Szakképesítés: 32 582 04 Ipari alpinista
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános ipari alpintechnikai és kötéltechnikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. szakmai
követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza.
A tételhez segédeszköz nem használható.
A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni.
A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A tételsor a (12/2013. (III. 28.) NGM rendelettel módosított) 27/2012. (VIII. 27.) NGM
rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült
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1.

Ön mint munkavezető egy kötéltechnikai mentőcsoport vezetője.
A mátrai erőmű területén a nyári karbantartási munkálatok ideje alatt (három
hét) ipari alpinisták vesznek részt a kémények tisztítási, korrózióvédelmi
munkálataiban. Egy kéményen a feladat két részből áll, az első a kémény belső
részében keletkezett égéstermékek, lerakódások eltávolítása. A kémény alján
található egy 50x50 cm-es kibúvónyílás. A második feladat a kémény külső
felületének korrózióvédelme. Az ipari alpinisták egy időben, két brigádban (4-4 fő)
végzik a feladatot. Megrendelő az alpinisták tevékenységét csak úgy engedélyezi,
ha a munkálatok ideje alatt egy mentőcsoport biztosítja a területet egy esetleges
baleset esetére a gyors és szakszerű mentés megvalósítása céljából.

– Jogszabályok ismerete
– Ipari alpinista biztonsági szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Szükséges dokumentumok
– Szervezési feladatok, riasztási rend
– Technológia, egyéni védőeszközök, mentőfelszerelés
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2.

Az Ön feladata egy kertvárosi övezet sűrűn lakott és beépített ingatlankertjében
álló 15 m magas fenyőfa kivágása.
A feladat elvégzése csak alpintechnikával oldható meg. A fa környezetében épület,
kerítés, elektromos felsővezeték található, az épített környezet állagmegóvása
fontos szempont, ezért a tevékenység elvégzése fokozott körültekintést és
szakértelmet igényel.

– Jogszabályok ismerete
– Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Szükséges dokumentumok
– Technológia, egyéni védőeszközök, gépek, szerszámok biztonságtechnikája
– Munka- és balesetvédelem, elsősegélynyújtás
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3.

Ön mint munkavezető határozza meg egy épület gránitlap borításának lebontását!
A feladat leírása: a Duna Pláza homlokzatán található gránit lapborítás – bontási
terv alapján – egy részének eltávolítása és az előtetőn átemelve a járdára juttatás
céljából határozza meg a feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket!

– Jogszabályok ismerete
– Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Munkavédelmi dokumentumok
– Szervezési feladatok (területátadás-átvétel, munkaterület zárása, a munkaterület
hatósugarában tartózkodók védelme, bontási terv)
– Technológia, egyéni védőeszközök, mentőfelszerelés

5/45

Szakképesítés: 32 582 04 Ipari alpinista
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános ipari alpintechnikai és kötéltechnikai ismeretek

4.

Az Ön feladata munkavezetőként egy munkaterület megközelítési módjának
részletes kidolgozása.
A 18 m magas reklámtartó oszlop két függőleges, 1,8 m átmérőjű vascsőből és
merevítő összekötő elemekből áll. A feljutási lehetőség az egyik (1) oldalon
biztosított, de a munkavégzés helye a másik (2) oldalon van. Az oszlopok egymástól
mért távolsága öt méter, a kibúvónyílás az oszlop tetején található. Dolgozza ki a
munkaterület megközelítésének és a reklámfelület teljes szélességében a biztosítás
melletti munkavégzésnek a lépéseit!

2
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.
.
.
.
.
.
.

– Jogszabályok ismerete, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Munkavédelmi dokumentumok
– Szervezési feladatok (területátadás-átvétel, munkaterület zárása, a munkaterület
hatósugarában tartózkodók védelme,)
– Alpintechnikai módszerek (megközelítés, ott-tartózkodás, munkavégzés, munkaterület
elhagyása)
– Egyéni védőeszközök, mentőfelszerelés
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Kalandpark működési, üzemeltetési szabályzatának kidolgozása.
Az Ön feladata egy tizennyolc szakaszból, 35 m hosszú csúszópályából álló felnőtt,
gyermek kalandpark és egy tizenkét méter magas (felső biztosításos) mászófal
üzemeltetési feltételeinek kidolgozása.

– Jogszabályok ismerete
– Szükséges létesítési dokumentumok
– Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Munkavédelmi dokumentumok
– Karbantartási ütemterv (napi, heti, havi, éves)
– Szervezési feladatok
– Felszerelések meghatározása mindkét területre
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Beltéri sportmászó fal üzemeltetése.
Az Ön feladata egy beltéri mászófal üzemeltetési feltételeinek, karbantartási és
útépítési követelményeinek meghatározása. A teremben harminc egymástól
független mászóútvonal kiépítésére van lehetőség. A tevékenység felső (top rope) és
alsó biztosítással valósul meg.

