Vizsgázó neve:___________________

Vizsga: Biztonsági alapismeretek
Vizsga kódja: Próba-vizsga
Olvassa végig alaposan az alábbi utasításokat!
A vizsga 40 feleletválasztásos kérdésből áll.
Minden kérdés után három lehetséges válasz talál, amelyek közül csak egy válasz helyes.
A vizsgán maximum 40 pont szerezhető. Minden helyes válasz 1 pontot ér.
A vizsga akkor számít sikeresnek, ha Ön 28 vagy több pontot ért el.
A vizsgateszt megoldásához maximum 60 perc áll rendelkezésére.

Szükséges eszközök:
• ez a vizsgateszt
• válaszlap (ezen a lapon kell megadnia a válaszokat)
• ceruza és radírgumi
Szabályok:
•
•
•
•

ellenőrizze, hogy a vizsgatesztnek megvan-e minden lapja
a válaszlapra csak ceruzával írjon
az Ön által kiválasztott választ a kocka besatírozásával adja meg
a rosszul megjelölt választ alaposan radírozza ki

A feleletválasztásos kérdésre adott válasz a következő esetekben számít hibásnak:
•
•
•
•

ha a megjelölt válasz hibás
ha több mint egy kocka van besatírozva
ha egy kocka sincs besatírozva
ha a kocka nem satírozással, hanem valamely más módon van megjelölve

Vizsga vége:
• írja fel a nevét a válaszlapra, majd ellenőrizze azt
• adja át a vizsgatesztet, a válaszlapot és a piszkozatpapírt (ha használt) a felügyelőne
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1

Mi a környezetvédelmi jogszabályok célja?
A A veszélyes anyagok tárolási módjának előírása.
B Az ember és a környezet veszélyes anyagok elleni védelme.
C A veszélyes anyagok gyártásának szabályozása.

2

Mit tehet a Biztonsági és Egészségvédelmi (V&G) Felügyeleti Hatóság kihágás esetén?

A Az igazgatóságot megrovásban részesítheti, leállíttathatja a munkát és bevonhatja a VCAtanúsítványt.
B Kirendelhet egy tisztviselőt a munka koordinálására, figyelmeztetésben részesíthet és
követelményeket írhat elő.
C Követelményeket írhat elő és/vagy jegyzőkönyvet vehet fel.

3

Melyik tényező közvetlenül meghatározó a munkahelyi kockázatokra nézve?
A A munkaterület.
B A megbízó által gyakorolt felügyelet.
C A biztonsági és egészségvédelmi terv (V&G terv).

4

Mi a munkafolyamati kockázatelemzés TRA (Taak Risico Analyse) célja?

A A munkahelyi kockázatok csökkentése.
B Minden kockázat kiiktatása.
C A megfelelő munkavégzés előkészítése.

5

Kinek kell azonnal jelentenie a balesetet?
A A közvetlen felettesnek.
B Az egészségügyi szolgálatnak.
C A Biztonsági és Egészségvédelmi (V&G) Felügyeleti Hatóságnak.

6

Az alábbiak közül melyik példa a munkavégzés helyszínén tanúsított biztonságos
magatartásra?

A Ha mindig hallásvédőt visel.
B Ha figyelmeztet másokat a nem biztonságos tevékenységekre.
C Ha soha nem használ veszélyes anyagokat.
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7

Hogyan kerülhetjük el a munkavégzési területen a leghatékonyabb módon a megbotlást?

A Rendezett munkaterület biztosításával.
B Szilárd padlózat biztosításával.
C A szokásosnál is gyakoribb takarítással.

8

Az alábbiak közül melyik a munkavállaló kötelezettsége?

A A védelmet nem szabad módosítani, hanem helyesen kell használni.
B A balesetek jegyzékének naprakész vezetése.
C A kockázatos tevékenységek felügyelete.

9

Milyen színeket használnak a tűzoltó berendezésekre utaló táblákon?
A Fehér piktogram piros alapon.
B Fehér piktogram zöld alapon.
C Fekete piktogram sárga alapon.

10

Mire kell használni az összekötő karimát?
A Tartályokhoz vezető csővezetékek lezárására.
B Vezetékek áthelyezésére tartályokon végzett munka során.
C A tartályokon található csapok vagy biztonsági szelepek elzárására.

