RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS, POSTAI, FUTÁRPOSTAI
ÁGAZATOK
PROJEKT HATÉKONYSÁGOT MÉRŐ KÉRDŐÍV

2. KÉRDÉSSOR

RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS, POSTAI, FUTÁRPOSTAI
ÁGAZATOK
PROJEKT HATÉKONYSÁGOT MÉRŐ KÉRDŐÍV

Kérdőívet kitöltő neve*: ……………………………………………………..
A kérdőív kitöltésének időpontja: ……………………………………………………..

ÉRTÉKELÉS
Elérhető maximális pontszám: 31 pont
A "megfelelt" szinthez szükséges pontszám: 24 pont
A ténylegesen elért pontszám: ..….......

A vizsga minősítése: MEGFELELT

NEM FELELT MEG

Az értékelést végző neve: Varga Viktória
……………………………………………….
aláírása

* Kérdőívet kitöltő neve :A név megadása nem kötelező, opcionális.
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2. KÉRDÉSSOR

1. Kösse össze az összetartozó fogalom és definíció párokat! (5 pont)

A szervezett munkavégzésre vonatkozó
biztonsági és egészségügyi követelmények
és az ezeket megvalósító szervezetek,
intézmények,
eszközök,
előírások
összessége.
A munkakörülmények és a munkavégzés
szabályait határozza meg, ill. ezek betartását
ellenőrzi. Feladata a balesetek megelőzése,
a bekövetkezett balesetek kivizsgálása,
intézkedések, hogy a baleset ne
ismétlődhessen meg. Továbbá a balesetek
megelőzésére olyan munkakörülményeket
alakít ki, amelyek kiküszöbölik a
veszélyforrásokat, ill. megóvják azoktól a
dolgozókat.
Mindazon
egészségügyi
intézkedések
összessége, amelyek célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtése és fenntartása.
A munkavédelem egészségügyi biztonsággal
foglalkozó
szakterülete,
amelynek
tevékenysége a fokozott expozíciók, a
foglalkozási megbetegedések megelőzésére
irányul.
(A
munkaegészségtan
által
kialakított
egészségügyi
normatívák,
követelmények a megvalósítását szolgáló
tevékenység, amely az egészségkárosító
veszélyek és kockázatok előrelátásán,
felismerésén, értékelésén és kezelésén
alapul.)
A
munkakörnyezetből
származó
egészségkárosító veszélyek és kockázatok
előrelátásával, felismerésével, mérésével,
értékelésével és kezelésével foglalkozó
szakterület. A tevékenység célja a munkát
végző személy egészségének megóvása.
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MUNKABIZTONSÁG

MUNKAVÉDELEM

MUNKAHIGIÉNE

MUNKAEGÉSZSÉGÜGY

FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGY

2. KÉRDÉSSOR
2. A 2017-es évben a raktározás, tárolás, postai, futárpostai ágazatban kb., számszerűen
mennyi volt a munkabalesetek száma? (1 pont)
…………………………………………………………………………………………………

3. Vonallal kösse össze a munkáltatói és munkavállalói kötelezettségeket és jogokat! (4 pont)

Orvosi vizsgálatok biztosítása

Munkavállaló
kötelezettsége

Munkavégzéshez szükséges
ismeretek megszerzésének
biztosítása

Munkavállaló joga

Védőeszközök használata

Munkáltató
kötelezettsége

Munkavédelmi képviselő
választása

Munkáltató
kötelezettsége

4. A munkavállaló irodájának asztalán, PET palackban, beazonosíthatatlan folyadékot talál.
Milyen intézkedést tenne, ha Ön a
(3 pont)
a.) Munkáltató: …………………………………………………………………………………
b.) Munkavállaló: ………………………………………………………………………………
c.) Munkavédelmi képviselő: …………………………………………………………………..

5. Mi a munkavédelmi képviselő oktatás célja? Az Ön szerint IGAZ állítás(ok) betűjelét
karikázza be! (1 pont)
a.) Az oktatott megismerkedjen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint
a főbb munkavédelmi jogszabályok szerinti előírásokkal annak érdekében, hogy a
munkavédelmi képviselő feladatokat maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudja látni.
b.) Az oktatás célja, hogy a munkavédelmi képviselő az általa megszerzett tudás és ismeret
birtokában, a munkáltatóval való együttműködés során képviselje az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és
érdekeket.
c.) Az oktatás célja, hogy a munkavédelmi képviselő az oktatás után önállóan, egyedül ellássa
a munkavédelmi tevékenységet a szervezeten belül.
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2. KÉRDÉSSOR
6. Az egyéni védőeszköz csoportokra írjon példát! (3 pont)
a) Hallószerveket védő eszközök……………………………………………………………….
b) Védőruhák: ………………………………………………………………………………….
c) Légzőszerveket védő eszközök: …………………………………………………………….

7. A postai koszállító kollégáját küldemény kézbesítése során egy kutya megharapja. Ezt a
kockázatot milyen munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumban jelenítené meg? A
helyes válasz betűjelét karikázza be! (1 pont)
a.) Biológiai kockázatelemzés dokumentuma
b.) Kémiai kockázatbecslés dokumentuma
c.) Munkavédelmi szabályzat
d.) Egyéni védőeszköz juttatási rend

8. Írja a biztonság és egészségvédelmi piktogramok mellé, hogy azok Figyelmeztető,
Tiltó, Rendelkező, Tűzvédelmi tájékoztató vagy Menekülési jelek! (4 pont)
……………………………

…………………….

………………………………

……………………………..

9. Vonallal kösse össze az összetartozó veszélyforrásokat! (4 pont)
a.
b.
c.
d.

Fizikai veszélyforrás
Biológiai veszélyforrások
Veszélyes anyag
Környezeti veszély

Talajszennyezés
Mérgező anyag
Kullancs
Csúszós felület
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2. KÉRDÉSSOR
10. A képen egy raktár látható. Azonosítson minél több nem megfelelőséget munkavédelmi
szempontból! (5 pont)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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