– Jogszabályok ismerete
– Szükséges létesítési dokumentumok
– Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Munkavédelmi dokumentumok
– Karbantartási ütemterv (napi, heti, havi, éves)
– Szervezési feladatok
– Felszerelések meghatározása a területre
– Biztosítás technika
– Balesetvédelem
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Rádiótechnikai állomás antennatartó oszlopának teljes korrózióvédelme.
Az Ön feladata mint megbízott munkavezetőnek egy rádiótechnikai állomás 66 m
magas vasszerkezetének (háromoldalú, rácsos tartó) és a feszítősodronyok (30 m és
60 m magasságban rögzített 3-3 feszítősodrony) korrózióvédelme.

– Jogszabályok ismerete
– Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Munkavédelmi dokumentumok
– Szervezési feladatok (területátadás-átvétel, munkaterület zárása, a munkaterület
hatósugarában tartózkodók védelme, környezetvédelmi szempontok)
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Vízszintes antenna leszerelése 66 m magas torony tetejéről.
Ön mint munkavezető egy háromfős csoport munkavezetője. Feladatul kapta, hogy
egy forgalomból kivont tíz méter hosszú, 150 kg tömegű antennát szereljen le egy
torony tetejéről. A mellékelt képen látható a szóban forgó antenna. Határozza meg
a feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket!

– Jogszabályok ismerete
– Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Munkavédelmi dokumentumok
– Szervezési feladatok (területátadás-átvétel, munkaterület zárása, a munkaterület
hatósugarában tartózkodók védelme, leemelés, leeresztés)
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Általános ismeretek, fogalmak, kifejezések meghatározása.
– 9/1. Sorolja fel az ipari alpintechnika személyi feltételeit!
– 9/2. Sorolja fel az ipari alpintechnika tárgyi feltételeit!
– 9/3. Sorolja fel az ipari alpintechnikai munkavégzéssel összefüggő jogszabályokat!
– 9/4. Milyen szempontok szerint különböztetjük meg a magasban történő
munkaterületeket?
– 9/5. Minek a rövidítése az EN és a CE? Ki készíti, készítheti?
– 9/6. Milyen dokumentum alapján állítja össze egyéni védőeszközét magasban történő
munkavégzéshez?
– 9/7. Milyen végzettséggel készíthet egy személy kockázatértékelést és munkautasítást?
– 9/8. Milyen végzettséggel készíthet egy személy egyéni védőeszköz juttatási rendet és
felszerelés-bevizsgálást?
– 9/9. Meddig érvényes egy kockázatértékelés és egy munkautasítás?
– 9/10. Meddig érvényes egy egyéni védőeszköz-juttatási rend és egy felszerelésbevizsgálási jegyzőkönyv?
– 9/11. Mely dokumentum/ok tartalmazza/ák a mentési tervet?
– 9/12. Jellemezze a félstatikus kötelet (paraméterek, tesztelés, használat)!
– 9/13. Jellemezze a dinamikus kötelet (paraméterek, tesztelés, használat)!
– 9/14. Melyik típusú kötéllel használhatjuk a szabványos zuhanásgátlókat?
– 9/15. Fogalmazza meg a kikötési ponttal (stand) szemben támasztott követelményeket!
– 9/16. Mi a megtartási rántás?
– 9/17. Mi a kötélben ébredő erő?
– 9/18. Mit befolyásol az eséstényező?
– 9/19. Mi az eséstényező definíciója?
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Sorolja fel a kötéltechnikai mentés szempontjait, jellemző technikáit!
– A mentés iránya
– A megközelítés iránya és helye (ugyanazon a kötélen, másik kötélen stb.)
– A sérült kontaktusa a kötéllel (ereszkedő-, mászógép, zuhanásgátló)
– Ereszkedés, eresztés, felhúzás csomózott, csomó nélküli kötéllel
– A segédeszköz nélküli kiemelési technikák felsorolása
– A legegyszerűbb és leggyorsabb átterhelés lehetősége
– Szakaszos, sodronyköteles mentés, két szakasz között rekedt magatehetetlen személy
esetén
– Mentés magasban, vízszintesen (egyik standból a másikba, amelyek távolsága 5 méter)
Kötélpálya (híd) nélkül
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Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy 80 kg tömegű rádiótelefon
antenna 60 m magasba történő felhúzása és az ott kijelölt helyre rögzítése. Az
antennát be kell üzemelniük. (Kábelezés, összehangolás, földelés stb.) A helyszín
egy mezőgazdasági terület mellett körbezárt magánterület. Milyen feladatokat kell
ellátniuk a munka sikeres elvégzéséhez?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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Ön a munkavezető, öt fő tartozik Önhöz. A feladat egy lakótelepi tízemeletes panel
sor- ház hézagainak a szigetelése. Hogyan bonyolítja le a munkálatokat? Mire kell
megkülönböztetett figyelmet fordítania?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy 80 kg tömegű rádiótelefon
antenna 60 m magasba történő felhúzása és az ott kijelölt helyre rögzítése. Az
antennát be kell üzemelniük. (Kábelezés, összehangolás, földelés stb.) A helyszín
egy város forgalmas részén elterülő irodaház lapostetője. Milyen feladatokat kell
ellátniuk a munka sikeres elvégzéséhez?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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Ön egy ötfős brigád vezetője. A feladatuk távvezetéktartó rácsszerkezetű oszlopok
korrózióvédelmi munkálatainak az elvégzése. Az oszlopok mezőgazdasági művelés
alatt álló területeken vannak. Az Önök feladata még az anyagok szállítása is.
Hogyan bonyolítja le a munkálatokat? Mire kell megkülönböztetett figyelmet
fordítania?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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Ön egy ötfős brigád vezetője. Feladatuk egy központi elhelyezkedésű
üvegburkolatú hatemeletes irodaház homlokzati mosása. Az épület egyik
homlokzata utcai, a másik három parkolóterületre néz. Milyen feladatokat kell
ellátniuk? Hogyan oldja meg a feladatot?

– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy szabadidőközpont
(bevásárlópláza) ünnepi díszkivilágításának és ünnepi dekorációjának a
felhelyezése. A díszek tömege nem haladja meg az 50 kg tömeget. A díszek
elektromos világítótestek. A feladatot kívül és épületen belül is el kell végezni.
Előfordul éjszakai munkavégzés is. Milyen feladatokat kell ellátniuk a munka
sikeres elvégzéséhez?

– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy ifjúsági diákfesztivál helyszínén
egy mobil, 6 m magas mászófal és egy „ládaépítő” pálya üzemeltetése. Milyen
feladatokat kell ellátniuk a munka sikeres elvégzéséhez? Melyek azok a
szokványostól eltérő intézkedések, amelyeket meg kell tenniük?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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Ön és egy fő beosztott falmesteri feladatokat látnak el egy mesterséges
mászóteremben. Az utak magassága 15 m. A terem mellett van még egy kisebb
magasságú edzőterem is, illetve az öltözők. Milyen feladatokat kell ellátniuk a
munkálatok sikeres és folytonos elvégzéséhez? Melyek azok a szokványostól eltérő
feladatok, amelyekre az ilyen helyzetekben figyelnie kell?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményekre reagálás, megoldás
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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19.

Ön egy négyfős mentőbrigád vezetője. Riasztják Önöket. Egy turista egy sziklás
meredélyen megcsúszott, elképzelhető, hogy a lába is eltörött. A társa kért
rádiótelefonon segítséget. Késő ősz van, hamarosan sötétedik. Milyen feladatokat
kell ellátnia? Hogyan bonyolítja a mentést? Mikre kell kiemelten tekintettel lennie
a mentés során?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett események lereagálása, megoldása
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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20.

Ön egy háromfős mentőbrigád vezetője. Feladatuk egy sérült darukezelő
lehozatala. A helyszín egy építkezési munkaterület. A darufülke 30 m magasan
van. A sérült adóvevőn kért segítséget. Önállóan nem tud lejönni, korlátozottan
partner a mentésben. Milyen feladatokat kell ellátniuk a munka (mentés) sikeres
elvégzéséhez? Mire figyel kiemelten?
– Általános és specifikus adminisztrációs munkavezetői feladatok
– Személyi feltételek, jogszabályok ismerete
– Munkakezdés előtti feladatok, intézkedések
– Munkálatok alatti kommunikáció
– A munkálatok alatti nem tervezett események lereagálása, megoldása
– A munkálatok befejeztével elvégzendő feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatok
– A tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatok
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
Tanári példány

1.

Ön mint munkavezető egy kötéltechnikai mentőcsoport vezetője.
A mátrai erőmű területén a nyári karbantartási munkálatok ideje alatt (három
hét) ipari alpinisták vesznek részt a kémények tisztítási, korrózióvédelmi
munkálataiban. Egy kéményen a feladat két részből áll, az első a kémény belső
részében keletkezett égéstermékek, lerakódások eltávolítása. A kémény alján
található egy 50x50 cm-es kibúvónyílás. A második feladat a kémény külső
felületének korrózióvédelme. Az ipari alpinisták egy időben, két brigádban (4-4 fő)
végzik a feladatot. A megrendelő az alpinisták tevékenységét csak úgy engedélyezi,
ha a munkálatok ideje alatt egy mentőcsoport biztosítja a területet egy esetleges
baleset esetére a gyors és szakszerű mentés megvalósítása céljából.

