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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az 
Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és 
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
31 582 12 0000 00 00 Ipari alpinista Ipari alpinista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye alapján készült. 
 
 
A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye alapján készült. 
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1. Egy rádiótelefon cég tulajdonában lévő bázisállomáson (lakott területen kívül, 60 m 
magas acéltorony, körbe kerítve, konténerben kialakított beltéri egységgel) kell egy 1,2 m 
átmérőjű, kb. 60 kg súlyú antennát az előre kialakított helyére (45m magasra) kézi erővel 
felrakni és a hozzá tartozó rádiótechnikai kábelt felszerelni. Az antennát csomagolva Önök 
szállítják, a kábel még dobon van. Ön a munkavezető, még három fő tartozik a csapatba.  

 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Elöl mászás, ön- és társbiztosítás, a standépítés szabályai  

 Védőeszközök felsorolása 

 A védőeszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 

 Az ipari alpintechnikát szabályozó rendeletek felsorolása 

 A munkálatok előtt, után elvégzendő adminisztrációs feladatok  
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
1. Egy rádiótelefon cég tulajdonában lévő bázisállomáson (lakott területen kívül, 60 m 
magas acéltorony, körbe kerítve, konténerben kialakított beltéri egységgel) kell egy 1,2 m 
átmérőjű, kb. 60 kg súlyú antennát az előre kialakított helyére (45 m magasra) kézi erővel 
felrakni és a hozzá tartozó rádiótechnikai kábelt felszerelni. Az antennát csomagolva Önök 
szállítják, a kábel még dobon van. Ön a munkavezető, még három fő tartozik a csapatba.  
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati (biztosítási, 
ereszkedési, eresztési, stb.) 
technikák  

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 
 
Elöl mászás, ön- és társbiztosítás, a 
standépítés szabályai  

20 
 
 

20 

 

B 
Egyéni és kollektív védőeszközök 
használata 

Védőeszközök felsorolása 
 
A védőeszközökre vonatkozó előírások, 
jelzések értelmezése 

10 
 

10 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

Az ipari alpintechnikát szabályozó 
rendeletek felsorolása 
 
A munkálatok előtt, után elvégzendő 
adminisztrációs feladatok  

10 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  

4 
Egyéni védőeszközök megfelelőségét bizonyító dokumentumok 
olvasása, értelmezése 

3 
 

4 Zártnyelv használata 2  
3 Munkavédelmi jelképek értelmezése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség  2  
Konfliktusmegoldó készség 2  

Személyes 
Önállóság 1  
Döntésképesség 2  
Felelősségtudat 1  

Módszer 
Kreativitás, ötletgazdaság 1  
Körültekintés, elővigyázatosság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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2. Egy belvárosi központi, főút melletti hatemeletes ház tetőteréből (45° bádogborítás) kell 
egy, a gerinc fölé nyolc méterrel nyúló acél „árbocot” felszerelni. Ön a munkavezető, a brigád 
létszáma öt fő.  
 
Információtartalom vázlata 

 
 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája (a munkaterület és az alatta lévő terület 

kialakítása) 

 Elöl mászás, ön- és társbiztosítás, a standépítés szabályai 

 A tevékenység során előforduló veszélyforrások 

 A munkaterület elhagyása előtti teendők 

 A bádogborításon végzendő munkálatok, azok technológiája és a felhasznált anyagok 

hatása az alpintechnikai felszerelésekre, azok védelmének kialakítása 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
2. Egy belvárosi központi, főút melletti hatemeletes ház tetőteréből (45° bádogborítás) kell 
egy, a gerinc fölé nyolc méterrel nyúló acél „árbocot” felszerelni. Ön a munkavezető, a brigád 
létszáma öt fő.  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítási,ereszkedési, 
eresztési, stb.) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája (a munkaterület 
és az alatta lévő terület kialakítása) 
 
Elöl mászás, ön- és társbiztosítás, a 
standépítés szabályai 

20 
 
 
 

20 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

A tevékenység során előforduló 
veszélyforrások 
 
A munkaterület elhagyása előtti 
teendők 

10 
 
 

10 

 

C 
 

C 

Anyagismeret 
 
Gyártásismeret 

A bádogborításon végzendő 
munkálatok, azok technológiája és a 
felhasznált anyagok hatása az 
alpintechnikai felszerelésekre, azok 
védelmének kialakítása 

20 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 3  
4 Zártnyelv használata 2  
2 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas  Kapcsolatfenntartó készség 1  

