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# A témák órákra bontása Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

1. 

Bevezetés. Munkavédelmi alap-

ismeretek. 

Munkavédelem fogalma, célja, 

fő területei 

 

Ismerje a munkavédelem fon-

tosságát, területeit. 

Fegyelmezettség, felelősségtu-

dat, irányíthatóság. 

Média  

2. 

A szervezett munkavégzésre 

vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmé-

nyek: 

- általános követelmé-

nyek 

- a létesítés követelmé-

nyei 

Ismerje a főbb előírásokat, 

követelményeket. 

Olvasott szakmai szöveg meg-

értése, információforrások 

kezelése. 

Média, munkahelyi tapaszta-

latok. 

 

3. 

Az egészséget nem veszélyeztető 

és a biztonságos munkavégzés 

tárgyi feltételei 

Ismerje a törvényi előíráso-

kat, a munkáltató kötelezett-

ségeit. 

Olvasott szakmai szöveg meg-

értése, rendszerező képesség 

Munkahelyi tapasztalatok, 

tanév eleji balesetvédelmi ok-

tatások. 

 

4. Ellenőrzés 1. 
Jártasság, készség felmérése. Tesztfeladat megoldása. Olva-

sási készség fejlesztése.  

  

5. 

A munkavállalók egészségét és 

biztonságát veszélyeztető kocká-

zatok és meghatározásuk: 

- fogalmak 

- a munkáltató kötelessé-

gei 

- a kockázatvizsgálat fo-

lyamata 

- kockázatok csökkenté-

sének módszerei 

Ismerje a kockázatvizsgálat 

folyamatát, kockázatelemzést, 

értékelést. 

Felelősségtudat, szabályköve-

tés, körültekintés. 
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6. 

A megelőzés fontossága és lehe-

tőségei: 

- foglalkozási megbetege-

dések megelőzése 

- munkabalesetek meg-

előzése 

Ismerje a munkabalesetek és 

foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményeit, 

érezze a megelőzés fontossá-

gát. 

Felelősségtudat, körültekin-

tés, elővigyázatosság.  

Munkavédelmi ismeretek.  

7-8. 

Munkahelyek kialakítása:  

- munkahely fogalma 

- munkahelyek kialakítá-

sának általános köve-

telményei, szempontjai 

- szociális létesítmények 

- közlekedési útvonalak 

- menekülési utak 

- veszélyes területek 

- jelölések 

Ismerje a munkahelyek ki-

alakításának alapvető szabá-

lyait. 

Szabálykövetés, munkavé-

delmi törvény vonatkozó jog-

szabályainak megértése. 

Gyakorlati munkahelyen 

szerzett ismeretek. 

 

9. Ellenőrzés 2. 
Jártasság, készség felmérése. Tesztfeladat megoldása. Olva-

sási készség fejlesztése.  

  

10. 

Tűzmegelőzés: 

- tűzvédelem feladatai 

- tűzvédelmi feladatok el-

látásban részt vevő 

szervezetek 

Értse a tűzvédelmi törvény 

vonatkozó előírásait. Tudja a 

legfontosabb tűzvédelmi fel-

adatokat, szervezetek műkö-

dését. 

Felelősségtudat, körültekin-

tés, elővigyázatosság. 

Munkahelyi tapasztalatok, 

tanév eleji tűzvédelmi oktatá-

sok. Kémiai ismeretek. 

 

11. 

Tűzoltó készülékek: 

- fogalma 

- csoportosítása 

- használatuk 

Ismerje a tűzoltó készülékek 

használatára vonatkozó elő-

írásokat, a különböző oltó 

anyagokat. 

Szabálykövetés, döntésképes-

ség, felelősségtudat. 

Munkahelyi tapasztalatok, 

tanév eleji tűzvédelmi oktatá-

sok. Kémiai ismeretek. Mun-

kavédelem tantárgy. 

 

12. Tűz jelzése 

Ismerje a tűz jelzésével kap-

csolatos törvényi előírásokat, 

kötelezettségeket, tűz bejelen-

tésének szabályait. 

