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MINTA 

PROJEKTFELADAT 

 

A szakképesítés azonosítószáma és megnevezése: 

10224002 Munkavédemi előadó 

A vizsgatevékenység megnevezése: Munkavédelmi előadó szakmai tevékenysége 

 

Időtartam: 120 perc 

 

 

A vizsgatevékenység két részből áll: 

A) Munkavédelmi dokumentum elkészítése: a dokumentum elkészítésének időtartama 80 

perc. A dokumentum ismertetése és a szakmai beszélgetés időtartama 20 perc 

 

B) Munkabiztonsági szaktevékenység ismertetése: végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam 20 perc. A felkészülési időtartam 10 perc, a szakmai beszélgetés időtartama 

10 perc. 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 

Az A) vizsgarész aránya a projektfeladaton belül 60% 

A B) vizsgarész aránya a projektfeladaton belül 40% 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó vizsgarészenként a megszerezhető 

összes pontszám legalább 60%-át elérte. 
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1. tétel 

 

A) Munkavédelmi dokumentum elkészítése 

Készítsen oktatási tematikát az alábbi munkakörre! 

Ruházati bolti eladó 

 

 

B) Munkabiztonsági szaktevékenység ismertetése 

Esetleírás 

Egy nagyméretű plakát kihelyezése közben halálos baleset következett be. A balesetet 

szenvedett munkavállaló feladata az volt, hogy a 10 m magasan lévő kikötési ponthoz rögzítse 

a reklámfelületet, majd szakaszosan kösse ki, ahogyan azt megbeszélték szóban a 

munkáltatójával. A munkakör változó munkahelyeken történő munkavégzés.  

A feladatra a cég ollós emelőjét használta. A kikötési pont eléréséhez a munkavállalónak rá 

kellett állnia az emelő középkorlátjára. Ahogy a dolgozó elrugaszkodott, a gép elveszítette a 

stabilitását, és eldőlt a munkavállalóval együtt. A sérült nem kötötte ki magát az ollós emelő 

kikötési pontjához, és nem is viselt testhevedert. Az útburkolat a parkoló irányába lejtett, 

melyet a dolgozó nem vett figyelembe. 

További információk alapján a sérültnek hiányzott az orvosi alkalmassági vizsgálata, és 

gépkezelői jogosultsága sem volt. A gép dokumentációi hiányosak, a sérült 1,5 éve kapott 

munkavédelmi oktatást. 

 

Kidolgozandó kérdések: 

- Minősítse az esetet (baleset, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés?) 

- Írja le a kivizsgálással és jelentéssel kapcsolatos feladatokat! 

- Határozza meg azokat a tényezőket, melyeknek szerepük lehetett az eset 

bekövetkezésében. 

- Adjon tanácsot a helyes eljárásra ilyen tevékenységek tekintetében! 
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ÉRTÉKELŐLAP 

 

 Név:…………………………………… Tételszám:……………………… 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 

 

Az A) vizsgarész aránya a projektfeladaton belül 60% 

A B) vizsgarész aránya a projektfeladaton belül 40% 

 

Munkavédelmi előadó szakmai tevékenysége értékelési 

szempontjai 

PONTSZÁMOK 

Maximum Elért 

A) vizsgarész értékelésének szempontjai: 100   

 A munkavédelmi dokumentum szakmai tartalma  35 
  

A munkavédelmi dokumentum struktúrája, áttekinthetősége 20 
  

A vizsgázó előadásmódja, a kommunikáció minősége, a 

témához kapcsolódó szakszavak használata 
20 

  

 A vizsgázó válaszainak helyessége a feltett releváns 

kérdésekre 
25 

  

B) vizsgarész értékelésének szempontjai 100   

Az előadás szakmai tartalma  50   

A vizsgázó előadásmódja, a megfogalmazás szakszerűsége  20 
  

A vizsgázó válaszainak helyessége a feltett releváns 

kérdésekre 
30 
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