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1022 40 02  Munkavédelmi előadó szakképesítés  

Írásbeli mintafeladatok 

A feladattípusok egy már lebonyolított vizsga feladatsorából származnak. Az írásbeli 

feladatlapon 20 feleletválasztós és 2 feleletalkotásos feladatot kellett megoldani 90 perc 

alatt. A feleletválasztós kérdéseknél több jó válasz is lehetséges, a helyesnek tartott 

válasz(ok) betűjelének bekarikázásával kell a feladatokat megoldani. 

 

Ön egy új asztali köszörűgépet vásárol a munkáltatónak. Melyik dokumentumot, illetőleg a 

gépen elhelyezett jelzést nem kötelező biztosítani a forgalmazónak a termék eladásánál? 

a EK-megfelelőségi nyilatkozat 

b Munkavédelmi megfelelőségei vizsgálat dokumentuma 

c CE megfelelőségi jelölés 

d Magyar nyelvű használati utasítás 

e Gépre vonatkozó kockázatértékelés 

 

Melyik megfogalmazás nem megfelelő a harmonizált szabványokkal kapcsolatban? 

a Minden harmonizált szabvány európai szabvány is 

b Minden európai szabvány egyúttal harmonizált szabvány 

c A harmonizált szabványok az új megközelítésű irányelveken alapulnak 

d Valamennyi magyar szabvány egyúttal honosított harmonizált szabvány is 

e Valamennyi ISO jelölésű szabvány egyúttal harmonizált szabvány is 

 

Építési munkahelyen és építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló jogszabály alapján melyik állítás helyes? 

a Kézi földmunkálatok esetében a munkagödör szélén nem szükséges padkát 

készíteni. 

b Lapos és alacsony hajlású tetők esetében is mindig biztosítani kell a védőkorlátot. 

c Az építési munkahelyen minden esetben fejvédő sisak viselése kötelező, függetlenül 

attól, hogy a tevékenység a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett, belső 

munkahelyen végzett szakipari és irodai munkánál történik 

d Amennyiben a tervezett munka mennyisége meghaladja a 300 embernapot, a 

kivitelezőnek előzetes bejelentési kötelezettsége van az illetékes hatósághoz. 

e A koordinátoroknak két fő feladata van: a kivitelezési tervdokumentáció 

készítésével, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben 

 

Mely állítások nem felelnek meg a munkavállalókat érő rezgés- és zajexplorációra vonatkozó 

jogszabályoknak? 

a Az egész testre ható rezgés prevenciós határértéke azonos a kéz-karrezgés 

prevenciós határértékével. 

b A zajexplorációs határérték nagyobb, mint a felső beavatkozási határérték. 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/


 

C 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.  

T  +36 30 375 8515 

E info@gyorivizsgakozpont.hu 

W www.gyorivizsgakozpont.hu 

 

A NAH által 

NAH-12-0013/2021 számon  

akkreditált vizsgaközpont 

(személytanúsító szervezet) 
 

 

. Több, mint lehetőség! oldal 2 / 5 

c A felső beavatkozási határérték alkalmazása esetén az egyéni hallás védő eszközt 

nem lehet figyelembe venni 

d Zajexplorációs határérték alkalmazása esetén a munkavállaló által viselt egyéni 

hallásvédő eszközt nem lehet figyelembe venni 

e Irodai munkahelyek esetén a dolgozót érő zaj egyenértékű dB hangnyomásszintje 

nem haladhatja meg a 80 dB 

 

Melyik tevékenységeket nevesíti a munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. törvény 

munkabiztonsági szaktevékenységnek? 

a Közreműködés mentési terv elkészítésében 

b Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása 

c Valamennyi munkabaleset kivizsgálása 

d Valamennyi (előzetes, ismétlődő, soron kívüli) munkavédelmi oktatás megtartása 

e Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése 

 

Mely állítások megfelelőek a munkahelyek megvilágításával kapcsolatban? 

a Valamennyi munkahelyen kötelező a természetes megvilágítás biztosítása 

b Nem kötelező a munkahelyeken a természetes megvilágítás, de lehetőség szerint 

biztosítani kell 

c A térbeli egyenletességet csak az irodánál kell biztosítani 

d A stroboszkóphatás munkavédelmi szempontból veszélyes 

e Hideg fényszín alkalmazása a munkahelyen tilos 

 

Mely állítások megfelelőek a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő 

munkahelyekkel kapcsolatban? 

a A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítéséért a legalább középfokú tűzvédelmi 

szakképzettséggel rendelkező személy a felelős 

b A 3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet nem terjed ki olyan munkatérre, 

ahol az éghető gázok vagy porok a levegővel alkotott keveréke állandóan jelen van.  

c A 3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet kiterjed olyan munkatérre is, ahol 

az éghető gázok vagy porok a levegővel alkotott keveréke állandóan jelen van.  

d A 0-s vagy 20-as zónában csak 3.kategóriájú készülékek alkalmazhatóak. 