Helyzetfelismerés, döntéské-

pesség, szabálykövetés. 

Média, munkahelyi tapaszta-

latok, munkavédelem tan-

tárgy kapcsolódó ismeret-

anyaga. 

 

13. Ellenőrzés 3. 
Jártasság, készség felmérése. Tesztfeladat megoldása. Olva-

sási készség fejlesztése.  
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14. 

Anyagmozgatás 

- fogalma 

- kézi anyagmozgatás se-

gédeszköz nélkül 

- kézi anyagmozgatás se-

gédeszközzel 

Ismerje a kézi anyagmozgatás 

különböző megvalósítási for-

máit, veszélyeit. 

Körültekintés, elővigyázatos-

ság, helyzetfelismerés, sza-

bálykövetés, felelősségtudat. 

Munkahelyi és mindennapi 

élet tapasztalatai. 

 

15. 

Gépi anyagmozgatás 

- targoncák 

- daruk 

- szállítószalagok 

- tehergépkocsi. 

Ismerje a gépi anyagmozgatás 

különböző eszközeit, veszélye-

it. 

Körültekintés, elővigyázatos-

ság, helyzetfelismerés, sza-

bálykövetés, felelősségtudat. 

Munkahelyi és mindennapi 

élet tapasztalatai. 

 

16. 
Ellenőrzés 4. félévi záró dolgo-

zat. 

Jártasság, készség felmérése. Tesztfeladat megoldása. Olva-

sási készség fejlesztése.  

  

17-

18. 

Anyagtárolás fogalma, módjai 

Veszélyes anyagok tárolása: 

- vegyi anyagok 

- maró anyagok 

- mérgező anyagok táro-

lása 

Ismerje a különböző anya-

goknál alkalmazható tárolási 

módokat, a veszélyes anyagok 

tárolási szabályait. 

Körültekintés, elővigyázatos-

ság, helyzetfelismerés, sza-

bálykövetés, felelősségtudat, 

szakkifejezések helyes haszná-

lata. 

Kémiai ismeretek, munkahe-

lyi és mindennapi élet tapasz-

talatai. 

 

19. 
Munkahelyi rend és hulladékke-

zelés 

Ismerje a különböző hulladé-

kokat, a hulladékgazdálkodá-

si intézkedéseket, a szelektív 

hulladékgyűjtést. 

Elővigyázatosság, helyzetfel-

ismerés, felelősségtudat. 

Kémiai ismeretek, munkahe-

lyi és mindennapi élet tapasz-

talatai. 

 

20. Ellenőrzés 5. 
Jártasság, készség felmérése. Tesztfeladat megoldása. Olva-

sási készség fejlesztése.  
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21-

22. 

A munkavégzés személyi feltét-

elei: 

- munkavállaló alkal-

mazhatósága  

- jogszerű foglalkoztatás 

- munkavállalókra vo-

natkozó alkalmassági 

vizsgálatok (előzetes, 

időszakos, soron kívüli) 

- pályaalkalmassági vizs-

gálat 

Ismerje a törvényi előíráso-

kat. 

Törvény szövegének értelme-

zése, szakkifejezések helyes 

használata. 

Saját és munkahelyi tapaszta-

latok. 

 

23. 

Munkaeszközök biztonsága 

Szerszám, készülék, gép fogalma 

Munkaeszközök üzembe helye-

zése: 

- megfelelőségi nyilatko-

zat 

- megfelelőségi tanúsít-

vány 

- CE jelölés 

- veszélyes gép üzembe 

helyezése 

Ismerje a munkaeszközökkel 

kapcsolatos alapfogalmakat, 

veszélyforrásokat, használati 

szabályokat. 

Szabálykövetés, felelősségtu-

dat, elővigyázatosság, helyzet-

felismerés. 

Gyakorlaton szerzett tapasz-

talatok. 

 

24. 