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 2  
Figyelemmegosztás 1  

Személyes 
Megbízhatóság 2  
Mozgáskoordináció 1  
Térérzékelés 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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3. Az Ön feladata lebonyolítani egy gabonatároló silóban történő karbantartási 
tevékenység kivitelezését. Ennek részét képezi a lemezborítás cseréje, festés, tisztítás elvégzése. 
A feladatot 5 fő munkavállalóval munkahelyi vezetőként kell megoldania. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája (a munkaterület és vészhelyzeti eljárások 

kialakítása) 

 A „beszállással” járó munkavédelmi feladatok 

 A tevékenység során előforduló veszélyforrások 

 A bádogborításon végzendő munkálatok, azok technológiája és a felhasznált anyagok 

hatása az alpintechnikai felszerelésekre, azok védelmének kialakítása 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
3. Az Ön feladata lebonyolítani egy gabonatároló silóban történő karbantartási tevékenység 
kivitelezését. Ennek részét képezi a lemezborítás cseréje, festés, tisztítás elvégzése. A feladatot 
5 fő munkavállalóval munkahelyi vezetőként kell megoldania. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítási,ereszkedési, 
eresztési, stb.) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája (a munkaterület 
és vészhelyzeti eljárások 
kialakítása) 

20 

 

B Mentési sémák, modulok 

A „beszállással” járó munkavédelmi 
feladatok 
 
A tevékenység során előforduló 
veszélyforrások 

20 
 
 
 

20 

 

C 
 

C 

Anyagismeret 
 
Gyártásismeret 

A bádogborításon végzendő 
munkálatok, azok technológiája és a 
felhasznált anyagok hatása az 
alpintechnikai felszerelésekre, azok 
védelmének kialakítása 

20 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Zártnyelv használata 2  
4 Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 3  
3 Információforrások kezelése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 1  
Konfliktusmegoldó készség 2  

Módszer 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 2  
Összpontosítás 1  

Személyes 
Megbízhatóság 2  
Érzelmi stabilitás 1  
Önfegyelem 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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4. Egy rendezvényen, szabadtéren kell 8 m magas mobil sportmászófalat létesíteni és 
üzemeltetni. Az Ön feladata a mászófal kiszállítása, telepítése, üzemeltetésre alkalmassá tétele 
és az üzemeltetés lebonyolítása is 3 fő üzemeltető személyzettel, majd az ezt követő lebontás és 
elszállítás is.  
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnikát szabályozó rendeletek  

 Ipari alpintechnikai, biztonságtechnikai, üzembe helyezési és üzemeltetési feladatok  

 Harmadik személy mozgatásának sajátosságai, biztonságtechnikája 

 Mobil mászófal telepítésének, üzemeltetésének a szabályai 

 A szállításra és összeállításra vonatkozó előírások, és azok biztonságtechnikája 

 A munkaterület kijelölése, biztonsági zóna kialakítása 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
4. Egy rendezvényen, szabadtéren kell 8 m magas mobil sportmászófalat létesíteni és 
üzemeltetni. Az Ön feladata a mászófal kiszállítása, telepítése, üzemeltetésre alkalmassá tétele 
és az üzemeltetés lebonyolítása is 3 fő üzemeltető személyzettel, majd az ezt követő lebontás és 
elszállítás is.  
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítási,ereszkedési, eresztési, 
stb.) technikák 

Az ipari alpintechnikát szabályozó 
rendeletek  
 
Ipari alpintechnikai, 
biztonságtechnikai, üzembe helyezési 
és üzemeltetési feladatok  

20 
 
 
 

20 

 

B 
Alpintechnikával támogatható 
szabadidős tevékenységek 

Harmadik személy mozgatásának 
sajátosságai, biztonságtechnikája 
 
Mobil mászófal telepítésének, 
üzemeltetésének a szabályai 

10 
 
 
 

10 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

A szállításra és összeállításra 
vonatkozó előírások, és azok 
biztonságtechnikája 
 
A munkaterület kijelölése, biztonsági 
zóna kialakítása 

10 
 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Kötélkezelés 3  
3 Információforrások kezelése 2  
2 Építészeti, műszaki rajz olvasása, értelmezése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 1  
Empatikus készség 1  