Kulcsszavak, fogalmak:
– Munkavédelmi törvény, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat, beszállásos
munkavégzés szabványa
– Személyi, tárgyi feltételek
– Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatási rend, egyéni védőeszköz
felülvizsgálati jegyzőkönyv, Munkautasítás, mentési terv, területátadási-átvételi
jegyzőkönyv
– Helyismeret, munkaütemterv, állandó kapcsolat a brigádok munkavezetőivel, riasztási
Rend
– Mentőfelszerelés, mentés iránya, módja
– Technológia, egyéni védőeszközök, mentőfelszerelés (csigasor, rollmodul)
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2.

Az Ön feladata egy kertvárosi övezet sűrűn lakott és beépített ingatlankertjében
álló 15 m magas fenyőfa kivágása. A feladat elvégzése csak alpintechnikával
oldható meg. A fa környezetében épület, kerítés, elektromos felsővezeték található,
az épített környezet állagmegóvása fontos szempont, ezért a tevékenység elvégzése
fokozott körültekintést és szakértelmet igényel.

Kulcsszavak, fogalmak:
– Munkavédelmi törvény, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatási rend, egyéni védőeszköz
felülvizsgálati jegyzőkönyv, munkautasítás, mentési terv, területátadási-átvételi
jegyzőkönyv, kivágási engedély
– Technológia (gallyazás, kuglizás)
– Egyéni védőeszközök (felmászás, leereszkedés, önbiztosítás, leeresztés)
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3.

Ön mint munkavezető határozza meg egy épület gránitlap borításának lebontását!
A feladat leírása: a Duna Pláza homlokzatán található gránit lapborítás – bontási
terv alapján – egy részének eltávolítása és az előtetőn átemelve a járdára juttatás
céljából határozza meg a feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket!

A tételhez használható segédeszköz: Mvt., IABSZ, beszállásos munka szabványa, 14/2004.
SZCSM

Kulcsszavak, fogalmak:
– Munkavédelmi Törvény, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatási rend, egyéni védőeszköz
felülvizsgálati jegyzőkönyv, munkautasítás, mentési terv, terület átadási-átvételi
jegyzőkönyv, bontási terv
– Technológia (gránitlap rögzítése, emelőrendszer kikötési pontja (stand), tartóstift gépi
vágása, az eltávolított lap földre juttatása
– Egyéni védőeszközök
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Az Ön feladata munkavezetőként egy munkaterület megközelítési módjának
részletes kidolgozása. A 18 m magas reklámtartó oszlop két függőleges, 1,8 m
átmérőjű vascsőből és merevítő összekötő elemekből áll. A feljutási lehetőség az
egyik (1) oldalon biztosított, de a munkavégzés helye a másik (2) oldalon van. Az
oszlopok egymástól mért távolsága öt méter, a kibúvónyílás az oszlop tetején
található. Dolgozza ki a munkaterület megközelítésének és a reklámfelület teljes
szélességében a biztosítás melletti munkavégzésnek a lépéseit!

4.

A tételhez használható segédeszköz: Mvt., IABSZ, beszállásos munka szabványa, 14/2004.
SZCSM

Kulcsszavak, fogalmak:
–
–
–
–

Munkavédelmi törvény, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
Személyi, tárgyi feltételek, elöl mászás, társbiztosítás, biztosítási lánc
Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatási rend, egyéni védőeszköz
Felülvizsgálati jegyzőkönyv, munkautasítás, mentési terv, területátadási-átvételi
jegyzőkönyv, bontási terv
– Alpintechnikai módszerek (megközelítés, ott-tartózkodás, munkavégzés, munkaterület
elhagyása
– Egyéni védőeszközök
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5.

Kalandpark működési , üzemeltetési szabályzatának kidolgozása.
Az Ön feladata egy tizennyolc szakaszból, 35 m hosszú csúszópályából álló felnőtt,
gyermek kalandpark és egy tizenkét méter magas (felső biztosításos) mászófal
üzemeltetési feltételeinek kidolgozása.

