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MINTA 

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

 

A szakképesítés azonosítószáma és megnevezése: 

10224002 Munkavédemi előadó 

A vizsgatevékenység megnevezése: Munkavédelmi ismeretek 

 

Időtartam: 90 perc 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható. Ha a vizsgázó a helyes válaszok 

számánál több választ jelöl meg, akkor a helytelen válaszok számával a pontszámot csökken. 

Az egyes feladatok javítása során a pontszám negatív nem lehet. Olyan feladatoknál, ahol 

több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni. 

A javítás során részpontszám adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem 

bontható.  

Az elméleti feladatokhoz tartozó javítási- és értékelési útmutatót az egyes feladatoknál találja. 

A megadott pontszámok további bontása, arányosítása általában lehetséges. A javítás során fel 

kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az előforduló 

hibákat és tévedéseket. 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A feladatsor 20 feleletválasztós és 2 kifejtős kérdésből áll, a dolgozat 12 oldalas. 

 

 

 

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont (100%) 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

Értékelési skála: 

100 – 81 pont (%) = 5 (jeles) 

 71 – 80 pont (%) = 4 (jó) 

 61 – 70 pont (%) = 3 (közepes) 

 51 – 60 pont (%) = 2 (elégséges) 

 50 – 0 pont (%) = 1 (elégtelen) 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 
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Munkavédelmi ismeretek 
 

1. Az állítások közül melyik igaz az egyéni védőeszközök használatával kapcsolatban? 

Karikázza be a helyes állítások betűjelét! 

a) Nem egyéni védőeszköz a közúti közlekedésben résztvevő eszközökön használt 

védőeszköz és védőfelszerelés 

b) Az egyéni védőeszközt a kihordási időt követően a munkavállaló hazaviheti. 

c) A kihordási időt az egyéni védőeszköz teljesítménye, valamint viselése általi 

többlet-terhelés mértékének alapján kell meghatározni. 

d) A munkavégzés ideje alatt előfordulhat, hogy a védőeszközt többen is használják. 

Ebben az esetben egészségügyi vagy higiénés kockázatot nem jelenthet a 

használók számára. Ennek érdekében megfelelő intézkedéseket kell hozni. 

e) A munkahelyéről az egyéni védőeszközt a munkavállaló nem viheti el, kivéve 

karbantartás céljából.  

 

3. Válassza ki és karikázza be az alábbi felsorolásból a helyes törvényi 

megfelelőségeket! 

a) 1996. évi XXI. törvény a munkavédelemről 

b) 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet  

c) 65/1998. (XII.22.) EÜM rendelet az egyéni védőeszköz használatának 

követelményeiről 

d) 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

e) 33/1996. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmassági orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 

4. Melyik állítás igaz? Karikázza be a helyes megoldások betűjelét. 

a) Az 1,0- nél nagyobb relatív sűrűségű gáz használata esetén azok felgyülemlését 

építészeti megoldásokkal is meg kell gátolni, és felső elvezetésű szellőztetésről kell 

gondoskodni. 

b) A gázhegesztéshez használt gumitömlő biztonságos működését – ha a gyártó ettől 

eltérően nem rendelkezik – legalább évente ellenőrizni kell. 

c) A villamos ívhegesztésnél a testkábel földelő vezetékként nem használható. 
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d) Ha az ellenőrzés során a hegesztő bármilyen hibát vagy rendellenességet talál, a 

munkát megkezdeni nem szabad. 

e) Tilos a hegesztés, ha az előírt levegőtisztasági értékek a hegesztő légző zónájában 

természetes szellőztetéssel nem biztosíthatók.  

 

5. Ismertesse a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a 

munkavédelmi oktatás rendjét. 
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