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Összpontosítás 1  

Személyes 
Megbízhatóság 2  
Felelősségtudat 2  
Önfegyelem 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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5. Az Ön feladata egy sportcsarnokban épített és létesített 15 m magas (800 m2 felületű, 
osztott) fix mászófal üzemeltetése. A feladat részét képezi a felszerelések kiadása, biztonságos 
üzemeltetése és még egy sportrendezvény lebonyolítása is. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnikát szabályozó rendeletek  

 Ipari alpintechnikai, biztonságtechnikai, üzembe helyezési és üzemeltetési feladatok  

 Védőeszközök  

 Társ és harmadik személy biztosításának a szabályai 

 A tevékenységet szabályozó irányelvek, állásfoglalások  

 Az üzemeltetés előtt, után elvégzendő adminisztrációs feladatok 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
5. Az Ön feladata egy sportcsarnokban épített és létesített 15 m magas (800 m2 felületű, 
osztott) fix mászófal üzemeltetése. A feladat részét képezi a felszerelések kiadása, biztonságos 
üzemeltetése és még egy sportrendezvény lebonyolítása is. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítási,ereszkedési, 
eresztési, stb.) technikák 

Az ipari alpintechnikát szabályozó 
rendeletek  
 
Ipari alpintechnikai, 
biztonságtechnikai, üzembe 
helyezési és üzemeltetési feladatok  

20 
 
 
 

20 
 

 

B 
Alpintechnikával támogatható 
szabadidős tevékenységek 

Védőeszközök  
 
Társ és harmadik személy 
biztosításának a szabályai 

10 
 
 

10 

 

C Vállalkozói alapismeretek 

A tevékenységet szabályozó 
irányelvek, állásfoglalások  
 
Az üzemeltetés előtt, után 
elvégzendő adminisztrációs 
feladatok 

10 
 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Kötélkezelés 3  
4 Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 3  
3 Információforrások kezelése 1  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 2  
Konszenzuskészség 1  

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Összpontosítás 2  

Személyes 
Megbízhatóság 2  
Önfegyelem 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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6. Az Ön feladata egy erdei magaslati kötélpálya üzemeltetése (18 játék/pálya, 6 pálya, 
különböző nehézségi szintekkel), mely gyermek és felnőtt pályákat is magában foglal. Az 
üzemeltetést 3 fő személyzettel kell megoldania. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Elöl mászás, ön- és társbiztosítás, standépítés 

 Védőeszközök 

 Rendeletek, szabványok 

 Üzemeltetési utasítás  

 A tevékenység megkezdése előtt a felszerelések bemutatása, használatuk betanítása 

 Állandó kontroll  
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
6. Az Ön feladata egy erdei magaslati kötélpálya üzemeltetése (18 játék/pálya, 6 pálya, 
különböző nehézségi szintekkel), mely gyermek és felnőtt pályákat is magában foglal. Az 
üzemeltetést 3 fő személyzettel kell megoldania. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Elöl mászás, ön- és társbiztosítás, 
standépítés 
 
Védőeszközök 

20 
 

10 

 

B 
Alpintechnikával támogatható 
szabadidős tevékenységek. 

Rendeletek, szabványok 
 
Üzemeltetési utasítás  

20 
 

10 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság. 

A tevékenység megkezdése előtt a 
felszerelések bemutatása, 
használatuk betanítása 
 
Állandó kontroll  

10 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  

4 
Egyéni védőeszközök megfelelőségét bizonyító dokumentumok 
olvasása, értelmezése 

3 
 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  
3 Munkavédelmi jelképek értelmezése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Figyelemmegosztás 1  

Társas 
Empatikus készség 1  
Kapcsolatfenntartó készség 1  

Személyes 

Felelősségtudat 2  
Megbízhatóság 1  
Döntésképesség 1  
Mozgáskoordináció 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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7. Az Ön feladata egy épületszigetelési (pl. nyílászárók, panelhézagok stb.) munka elvégzése. A 
munkálatok során három munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 
Információtartalom vázlata 
 
 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Az alpintechnika megfogalmazása és értelmezése 

 Az ipari alpintechnikát szabályozó rendeletek  

 A munkálatok előtt, után elvégzendő adminisztrációs feladatok 

 A denevérek védelme, biológiai veszélyforrások 

 Egyéni védőeszközök  

 Védőeszközök  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0686-06 Ipari alpinista feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Sport és szabadidős tevékenység támogatása 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
7. Az Ön feladata egy épületszigetelési (pl. nyílászárók, panelhézagok stb.) munka elvégzése. A 
munkálatok során három munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 
 
Az alpintechnika megfogalmazása 
és értelmezése 

20 
 
 