e A 0-s, 1-es, 2-es zóna az éghető gázokra, míg a 20-as, 21-es, 22-es zóna az éghető 

porokra vonatkozik 

 

Mely állítás megfelelő a munkavédelmi képviselőkkel kapcsolatban? 

a Ha a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, akkor munkavédelmi 

bizottságot kell létrehozni. 

b Ha a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, akkor munkavédelmi bizottság 

hozható létre.  

c Valamennyi munkahelyen – a munkavállalók létszámától függetlenül – 

munkavédelmi képviselőt kell választani. 
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d Tájékozódás céljából a munkavédelmi képviselő jogosult valamennyi munkahelyre 

minden időbeli korlátozás nélkül belépni.  

e A munkavédelemi képviselő kötelezhető a munkabaleset kivizsgálásban való 

részvételre, függetlenül attól, hogy súlyos vagy nem súlyos munkabaleset történt.  

 

Feleletalkotásos feladat 

Ismertesse a tisztálkodó- és mellékhelyiségekre vonatkozó előírásokat a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM 

együttes rendelet szerint! 
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Projekt A) mintafeladat 

Önt az X Kft. munkavédelmi szakemberként foglalkoztatja. A képen látható asztalos 

üzemben egyedi tölgyfa bútorokat gyártanak. A gyártás során a szárított állapotban, 

fűrészáruként vásárolt faanyagot gyalulják, méretre szabják, a darabok felületét 

színező anyagokkal kezelik, majd fedőlakkal látják el. Az így előkészített elemeket a 

vevők igényeinek megfelelően összeszerelik.  

Megbízzák Önt, mint munkavédelmi szakembert az üzem munkahelyi 

kockázatértékelésének elkészítésével. 

Az üzemben 10 fő munkavállaló dolgozik egy műszakos munkarendben, 6 fő 

bútorasztalos, 1 fő karbantartó, 1 fő takarítónő 1 fő festő és 1 fő üzemvezető. Az 

asztalosipari szalagfűrész alsó védőburkolata nem reteszelt kivitelű, a védőburkolat 

nyitásakor a munkaeszköz működése nem áll le. A munkavállalók a munkaeszköz 

használatával kapcsolatosan nem kaptak munkavédelmi oktatást. A munkaeszközt a 

munkavállalók közül összesen csak három fő használhatja. Az üzem a téli időszakban 

fűtetlen, huzatos.  A munkavállalók a következő egyéni védőeszközökkel 

rendelkeznek: hallásvédő egyéni védőeszközként füldugót vagy fültokot és 

acélbetétes védőcipőt alkalmaznak.  

Mutassa be, írja le: 

 Milyen szaktevékenységnek minősül a munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, 

és milyen végzettség szükséges a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez? 

 Milyen munka higiénés méréseket kell elvégeztetnie a kockázatértékeléshez? Ki 

végezheti el ezeket a méréseket?  

 Sorolja fel milyen kockázat típusokat kell az értékelés során figyelembe vennie? 

 Sorolja fel, milyen nem rendszeres tevékenységeket végeznek az üzemben, 

amelyek kockázatait értékelni szükséges. 

 Azonosítsa a veszélyeztetetteket és az asztalosipari szalagfűrész használata 

során keletkező veszélyeket, majd veszélyenként külön-külön értékelje a 

kockázatokat. 

ÉRTÉKELŐLAP 

A) Projektfeladat értékelése 

Elérhető 
pontszám 

A vizsgázó 
által elért 
pontszám 

A vizsgázó által 
elért pontszám %-

ban 

Munkavédelmi dokumentum elkészítése    

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   

Összesen a vizsgatevékenységen elért 100   
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Projekt B) mintafeladat 

 

Melyek a munkavédelmi érdekképviselet és érdekegyeztetés területei, szabályai? 

 

Kulcsszavak, fogalmak  

 Munkavállalókkal folytatott tanácskozás (munkáltató közvetlen vagy közvetett 

tanácskozása a munkáltatói kötelezettségekről, pl. munkavédelmi feladatok 

elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása, munkavédelmi tartalmú 

információk biztosítása stb.) 

 Munkavédelmi képviselő (képviselőválasztás kötelezettsége, a választás szabályai 

stb.) 

 Munkavédelmi bizottság (létrehozásának feltételei, működése stb.) 

 Paritásos munkavédelmi testület (összetétele, feladatai stb.) 

 Munkáltatói kötelezettségek a munkavédelmi képviselők működésével kapcsolatban 

(személyi, tárgyi, szervezési feltételek biztosítása)   

ÉRTÉKELŐLAP 

B) Projektfeladat értékelése 

Elérhető 
pontszám 

A vizsgázó 
által elért 
pontszám 

A vizsgázó által 
elért pontszám 

%-ban 

Munkabiztonsági szaktevékenység ismertetése    

Az előadás szakmai tartalma 50   

A vizsgázó előadásmódja, a megfogalmazás 
szakszerűsége 

20   

A vizsgázó válaszainak helyessége a feltett releváns 
kérdésekre 

30   

Összesen a vizsgatevékenységen elért 100   

 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/

