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1022 40 02 Munkavédelmi előadó 

 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: - 

 

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Munkavédelmi ismeretek  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A feladatsornak legalább 20 feleletválasztós és legalább 2 feleletalkotásos feladatott kell 

tartalmaznia. A feleletválasztós kérdéseknél több jó válasz is lehetséges és legalább öt 

válaszlehetőséget kell megadni. A feladatsort úgy kell összeállítani, hogy az maximum 100 

pontot értjen. 
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11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%  

 

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

pontszám legalább 51 %-át elérte.  
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11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Munkavédelmi előadó szakmai tevékenysége  

 

 

11.3.6 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

A) vizsgarésznél a munkavédelmi dokumentum elkészítésének időtartama: 80 perc. A 

dokumentum ismertetése és a szakmai beszélgetés időtartama: 20 perc. 

B) vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc. A 

felkészülési időtartam? 10 perc, a szakmai beszélgetés időtartama: 10 perc. 

 

11.3.7 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%. 
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11.7. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: Az A) vizsgarészben használható a vizsgázó által elkészített 

munkavédelmi dokumentum. A képesítő vizsgán egyéb segédeszköz nem használható. 
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