10 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

Az ipari alpintechnikát szabályozó 
rendeletek  
A munkálatok előtt, után 
elvégzendő adminisztrációs 
feladatok 
A denevérek védelme, biológiai 
veszélyforrások 

10 
 

10 
 

10 

 

C 
Alpintechnikában használatos 
eszközök, tárgyak, 
felszerelések 

Egyéni védőeszközök  
 
Védőeszközök  

10 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 3  
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  
3 Munkavédelmi jelképek értelmezése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 1  
Konszenzuskészség 1  
Konfliktusmegoldó készség 1  

Személyes 

Önállóság 1  
Megbízhatóság 1  
Önfegyelem 1  
Döntésképesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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8. Az Ön feladata egy – épületek és közlekedési útvonal fölé hajló – öreg fa veszélymentesítése. 
A tevékenységet tovább nehezíti egy villanyvezeték közelsége is. A munkálatok során kettő 
munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 
Információtartalom vázlata 
 
 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Ipari alpintechnikai feladatok  

 A környezet, létesítmény, személyek és közlekedők védelme  

 Védőeszközök  

 A tevékenység során előforduló veszélyforrások, kockázati tényezők 

 A munkaterület kialakítására vonatkozó előírások, és a tevékenység biztonságtechnikája 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0686-06 Ipari alpinista feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Sport és szabadidős tevékenység támogatása 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
8. Az Ön feladata egy – épületek és közlekedési útvonal fölé hajló – öreg fa veszélymentesítése. 
A tevékenységet tovább nehezíti egy villanyvezeték közelsége is. A munkálatok során kettő 
munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 
 
Ipari alpintechnikai feladatok  

20 
 
 

20 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

A környezet, létesítmény, 
személyek és közlekedők védelme 
 
Védőeszközök  
 
A tevékenység során előforduló 
veszélyforrások, kockázati tényezők 
 
A munkaterület kialakítására 
vonatkozó előírások, és a 
tevékenység biztonságtechnikája 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 3  
3 Munkavédelmi jelképek értelmezése 2  
3 Információforrások kezelése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Konfliktusmegoldó készség 1  
Konszenzuskészség 1  

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Figyelemmegosztás 1  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 2  

Személyes 
Megbízhatóság 1  
Mozgáskoordináció 1  
Döntésképesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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9. Az Ön feladata egy irodaépület ablakainak tisztítása, a felhalmozódott madárürülék 
eltávolítása. A munkálatok során kettő munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Az alpintechnika megfogalmazása és értelmezése 

 Az ipari alpintechnikát szabályozó rendeletek  

 A munkaterület elhagyása előtti teendők 

 Az ipari alpintechnika biztonság- technikája 

 A tevékenység során előforduló veszélyforrások 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
9. Az Ön feladata egy irodaépület ablakainak tisztítása, a felhalmozódott madárürülék 
eltávolítása. A munkálatok során kettő munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 
 
Az alpintechnika megfogalmazása 
és értelmezése 

20 
 
 

10 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

Az ipari alpintechnikát szabályozó 
rendeletek  
 
A munkaterület elhagyása előtti 
teendők 

20 
 
 

10 

 

C 
Ipari alpintechnikai biztonsági 
szabályzat 

Az ipari alpintechnika biztonság- 
technikája 
 
A tevékenység során előforduló 
veszélyforrások 

10 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3  
3 Információforrások kezelése 2  
2 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 1  
Konszenzuskészség 1  

Személyes 

Önállóság 1  
Felelősségtudat 2  
Önfegyelem 1  
Megbízhatóság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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10. Az Ön feladata egy régi épület restaurálása, stukkók helyreállítása. A munkálatok során 
öt munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Az alpintechnika megfogalmazása és értelmezése 

 Az ipari alpintechnikát szabályozó rendeletek 

 A teheremelés szabályai 

 A munkálatok elvégzése utáni adminisztrációs feladatok 

 A munkaterület elhagyása előtti teendők 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
10. Az Ön feladata egy régi épület restaurálása, stukkók helyreállítása. A munkálatok során 
öt munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 
 
Az alpintechnika megfogalmazása 
és értelmezése 

20 
 
 

10 

 

B 
 
 

B 

Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 
 
Egyéni és kollektív 
védőeszközök használata 

Az ipari alpintechnikát szabályozó 
rendeletek 
 
A teheremelés szabályai 

20 
 
 

10 

 