11

Az alábbiak közül melyik a werkvergunning (munkavégzési engedély) célja?
A A munkavégzés minden résztvevőjének egyeztetnie kell a biztonságos kivitelezésről.
B A Biztonsági és Egészségvédelmi (V&G) Felügyeleti Hatóság ellenőrizheti, hogy milyen
tevékenységeket végeznek.
C Az egészségügyi és biztonsági szolgálat (Arbodienst) meghatározhatja, hogy az érintett
munkavállalókat kell-e vizsgáztatni.
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12

Mit jelent az alábbi tábla?

(kék alapon fehér szimbólum)
A Ügyelnie kell a leeső tárgyakra.
B Készenlétben kell tartania a zuhanás elleni védőeszközt.
C Kötelező zuhanás elleni védőeszközt használnia.

13

Mi áll egyebek között egy üzemi katasztrófatervben?
A A vészhelyzetek elhárításának szakaszonkénti bemutatása.
B Hogy mikor kell tartani kiürítési gyakorlatot.
C Hogy a területen milyen anyagok és folyamatok eredményezhetnek veszélyes helyzetet.

14

A veszélyes anyagokat kategóriákba sorolják. Például mely kategóriák ezek?

A Gyúlékony - maró - ártalmatlan.
B Robbanásveszélyes - (fokozottan) tűzveszélyes - káros.
B Káros - rákkeltő - fojtó.

15

Hogyan lehet a legjobban korlátozni a mérgező anyagoknak való kitettséget?
A Úgy, hogy mindig ugyanaz a személy dolgozik a mérgező anyaggal.
B Úgy, hogy a munkatársakat kiképezik a mérgező anyagokkal történő munkavégzésre.
C Egy másik, nem mérgező anyag alkalmazásával.
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16

Egy anyag csomagolásán az alábbi piktogram látható. Mi ennek az anyagnak az
egyik tulajdonsága?

(fehér alapon fekete szimbólum piros szegéllyel)

A Maró hatású.
B Tűzveszélyes.
C Oxidáló.

17

Melyik szerves oldószer?

A Terpentin.
B Víz.
C Higany.

18

Mi a LEL (legalsó robbanási határ) a gázok esetében?

A A legnagyobb gázkoncentráció, ahol robbanás következhet be.
B A gáz legkisebb mérhető koncentrációja.
C A legkisebb gázkoncentráció, ahol robbanás következhet be.

19

Mi a legelső teendő, ha tüzet észlel?
A Hívnia kell a tűzoltóságot.
B Hívnia kell a rendőrséget.
C Gondoskodnia kell a saját biztonságáról.
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20

Mi az a robbanásveszélyes környezet?

A Olyan környezet, amelyben robbanékony elegy képződhet.
B Olyan környezet, ahol sok robbanás történik.
C Olyan környezet, amelyben sok gáz és kevés levegő található.

21

Mi számít kockázatnak a rögzített köszörűgéppel végzett munka során?

A A köszörűkő beleszaladhat az anyagba.
B A köszörűkő szétrepülhet.
C A kő az alacsony fordulatszám miatt lejöhet a tengelyről.

22

Földelhető-e a kettős szigetelésű villamos kéziszerszám?

A Csak a munkáltató beleegyezésével.
B Igen, földelhető.
C Nem, nem földelhető.

23

Mikor kell egy emelőszalagot használatra alkalmatlannak minősíteni?
A Ha az emelőszalag 2 évnél régebbi.
B Ha az emelőszalag napfénynek van kitéve.
C Ha a címke olvashatatlan.

24

Melyik szabály érvényes a láncok használatára?

A A zárószerkezetek csavarjait teljesen meg kell szorítani.
B A láncot emelés előtt be kell zsírozni.
C Mindig kettesével kell dolgozni.

25

Milyen szabály érvényes csigasor használatánál?

A A horgot mindig a csúcsán kell terhelni.
B A csigasort csak függőleges helyzetben szabad terhelni.
C A csigasort soha nem szabad túlterhelni.
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26

Növelheti-e villástargonca esetében az ellensúly tömegét?