A tételhez használható segédeszköz: Mvt., IABSZ

Kulcsszavak, fogalmak:
– Munkavédelmi törvény, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Statikai terv, tervezői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, felhasznált anyagok minősítő
tanúsítványa, munkavédelmi üzembe helyezési jegyzőkönyv
– Személyi, tárgyi feltételek
– Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatási rend, egyéni védőeszköz felülvizsgálati
jegyzőkönyv, munkautasítás, mentési terv, területátadási-átvételi jegyzőkönyv, bontási
terv
– Karbantartási ütemterv (napi, heti, havi, éves)
– Egyéni védőeszközök (kalandpark: sisak, beülőheveder, y kantár + önzáró karabinerek,
csiga + kantár
– Mászófal: sisak, beülőheveder, biztosítókötél – bekötés csomóval vagy karabinerrel −
önzáró biztosító eszköz)
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Beltéri sportmászó fal üzemeltetése.
Az ön feladata egy beltéri mászófal üzemeltetési feltételeinek, karbantartási és
útépítési követelményeinek meghatározása. A teremben harminc egymástól
független mászóútvonal kiépítésére van lehetőség. A tevékenység felső (top rope) és
alsó biztosítással valósul meg.

6.

Kulcsszavak, fogalmak:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jogszabályok ismerete
Szükséges létesítési dokumentumok
Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
Személyi, tárgyi feltételek
Munkavédelmi dokumentumok
Karbantartási ütemterv (napi, heti, havi, éves)
Szervezési feladatok (házirend, biztonsági szabályzat, nyilatkozat)
Felszerelések meghatározása a területre
Biztosítástechnika
Balesetvédelem
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7.

Rádiótechnikai állomás antennatartó oszlopának teljes korrózióvédelme.
Az Ön feladata mint megbízott munkavezetőnek egy rádiótechnikai állomás 66 m
magas vasszerkezetének (háromoldalú, rácsos tartó) és a feszítősodronyok (30 m és
60 m magasságban rögzített 3-3 feszítősodrony) korrózióvédelme.

Kulcsszavak, fogalmak:
– Munkavédelmi Törvény, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatási rend, eve. felülvizsgálati jegyzőkönyv,
munkautasítás, mentési terv, területátadási-átvételi jegyzőkönyv, bontási terv
– Technológia (rácsos tartó, feszítősodrony)
– „Speciális” egyéni védőeszközök meghatározása
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8.

Vízszintes antenna leszerelése 66 m magas torony tetejéről.
Ön mint munkavezető egy háromfős csoport munkavezetője. Feladatul kapta, hogy
egy forgalomból kivont tíz méter hosszú, 150 kg tömegű antennát szereljen le a
torony legtetejéről. Határozza meg a feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket!

Kulcsszavak, fogalmak:
– Munkavédelmi Törvény, Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat
– Személyi, tárgyi feltételek
– Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatási rend, eve. felülvizsgálati jegyzőkönyv,
munkautasítás, mentési terv, területátadási-átvételi jegyzőkönyv, bontási terv
– Technológia (rögzítés, segédárboc telepítése, felhúzás, átterhelés a kötélpályára,
leeresztés)
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9.

Általános ismeretek, fogalmak, kifejezések meghatározása.