C Vállalkozói alapismeretek 

A munkálatok elvégzése utáni 
adminisztrációs feladatok 
 
A munkaterület elhagyása előtti 
teendők 

10 
 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 3  
4 Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 2  
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3  
2 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 1  
Konfliktusmegoldó készség 1  
Konszenzuskészség 1  

Személyes 

Önállóság 1  
Felelősségtudat 1  
Döntésképesség 1  
Megbízhatóság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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11. Az Ön feladata egy veszélyes környezetben (közelben lévő technológiai csővezetékek és 
fémszerkezeti elemek sérülésmentesen tartása) végzendő fémszerkezeti bontás elvégzése. A 
munkálatok elvégzésénél lángvágási tevékenység is szükséges. A munkálatok során öt 
munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 A bontási munkálatokhoz kapcsolódó jogszabályi előírások és a bontás 

biztonságtechnikája 

 A tevékenység során előforduló veszélyforrások. A lángvágással járó plusz kockázatok és 

az ellenük teendő intézkedések 

 A lángvágási munkálatok veszélyei 

 A bontási tevékenység veszélyei 

 Védőeszközök  
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
11. Az Ön feladata egy veszélyes környezetben (közelben lévő technológiai csővezetékek és 
fémszerkezeti elemek sérülésmentesen tartása) végzendő fémszerkezeti bontás elvégzése. A 
munkálatok elvégzésénél lángvágási tevékenység is szükséges. A munkálatok során öt 
munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 
 
A bontási munkálatokhoz 
kapcsolódó jogszabályi előírások és 
a bontás biztonságtechnikája 

20 
 
 
 

20 
 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

A tevékenység során előforduló 
veszélyforrások. A lángvágással 
járó plusz kockázatok és az ellenük 
teendő intézkedések 
 
A lángvágási munkálatok veszélyei 
 
A bontási tevékenység veszélyei 

 
10 
 
 
 

10 
 

10 

 

B 
Egyéni és kollektív 
védőeszközök használata 

Védőeszközök  10 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 4  
4 Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 3  
2 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 3  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 1  
Konfliktusmegoldó készség 2  

Módszer 

Figyelemmegosztás 2  
Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Felelősségtudat 2  
Tájékozódás 1  
Térérzékelés 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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12. A kavicstároló silóban dolgozó munkavállaló segítséget kér: meg kell oldani a kimentését. 
A mentési tevékenységet 4 kolléga segítségével mint mentésvezetőnek kell megoldania. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája (munkaterület és vészhelyzeti eljárások 

kialakítása)  

 A mentési technikák megválasztása 

 Az ereszkedés, standépítés, mentés szabályai 

 A „beszállással” járó munkavédelmi feladatok 

 A tevékenység során előforduló veszélyforrások 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
12. A kavicstároló silóban dolgozó munkavállaló segítséget kér: meg kell oldani a kimentését. 
A mentési tevékenységet 4 kolléga segítségével mint mentésvezetőnek kell megoldania. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák. 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája (munkaterület 
és vészhelyzeti eljárások 
kialakítása)  

20 

 

B Mentési sémák, modulok  

A mentési technikák megválasztása 
 
Az ereszkedés, standépítés, mentés 
szabályai 

20 
 

15 
 

 

C 
Kommunikációs eszközök 
(hang és fényjelek) 

A „beszállással” járó munkavédelmi 
feladatok 
 
A tevékenység során előforduló 
veszélyforrások 

15 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 4  
4 Kötélkezelés 3  
3 Információforrások kezelése 3  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Konfliktusmegoldó készség 2  
Empatikus készség 1  

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 2  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  
Összpontosítás 1  

Személyes 
Megbízhatóság 1  
Érzelmi stabilitás 1  
Térérzékelés 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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13. Az Ön feladata egy kollégájával együtt óriásplakát fölhelyezése, és a világító testben lévő 
izzó cseréje. Ön a munkavezető. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Kockázati tényezők 

 A tevékenység során előforduló veszélyforrások (pl. áramütés)  

 A plakát elhelyezéséhez kapcsolódó plusz kockázatok és a kiküszöbölésük érdekében 

teendő intézkedések 

 A villamossági munkák veszélyei 

 A munkaterület elhagyása előtti teendők 
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3. vizsgafeladat 
Sport és szabadidős tevékenység támogatása 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 

13. Az Ön feladata egy kollégájával együtt óriásplakát fölhelyezése, és a világító testben lévő 
izzó cseréje. Ön a munkavezető. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák. 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 

