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 Oktatási napló 

 
Az oktatás időpontja: 2019.01.04. 

 

 

Az oktatás tárgya 

Munkavédelem 
 

 

• A munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapota, magatartási szabályok. 

• Egészségügyi alkalmasság. 

• Magasban végzett munka veszélyei. 

• Munkabaleset, üzemi baleset, baleseti teendők. 

• Elektromos áram veszélyei. Anyagmozgatás veszélyei. 

• Létrán való munkavégzés, leesés elleni védekezés. Elcsúszás, megbotlás veszélyei. 

• Veszélyes készítmények használata. Használati utasítás. 

• Munkaeszközök balesetmentes használata. Munkahely biztonsági szabályzata. 

• Az aktuális munkavédelmi szabályok ismertetése. 

• Gyakorlati oktatás: biztonsági heveder bemutatása, használata, felvétele beállítása. 

• Kikötés használata, beépítése. 

• Kisgépkezelői ismeretek, megfelelőségi nyilatkozat, CE jelölés, használati és kezelési utasítá-

sunk, tárolásuk, karbantartásuk, védőberendezéseik. 

 

 

 

 

 

Az oktatás tematikáját készítette: 

Lányi Enikő 

Munkavédelmi technikus 
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Oktatási napló 

 
 

Az oktatás időpontja: 2019.01.04. 

 

Az oktatás tárgya 

Tűzvédelem 
 

 

• Alapvető tűzvédelmi szabályok. 

• Tűzoltási módok. Munkahelyi rend tisztaság. Tűzoltó készülékek jelölése. 

• Tűzveszélyes anyagok tárolása, raktározása. Veszélyt jelző táblák ismertetése. 

• Teendők tűz esetén. Tűzveszélyességi osztályok ismertetése. 

• A tűz keletkezésének megakadályozása. 

• Tűzjelzés, tűz esetén értesítendők. Közlekedési utak biztosítása. 

• Elektromos berendezések tűzveszélye. Dohányzási veszélyek. 

• Munkáltatók, munkavállalók tűzvédelmi kötelességei. 

• Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén az eljárás. 

• Beavatkozás a tűz oltásába, beavatkozási módok. 

 

 

 

 

Az oktatás tematikáját készítette: 

Lányi Enikő 

Munkavédelmi technikus 
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Oktatási napló 

 
 

Az oktatás időpontja: 2019.01.04. 

 

Az oktatás tárgya 

Teherkötözés 
 

 

• A kötöző feladatai. 

• A függesztő eszközök kiválasztása, és a kötözés helyes módja. 

• A teherfelvevő eszközök. 

• A teher felerősítése, emelése, szállítása és elhelyezése. 

• A teherfelvevő eszközök szemrevételezése, ellenőrzése, tárolása, karbantartása. 

• Teherfelvevő eszközök típusai. 

• Szélsőséges környezeti hatások. 

• Közterületek környezetében végzett emelés. 

• Egyéb, különleges emelési műveletek (együttes emelés). 

• Teherkötöző munkával összefüggő veszélyek. 

• Egyéni védőeszközök. 

• A kötöző, irányító jelzései. 

• Kötöző elemek: kötelek, láncok, hevederek, horgok, himbák, gerendák, a darukezelő által vezérelt 

megfogó eszközök. 

• Sodronykötél végtelenítési módok. 

• Láncok alkalmazására vonatkozó biztonságtechnikai követelmények, időszakos vizsgálata. 

• Emelési rögzítési pontok. 

• Hevederek, horgok, kötélhimbák, emelőgerendák. 

• A darukezelő által vezérelt tehermegfogó eszközök (vákuumos tehermegfogó, emelőmágnes) 

• Emelőeszközök próbaterhelés vizsgálata. 

• A kötél természetellenes alakváltozásai. 

• Teherbírás összefüggése a kötélágak által bezárt szöggel. 

 

Az oktatás tematikáját készítette: 

Lányi Enikő 

Munkavédelmi technikus 
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Oktatási napló 

 
 

Az oktatás időpontja: 2019.01.04. 

 

Az oktatás tárgya 

ROLLER 
 

 

• A roller fő alkatrészei, műszaki adatok. 

• Összeszerelés 

• Szétszerelés 

• Szállítás-daruzás 

• Biztonsági ellenőrzés 

• Használati utasítás 

• Biztonsági előírás 

• Karbantartás 

 

 

 

 

Az oktatás tematikáját készítette: 

Lányi Enikő 

Munkavédelmi technikus 
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Oktatási napló 
 

Az oktatás időpontja: 2019.01.04. 

Az oktatás tárgya 

Portáldaru használat 

E 2200 
 

Az oktatásban részt vett dolgozók aláírásukkal igazolják, hogy az oktatáson részt vette, a számukra  

biztosított jogokat, előírásokat és rendszabályokat elsajátították, azokat magukra nézve kötelezővé 

teszik. A biztonságos munkavégzéshez szükséges technológiai, művelet, kezelési és karbantartási 

utasításokat ismerik. A munkavégzéssel járó, a helyi körülményekből adódó veszélyeket, ártalmakat, 

azok elhárítási módját, a rendkívüli helyzetben tanúsítandó magatartást ismerik. A szükséges munka- 

és tűzvédelmi  

berendezéseket, valamint az egyéni védőeszközöket üzemképes állapotban átvették, azoknak a hasz-

nálatát, kezelését ismerik. Az oktatás részletes tartalmát a használati útmutató és a műszak leírása 

tartalmazza. 

Portáldaru berendezés oktatás főbb kiemelt szempontjai: szerkezeti leírás, elektromos leírás, szerelés- 

és üzembe helyezés, elektromos csatlakozás, kezelési utasítás, karbantartás, állvány összeszerelés. 

 

Jelen oktatási napló aláírásával teljes felelősségem tudatában vállalom, hogy amennyiben a megjelölt  

építési munka során – a munkáltatóm folyamatos ellenőrzése mellett és ellenére – nem használom az  

egyéni védőeszközöket, ezért személyemben vállalom a felelősséget. Tudomással bírok arról, hogy  

amennyiben a kötelező munkavédelmi – pénzbírsággal is sújtható – szabálysértést követek el, mely-

ért  

személyi felelősségemet teljes körűen vállalom. 

 

• A portáldaru fő alkatrészei, műszaki adatok. 

• Összeszerelés 

• Szétszerelés 

• Szállítás-daruzás 

• Biztonsági ellenőrzés 

• Használati utasítás 

• Biztonsági előírás 

• Karbantartás 

 

 

Az oktatás tematikáját készítette: 

Lányi Enikő 

Munkavédelmi technikus 

 

 

 

             

       

  


