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MUNKAVÉDELEM, ERGONÓMIA
ellenőrző kérdések
1. A munkavédelem célja (a Mvt. szerint). A szervezett munkavégzés fogalma. A
munkáltató és a munkavállaló.
2. A munkavédelem fogalma (a Mvt. alkalmazásában). A munkavédelemről szóló
törvény (Mvt.) hatálya.
3. A munkavédelemre vonatkozó szabályok. Jogszabályok, szabványok, munkáltatási rendelkezések.
4. A munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szakfeladat fogalma (példákkal). Ki végezhet ilyen feladatokat?
5. A munkavédelem hármas képviseleti (tripartit) rendszere. Az állam munkavédelmi feladatai (irányítás, ágazati és hatósági tevékenység).
6. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. A munkahely és a munkaeszköz fogalma.
7. A munkavégzés általános követelményei. Munkaeszközök és egyéni védőeszközök megfelelőségének igazolása, illetve tanúsítása.
8. A létesítés követelményei. A létesítés, újraindítás és áttelepítés fogalma. A
munkavédelmi üzembehelyezési eljárás. Ergonómiai szempontok a munkavédelemben.
9. A munkavégzés tárgyi feltételei. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat lebonyolítása. A veszélyes munkaeszközök jegyzéke.
10. A munkafolyamatra, a technológiára és az anyagra vonatkozó követelmények.
A munkáltató feladatai veszélyes munkafolyamatok, technológiák esetén.
11. A munkavégzés személyi feltételei. A sérülékeny munkavállalói csoportok.
12. A munkáltatók kötelezettségei és jogai a munkavégzés követelményeinek
megvalósításában. Általános követelmények (megelőzési elvek).
13. A kockázat fogalma és a kockázatértékelési kötelezettség. A kockázatértékelés dokumentálása.
14. A munkáltató utasítási és tájékoztatási, ellenőrzési és tárgyalási, tanácskozási
kötelezettségei. Az egyéni védőeszközök juttatási rendje.
15. A munkahelyi munkavédelmi oktatás fajtái, tartalma. A munkáltató ezirányú
kötelezettségei.
16. A munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy
foglalkoztatásának feltételei, illetve feladatai. A foglalkozás-egészségügyi
szolgálat feladatai. A munkáltató ezirányú kötelezettségei.
17. A munkavállalók kötelezettségei és jogai a munkavégzés követelményeinek a
megvalósításában.
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18. A „veszélyes” fogalmának meghatározása a munkavédelemben. A veszélyforrás fogalma, a veszélyforrások csoportosítása (a Mvt. szerint).
19. A baleset, a munkabaleset és a súlyos munkabaleset fogalma. A foglalkozási
betegség fogalma.
20. A munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói feladatok, illetve kötelezettségek. A munkaképtelenség fogalma.
21. A munkabalesetek kivizsgálásának szempontjai. A munkabaleseti jegyzőkönyv.
22. A munkavédelmi érdekképviselet. A munkavédelmi képviselő fogalma. A munkavédelmi képviselők választásának szabályai, jogosultságai és jogvédelme.
23. A paritásos munkavédelmi testület feladatai. Az országos érdekegyeztetés
munkavédelmi feladatai.
24. A munkavédelem hatósági felügyelete. Munkavédelmi állami irányítási és hatósági feladatai, eljárásai.
25. A munkavédelmi hatóság felügyelőinek jogosultságai és kötelezettségei. A
munkavédelmi bírság kiszabásának feltételei.
Kötelező irodalom:
1. Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a
végrehajtásról szóló rendelettel (mindig az utolsó, frissített kiadás)
2. Kósa Csaba: Munkavédelem, Óbudai Egyetem (BGK 3049) 2013.
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