20 

 

B 

Ereszkedő és biztosítóállás 
szilárdságának megállapítása 
 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság  

Kockázati tényezők 
A tevékenység során előforduló 
veszélyforrások (pl. áramütés)  
A plakát elhelyezéséhez kapcsolódó 
plusz kockázatok és a 
kiküszöbölésük érdekében teendő 
intézkedések 

 
20 
 
 

20 
 
 

 

C 
Anyagismeret 
 
Munkavállalói alapismeretek 

A villamossági munkák veszélyei 
 
A munkaterület elhagyása előtti 
teendők 

10 
 

10 
 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 4  
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3  
3 Információforrások kezelése 3  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 2  
Konfliktusmegoldó készség 2  

Módszer 
Figyelemmegosztás 2  
Körültekintés, elővigyázatosság 2  

Személyes 
Mozgáskoordináció 1  
Megbízhatóság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0686-06 Ipari alpinista feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Sport és szabadidős tevékenység támogatása 
 

29/32 

 
14. Az Ön feladata egy vegyipari üzemben technológiai csővezetékek fém tartószerkezetének 
felületkezelése (a régi festékréteg eltávolítása és új festékréteg fölhordása). A munkálatok 
során öt munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Védőeszközök  

 Az ön- és társbiztosítás, a standépítés szabályai 

 A munkaterület és az alkalmazott technológia sajátosságaiból adódó veszélyek 

 Kockázati tényezők, veszélyforrások 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
14. Az Ön feladata egy vegyipari üzemben technológiai csővezetékek fém tartószerkezetének 
felületkezelése (a régi festékréteg eltávolítása és új festékréteg fölhordása). A munkálatok 
során öt munkavállaló munkavezetői feladatait is el kell látnia. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 

20 

 

B 
Egyéni és kollektív 
védőeszközök használata 

Védőeszközök  
 
Az ön- és társbiztosítás, a 
standépítés szabályai 

15 
 

15 
 

 

B 
Általános munkavédelem és 
munkabiztonság 

A munkaterület és az alkalmazott 
technológia sajátosságaiból adódó 
veszélyek 
 
Kockázati tényezők, 
veszélyforrások 

15 
 
 
 

15 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 4  
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3  
3 Információforrások kezelése 3  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 2  
Konszenzuskészség 1  

Módszer 
Összpontosítás 1  
Körültekintés, elővigyázatosság 2  

Személyes 
Megbízhatóság 2  
Stressztűrő képesség 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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15. Az Ön feladata egy fém épületszerkezet összeállítása (csavarkötésekkel) daruzási 
tevékenység igénybevételével. A munkálatok során négy munkavállaló munkavezetői 
feladatait is el kell látnia. 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az ipari alpintechnika biztonságtechnikája 

 Kockázati tényezők, veszélyforrások 

 A daruzási tevékenység szabályai, kockázatai 

 A munkaterület kialakítására vonatkozó előírások 

 A munkálatok előtt, után elvégzendő adminisztrációs feladatok 

 A munkaterület elhagyása előtti teendők 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

Értékelő lap 
15. Az Ön feladata egy fém épületszerkezet összeállítása (csavarkötésekkel) daruzási 
tevékenység igénybevételével. A munkálatok során négy munkavállaló munkavezetői 
feladatait is el kell látnia. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

A 
Felszerelés használati 
(biztosítás, ereszkedés, 
eresztés) technikák 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 

20 
 

B 

Általános munkabiztonság 
 
Rendeletben felsorolt, 
szabványokban meghatározott 
és elfogadott eszközök 

Kockázati tényezők, 
veszélyforrások 
A daruzási tevékenység szabályai, 
kockázatai 
A munkaterület kialakítására 
vonatkozó előírások 

20 
 

10 
 

10 

 

D Vállalkozói alapismeretek 

A munkálatok előtt, után 
elvégzendő adminisztrációs 
feladatok 
 
A munkaterület elhagyása előtti 
teendők 

10 
 
 

10 

 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Alpintechnikai felszerelések használata 4  
3 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 2  
2 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 2  
2 ECDL 7.m.Információ és kommunikáció 2  

Összesen 10  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 2  
Konszenzuskészség 1  

Módszer 
Figyelemmegosztás 1  
Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Kreativitás, ötletgazdagság 1  

Személyes 
Mozgáskoordináció 1  
Térérzékelés 1  
Megbízhatóság 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 