9/1. Sorolja fel az ipari alpintechnika személyi feltételeit!
Betöltött 18. életév, 8 ált.isk. – szakmai végzettség, ipari alpinista tanfolyam, előzetes és éves
munkaalkalmassági orvosi vizsgálat, elsősegélynyújtó tanfolyami végzettség, munkáltatói
kijelölés.
9/2. Sorolja fel az ipari alpintechnika tárgyi feltételeit!
Az egyéni védőeszköz-juttatási rendben és a kockázatértékelésben meghatározott egyéni
védőeszközök biztosítása, egyéb védőeszközök (zaj, látás, légzés), védő- és munkaruházat,
munkavédelmi dokumentumok (kockázatértékelés, eve. juttatási rend, eve. jegyzőkönyv,
munkautasítás, mentési terv.)
9/3. Sorolja fel az ipari alpintechnikai munkavégzéssel összefüggő alapvető jogszabályokat!
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 11/2003 .(IX. 12.)FMM rend.
45/2013. (X. 14.) NGM Ipari Alpinista Biztonsági Szabályzat, 14/2004. (IV. 19) FMM rend.
A munkaeszközök és használatuk minimális biztonsági szintjéről, 18/2008. (XII. 3.) SZMM
rend. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, 2/1998.
(I. 16.) MüM rend. A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről.
9/4. Milyen szempontok szerint különböztetjük meg a magasban történő munkaterületeket?
Terheljük-e a rendszert vagy nem, munkahelyzet-pozicionálás, lezuhanás elleni védelem,
alpintechnika, a kockázatértékelés megállapítása szerint.
9/5. Minek a rövidítése az EN és a CE? Ki készíti, készítheti?
EN: Európai Szabvány, a Nemzeti vagy EU-s Szabványügyi Testület.
CE: Típustanúsítvány, az EU-ban nyilvántartott, független notifikált szervezet állítja ki.
9/6. Milyen dokumentum alapján állítja össze egyéni védőeszközét magasban történő
munkavégzéshez?
Az egyéni védőeszköz-juttatási rend és a Biztonsági Szabályzat felsorolása alapján.
9/7. Milyen végzettséggel készíthet egy személy kockázatértékelést és munkautasítást?
Kockázatértékelés: munkabiztonsági szaktevékenységgel.
Munkautasítás: munkáltató és/vagy munkáltató által kijelölt munkavezető.
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9/8. Milyen végzettséggel készíthet egy személy egyéni védőeszköz-juttatási rendet és
felszerelés-bevizsgálást?
Egyéni védőeszköz-juttatási rend: munkabiztonsági szaktevékenység.
Felszerelés-bevizsgálás: gyártói kijelölés, ipari alpinista végzettség, munkabiztonsági
végzettség alapján, ipari alpinista mesterszintű végzettség alapján.
9/9. Meddig érvényes egy kockázatértékelés és egy munkautasítás?
Kockázatértékelés: minden munkaterületre külön, a munka kezdetétől a befejezésig, illetve
a változó körülmények, feltételek figyelembevételével.
Munkautasítás: egy-egy munkaterületre, a munka kezdetétől a befejezésig, illetve a változó
körülmények, feltételek figyelembevételével.
9/10. Meddig érvényes egy egyéni védőeszköz-juttatási rend és egy felszerelés-bevizsgálási
jegyzőkönyv?
Egyéni védőeszköz juttatási rend: nincsen lejárata, addig, ameddig nem változik a
tevékenység, illetve a zuhanás ellen védő technika.
Felszerelés-bevizsgálási jegyzőkönyv: alpintechnika fél év, lezuhanás ellen védő technika
egy év.
9/11. Mely dokumentum/ok tartalmazza/ák a mentési tervet?
A kockázatértékelés és a munkautasítás.
9/12. Jellemezze a félstatikus kötelet (paraméterek, tesztelés, használat)!
Alacsony nyúlású (~2,8−10%), „főkötélnek” 10−13 mm közötti átmérő, statikus, dinamikus
nyúlás, 100 kg – 0,33-as eséstényező-max. 6 kN az ébredőerő, 1-es eséstényezővel, 100 kgmal addig ejtik, ameddig el nem szakad (~20 fölötti értékek), munkakötélnek, zuhanásgátló
(önbiztosító) kötélnek alkalmazzuk.
9/13. Jellemezze a dinamikus kötelet (paraméterek, tesztelés, használat)!
Dinamikus egész-, fél-, ikerkötelet különböztetünk meg. A dinamikus egész köteleket 80 kg
tömegű torzóval „2”-es eséstényezővel tesztelik, a kapott érték a kötélre jellemző megtartási
rántás (a kötélben ébredő maximális rántás) és az a szám, amelynél elszakad (UIAA esések
száma, min. 5), főként elölmászásra, „mellékesen” elölmászás utáni ereszkedésre.
9/14. Melyik típusú kötéllel használhatjuk a szabványos zuhanásgátlókat?
Kizárólag a félstatikus (11 mm) kötelekkel, gyári végvarrással vagy kilences csomóval. A
gyártói ajánlást mindig vegyük figyelembe.
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9/15. Fogalmazza meg a kikötési ponttal (stand) szemben állított követelményeket!
A munka és a biztosítókötél standja egymástól független szerkezeti elemre kerüljön,
terhelhetőség 7.5-7.5 kN, amennyiben egy pont ezt nem biztosítja, úgy többpontos
tehermegosztó standot kell létrehozni, a kötélszárak nem haladhatják meg a 60 fokot,
bármely pont kiszakadása esetén az összegzési pont nem hosszabbodhat meg.
Megkülönböztetünk (terhelési irány szerint, terhelhetőség nagysága és a terhelési irány
változásának a lehetősége szerint) társbiztosításos, teherhúzó és „klasszikus” ipari alpinista
standot, ide sorolva a kötélhidat, kötélpályát is.
9/16. Mi a megtartási rántás?
A kötél egyik fontos paramétere, amely a maximális rántás értékét adja meg, a gyártó az
első extrém terhelés után a használatból való kivonást ajánlja.
9/17. Mi a kötélben ébredő erő?
Maga az eséstényező.
9/18. Mit befolyásol az eséstényező?
A kötélben ébredő erőt, a zuhanó testre kifejtett erőhatást, köztesre ható erőt, amely az
utolsó köztesben a kötélben ébredő erő kétszerese.
9/19. Mi az eséstényező definíciója?
Zuhanás hossza / az esés felfogásában megfeszülő kötél hossza.
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Sorolja fel a kötéltechnikai mentés szempontjait, jellemző technikáit!