A Igen, de legfeljebb az ellensúly 10%-ával.
B Igen, bármikor.
C Nem, soha.

27

Hogyan kell elhelyezni az acetilénpalackot hegesztés közben?

A A palackot a talajra lehet fektetni.
B A palack csak egyenesen állhat.
C A palacknak legalább 30° fokos szöget kell bezárnia a talajjal.

28

Hogyan előzhető meg a munkaterület pereméről történő leesés?
A Úgy, hogy a munkaterület pereméhez megfelelő korlátot helyeznek el.
B Úgy, hogy a munka kezdetekor a munkavállalók megfelelő instrukciókat kapnak.
C Úgy, hogy a munkaterület peremére figyelmeztető táblákat helyeznek ki.

29

Melyik a legjobb biztonsági óvintézkedés padlónyílásnál?

A A padlónyílást olyan anyaggal kell lefedni, amely elbírja a nehéz terheket.
B A padlónyílást jól meg kell világítani.
C A padlónyílás körül elegendő figyelmeztető táblát kell kihelyezni.

30

Ásási tevékenységek során veszélyes helyzet alakulhat ki, mivel sok kábel és vezeték
található a földben, ezért „szabályokat“ dolgoztak ki „a körültekintő ásásra vonatkozóan“. Az
alábbiak közül melyik tartozik e szabályok közé?
A Először kézzel ásson próbagödröket a kábelek vagy vezetékek megadott helyének
közelében.
B Kotrógép esetén mindig fogazott markolókanalat használjon.
C Soha ne ásson olyan helyen, amelyről tudott, hogy kábelek és vezetékek találhatók a földben.

31

Mi kötelező a szerelőkosárral a magasban történő munkavégzés során?
A A szerelőkosarat láncra vagy acélhuzalra kell felfüggeszteni.
B A szerelőkosáron mindenkinek egy arra rögzített biztonsági hevedert kell viselnie.
C A szerelőkosáron dolgozó minden személynek rendelkeznie kell hordozható telefonnal.
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32

Ön zárt térben festékszórást végez. Mit kell szellőztetnie ebben az esetben?

A Hogy a LEL (legalsó robbanási határ) 10%-a alatt maradjon.
B Hogy a LEL (legalsó robbanási határ) 50%-a alatt maradjon.
C Hogy a LEL (legalsó robbanási határ) alatt maradjon.

33

Mi befolyásolja az emberi testen áthaladó áram erősségét?

A Az érintés időtartama.
B A test hőmérséklete.
C A talaj ellenállása.

34

Miért használnak szigetelést az elektromos vezetőkhöz?
A A feszültség alatt álló részek érintésének megelőzésére.
B A károsodások megelőzésére.
C A rövidzárlatok hatásának korlátozására.

35

Mi a statikus elektromos töltés kockázata?
A A statikus elektromos töltéstől a nem vezető anyag meggyulladhat.
B A statikus elektromos töltésnek szinte semmilyen kockázata sincs.
C A statikus elektromos töltés ívkisülést okozhat, így robbanásveszély keletkezik.

36

Mire kell ügyelni egy földön álló tárgy kézzel történő felemelésénél?

A Hogy a felemelés után oldalra tudja fordítani a tárgyat.
B Hogy egyenes háttal és behajlított térddel végezze az emelést.
C Hogy lábai lehetőség szerint terpeszben álljanak.

37

Mit kell tennie a PBM-eivel (személyi védőfelszereléseivel)?

A Ügyelnie kell azok állapotára.
B Fel kell tüntetnie a nevét a felszereléseken.
C A felszereléseket minden egyes használat után ellenőriztetnie kell egy szakemberrel.
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38

Melyik veszélytől óv a védőszemüveg?

A A portól.
B Az éles fénytől.
C A hőtől.

39

Mi ellen nem nyújt védelmet a kesztyű?

A Forgó részek ellen.
B Veszélyes anyagok ellen.
C Hideg vagy forróság ellen.

40

Mi a szabály a védőruházat használatával kapcsolatban?

A A tönkrement ruhát saját költségen azonnal ki kell cserélni.
B A tönkrement ruhát azonnal meg kell javíttatni vagy ki kell cserélni.
C A ruhát évente egyszer ki kell cserélni.
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