Munkakörnyezetei hatások 

Veszélyforrások fogalma, cso-

portosítása: 

- fizikai 

- biológia 

- fiziológiai, idegrendsze-

ri, pszichikai 

- veszélyes anyagok 

Ismerje a különböző veszély-

forrásokat. 

Elővigyázatosság, felelősség-

tudat, szabálykövetés. 

Gyakorlaton szerzett tapasz-

talatok. 

 

25. Ellenőrzés 6. 
Jártasság, készség felmérése. Tesztfeladat megoldása. Olva-

sási készség fejlesztése.  

  

26. 
Munkavédelem szabályozási 

rendszere: 

Ismerje a munkahelyi mun-

kavédelmi érdekképviselet 

lehetőségeit , a szervezeti és 

A munkavédelmi törvény vo-

natkozó részének értő olvasá-

sa. 

Munkahelyi tapasztalatok.  
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- munkavédelem szabá-

lyozása, Mvt. 

- kollektív szerződés 

- szervezeti és működési 

szabályzat (munkavé-

delmi szabályzat, tech-

nológiai, gépkezelési 

utasítások) 

működési szabályzatot. 

27. 

Munkavédelem hatósági fel-

ügyelete: 

- munkavédelem irányí-

tása 

- felügyeleti szervek 

(OMMF, ÁNTSZ, Bá-

nyafelügyelet) 

Ismerje a különböző felügye-

leti szervek jogköreit. 

Törvény szövegének értő ol-

vasása.  

Mindennapi tapasztalatok, 

média. 

 

28. 

Munkavédelmi jogi ismeretek. 

A munkavállaló jogai és kötele-

zettségei 

Ismerje a munkavédelemmel 

kapcsolatos jogait és kötele-

zettségeit.  

Törvény szövegének értő ol-

vasása. 

Munkahelyi tapasztalatok.  

29. 
A munkáltató jogai és kötele-

zettségei 

Ismerje a munkáltató mun-

kavédelemmel kapcsolatos 

jogait, kötelezettségeit. 

Törvény szövegének értő ol-

vasása. 

Munkahelyi tapasztalatok.  

30. Ellenőrzés 7. 
Jártasság, készség felmérése. Tesztfeladat megoldása. Olva-

sási készség fejlesztése.  

  

31. 

Munkaegészségügy célja, felada-

tai 

Foglalkozás egészségügy 

Munkahigiénia 

Munkalélektan 

Munkaélettan 

Ismerje a fogalmakat és célo-

kat.  

Olvasott szakmai szöveg meg-

értése. 

Általános egészségmerőzési 

ismeretek, biológiai ismere-

tek. 
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32. 

Munkakörülmények egészség-

ügyi vonatkozásai. 

Foglalkozási ártalom, foglalko-

zási megbetegedés fogalma, faj-

tái 

Ismerje a különböző kóroki 

tényezőket, a foglalkozási 

megbetegedések hátrányos 

következményei. 

Felelősségtudat, szabályköve-

tés, körültekintés, elővigyáza-

tosság. 

Kémiai, biológiai ismeretek.  

33. 

A munkavállalók érdekképvise-

letének jelentősége és lehetősé-

gei, a választott képviselők fel-

adatai, jogai 

Ismerje a munkavédelmi tör-

vény vonatkozó előírásait. 

Törvény szövegének értő ol-

vasása. 

Média.  

34. Év végi ismétlés 
A tanévben szerzett ismeretek 

felelevenítése. 

Rendszerező képesség, vissza-

csatolási készség. 

A tanévben elsajátított elmé-

leti és gyakorlati ismeretek. 

 

35. 
Ellenőrzés 8: év végi záró dolgo-

zat. 

A tanév során elsajátított is-

meretek felmérése. 

Rendszerező képesség, vissza-

csatolási készség. 

  

36. 
Év végi jegyek megbeszélése. A 

tanév értékelése. 

A követelmények és azok 

megvalósulásának összeha-

sonlítása. 

Reális önértékelési, csoportér-

tékelési készség fejlesztése. 

  

 


