkezelés módszerei 
Munkavédelmi, minőségirányítási és integrált vállalatirányítási rendszerek 
Alapvető szervezési, vezetési ismeretek 
A hatékony motiváció, kommunikáció gyakorlati módszerei 
A munkavédelem hatékonyságának biztosításához szükséges monitorozási és elemzési 
módszerek 
A hatékony munkavédelem egyéni, vállalati, nemzetgazdasági eredményei 
A munkaegészségügy szervezetrendszere, feladatai 
Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések előfordulási adatai (gyakoriság, 
tényállások) 
Balesetek bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk 
Az emberi tényező, a hibázás, pszichoszociális kockázatok 

 
szakmai készségek: 

Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvű beszédkészség 
Szakmai nyelvezetű íráskészség  
Jelképek értelmezése 
Rajzi, fényképezési, videózási készségek, képességek 

 
Személyes kompetenciák: 

Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Kezdeményezőkészség 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Rendszerekben való gondolkodás 

 