Kulcsszavak, fogalmak:
– Minden mentésnél fontos a higgadt, szakszerű, körültekintő, felelősségteljes cselekvés,
magatartás. A mentés iránya: felfelé, lefelé, oldalra.
– A megközelítés iránya és helye (ugyanazon a kötélen, másik kötélen stb.):
Ereszkedéssel a sérült biztosítókötelén, egy új kötélre helyezett zuhanásgátlóval
biztosítva. Egy, a sérült felszereléseitől teljesen független kikötési pontba kötött saját
köteleken, oldalról bemászva (átszerelve).
– A sérült kontaktusa a kötéllel (ereszkedő-, mászógép, zuhanásgátló): Ha a sérült
ereszkedőeszközben van, akkor – kantárral magunkhoz kötve – magunkra eresztve
lelazítjuk az erszkedőgépét, leszereljük a kötélről és a saját ereszkedőnkkel levisszük.
Jobb megoldás, ha a sérült ereszkedőgépére a mentő szereli át magát – mert így
könnyen függetleníthetjük magunkat a sérülttől, ellenkező esetben a sérültet meg kell
emelni. Ha mászógépben vagy zuhanásgátlóban van, akkor vagy magunkra vagy
független kötélre kell átemelni a mentettet.
– Ereszkedés, eresztés, felhúzás csomózott, csomó nélküli kötéllel tehermentesíteni kell,
és csak a tehermentesített gépeket lehet kiszerelni vagy aktiválni. Tehermentesítés előtt
fontos az ereszkedőhöz vagy magunkhoz rögzíteni.
– Segédeszköz nélküli kiemelési technikák felsorolása: Ellensúlyos technika, saját
kötélvég felhúzása után kiemelés, saját kantárral vagy lépőszár segítségével. Kantárral
kiemelés fentről, átbillentő-behúzó technikával a sérült alól.
– A legegyszerűbb és leggyorsabb átterhelés lehetősége: a mentőhöz rögzítés után a
terhelt kötél elvágása, csigasorral.
– Szakaszos, sodronyköteles mentés, két szakasz között rekedt magatehetetlen személy
esetén: A szakaszos kötélpályán – az első átszerelés után – csak úgy lehetséges a
mentés, ha a sérültet megközelítjük. A mentő standot épít, beköti a sérültet az
eresztőkötélre, és tehermentesíti sérült csigáját. A tehermentesítés lehet terhelés alatt
oldható csomóval vagy műszálas összeköttetés esetén annak elvágásával. Abban az
esetben, ha a sérült és a sodrony között csak fémes kapcsolat van, akkor a megfelelő
rögzítés után a beülőből (ülőpad) kell kivágni a sérült testét.
– Mentés magasban, vízszintesen (egyik standból a másikba, amelyek távolsága 5 méter)
Kötélpálya (híd) nélkül: A standból standba történő mentés a kötélpárról kötélpárra
átszerelés folyamatával egyezik meg, csak nem magunkat, hanem egy sérültet
mozgatunk.
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Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy 80 kg tömegű rádiótelefon
antenna 60 m magasba történő felhúzása és az ott kijelölt helyre rögzítése. Az
antennát be kell üzemelniük. (Kábelezés, összehangolás, földelés stb.) A helyszín
egy mezőgazdasági terület mellett körbezárt magánterület. Milyen feladatokat kell
ellátniuk a munka sikeres elvégzéséhez?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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Ön a munkavezető, öt fő tartozik önhöz. A feladat egy lakótelepi tízemeletes panel
sorház hézagainak a szigetelése. Hogyan bonyolítja le a munkálatokat? Mire kell
megkülönböztetett figyelmet fordítania?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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13.

Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy 80 kg tömegű rádiótelefon
antenna 60 m magasba történő felhúzása és az ott kijelölt helyre rögzítése. Az
antennát be kell üzemelniük. (Kábelezés, összehangolás, földelés stb.) A helyszín
egy város forgalmas részén elterülő irodaház lapostetője. Milyen feladatokat kell
ellátniuk a munka sikeres elvégzéséhez?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével)
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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Ön egy ötfős brigád vezetője. A feladatuk távvezetéktartó rácsszerkezetű oszlopok
korrózióvédelmi munkálatainak az elvégzése. Az oszlopok mezőgazdasági művelés
alatt álló területeken vannak. Az Önök feladata még az anyagok szállítása is.
Hogyan bonyolítja le a munkálatokat? Mire kell megkülönböztetett figyelmet
fordítania?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális, jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése(kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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Ön egy ötfős brigád vezetője. Feladatuk egy központi elhelyezkedésű
üvegburkolatú hatemeletes irodaház homlokzati mosása. Az épület egyik
homlokzata utcai, a másik három parkolóterületre néz. Milyen feladatokat kell
ellátniuk? Hogyan oldja meg a feladatot?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok, stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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16.

Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy szabadidőközpont (bevásárlóPláza) ünnepi díszkivilágításának és ünnepi dekorációjának a felhelyezése. A
díszek tömege nem haladja meg az 50 kg tömeget. A díszek elektromos
világítótestek. A feladatot kívül és épületen belül is el kell végezni. Előfordul
éjszakai munkavégzés is. Milyen feladatokat kell ellátniuk a munka sikeres
elvégzéséhez?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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17.

Ön egy háromfős brigád vezetője. Feladatuk egy ifjúsági diákfesztivál helyszínén
egy mobil, 6 m magas mászófal és egy „ládaépítő” pálya üzemeltetése. Milyen
feladatokat kell ellátniuk a munka sikeres elvégzéséhez? Melyek azok a
szokványostól eltérő intézkedések, amelyeket meg kell tenniük?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének kiértékelése, szükség szerint dokumentálása).
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18.

Ön és egy fő beosztott falmesteri feladatokat látnak el egy mesterséges mászóteremben. Az utak magassága 15 m. A terem mellett van még egy kisebb
magasságú edzőterem is, illetve az öltözők. Milyen feladatokat kell ellátniuk a
munkálatok sikeres és folytonos elvégzéséhez? Melyek azok a szokványostól eltérő
feladatok, amelyekre az ilyen helyzetekben figyelnie kell?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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19.

Ön egy négyfős mentőbrigád vezetője. Riasztják Önöket. Egy turista egy sziklás
meredélyen megcsúszott, elképzelhető, hogy a lába is eltörött. A társa kért
rádiótelefonon segítséget. Késő ősz van, hamarosan sötétedik. Milyen feladatokat
kell ellátnia? Hogyan bonyolítja a mentést? Mikre kell kiemelten tekintettel lennie
a mentés során?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő, stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok, stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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20.

Ön egy háromfős mentőbrigád vezetője. Feladatuk egy sérült darukezelő
lehozatala. A helyszín egy építkezési munkaterület. A darufülke 30 m magasan
van. A sérült adóvevőn kért segítséget. Önállóan nem tud lejönni, korlátozottan
partner a mentésben. Milyen feladatokat kell ellátniuk a munka (mentés) sikeres
elvégzéséhez? Mire figyel kiemelten?
– Milyen általános adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen specifikus adminisztrációs feladatai vannak a munkavezetőnek?
– Milyen intézkedések előzik meg a munkakezdést?
– A munkálatok alatti kommunikációt hogyan oldják meg?
– A munkálatok alatti nem tervezett eseményeket hogyan oldják meg?
– A munkálatok befejeztével milyen feladatai vannak?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos direkt (azonnal elvégzendő) feladatai?
– Vannak-e a tevékenységgel kapcsolatos (nem azonnal) elvégzendő feladatai?

Kulcsszavak, fogalmak:
– Általános vállalkozói és építőipari feladatok (jelenléti ív, munkanapló, munkálatokhoz
szükséges anyagok, eszközök technológiai ismerete, terület foglalása, engedélyek
megléte stb.).
– Az alpintechnikai tevékenység által megkövetelt feladatok (kockázatértékelés, mentési
terv, kommunikációs módszer, módszerek meghatározása, elsősegély módszerének
dokumentálása stb.).
– Feladatok kiosztása, koordinálása, vészhelyzeti és mentési feladatok egyeztetése. (A
kettes pontban foglaltak gyakorlatba történő transzformálása.) A technológia
egyeztetése.
– Verbális jelzések, akusztikai jelek, fényjelek, adóvevő stb. (ezek kombinációi).
– Mentési terv alapján. Kockázatértékelés figyelembevételével. Gyakorlati és
munkavezetői tapasztalatok megléte.
– Eszközök, felszerelések, szerszámok stb. deponálása, ellenőrzése. Munkaterület és
környezetének eredeti állapotba visszaállítása. Szemét és hulladék kezelése (kiemelten
a veszélyes hulladékok és a szelektivitás figyelembevételével).
– A 6. pontban leírtak és a munkálatok helyének és technológiájának függvényében.
– A technológiából és a munka lebonyolításából adódó következmények utómunkálatai.
(értesítések, jegyzőkönyvek, ellenőrzési feladatok, karbantartási feladatok, feladatok
elvégzésének értékelése, szükség szerint dokumentálása).
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