
 

 

 

 

SZIE BUDAI CAMPUS  
 

MUNKAVÉDELMI TESZTKÉRDÉSEK 
 
Név:…………………………………………………….Munkakör:………………………………………….. 
 
1. Az alábbiak közül, melyek a gyakorlati képzésen való részvétel feltételei? (3 helyes 

válasz van!) 
a) Érvényes B típusú jogosítvány 

b) Érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat 
c) Sikeres számítógép kezelői vizsga 

d) Előírt egyéni védőfelszerlések megléte, viselése 
e) Munkabiztonsági oktatás az adott feladatra, gyakorlatra 
 
2. A munkavédelmi oktatásokon, Önnek részt kell-e venni? 
a) Csak abban az esetben, ha éppen, akkor tartják, amikor én is az Egyetemen tartózkodom. 
b) Számomra nem kötelező, a munkavédelmi oktatás. 

c) Kötelességem a megjelölt időpontban és helyen részt venni a munkavédelmi oktatásokon. 
 
3. Veszélyes anyagot, vegyszert használva társát baleset éri, hol találja meg a legrészletesebb 

elsősegélynyújtási tudnivalókat? 

a) Az anyag Biztonsági adatlapján. 

b) A jegyzeteimben. 
c) Az anyag flakonján. 

4. Karikázza be az igaz állítás betűjelét! (egy helyes válasz van!) 
a) Törött, sérült, jelentős mértékben elhasználódott védőeszközt nem ajánlott használni. 

b) Törött, sérült, jelentős mértékben elhasználódott védőeszközt csak akkor szabad használni, ha nincs 
másik. 

c) Törött, sérült, jelentős mértékben elhasználódott védőeszközt tilos használni. 
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5. Karikázza be az igaz állítások betűjelét! (3 helyes válasz van!) 
a) Vegyszerek megfelelő kezeléséért, csak az oktatóm a felelős. 
b) Vegyi anyagokat, csak az eredeti kiszerelésében szabad tárolni. 

c) Vegyi anyagot, eredetileg élelmiszer tárolására használt edénybe áttölteni, abban tárolni szigorúan tilos!  
d) Meg kell akadályozni a vegyi anyagok talajba és vízbe (élővíz és szennyvíz) jutását! 

e) Lejárt szavatosságú vegyi anyagok maradéka és kiürült kimosatlan göngyölege kommunális hulladékként 

kezelendő! 
 

6. Karikázza be az igaz állítások betűjelét! (2 helyes válasz van!) 

Egyéni védőeszközt kötelező viselni minden olyan esetben: 

a) ha az oktatóm megköveteli 

b) ha az Egyetem területén vagyok 
c) ha a használni kívánt vegyszer biztonsági adatlapja megköveteli, 
 

7. Köteles-e a hallgató meggyőződni az általa használt munkaeszköz biztonságos 
állapotáról? 

a) nem, mert ez az oktató feladata 
b) nem, mert ez a munkabiztonsági szakember feladata 

c) igen, a tőle elvárható módon 
d) csak akkor, ha ezt számára külön előírják 

 



 

 

 

 

TŰZVÉDELMI TESZTKÉRDÉSEK 
 

1. Az égésnek hány feltétele van? 
a) három = éghető anyag, gyulladási hőmérséklet és oxigén egyidejű jelenléte. 
b) Egy - legyen éghető anyag. 
c) Kettő = éghető anyag és oxigén. 

2. Mi a tűzoltás alapja? 

a) A hallgatók célszerű magatartása. 
b) Az égés feltételei közül legalább egyet megszüntetni az oltási folyamattal. 
c) Pánikhangulat megakadályozása. 
 
3. Égő elektromos berendezést miért nem szabad vízzel oltani? 
a) A víz vezeti az elektromos áramot és az oltást végzőt áramütés éri. 
b) Mert a víz gyorsan elpárolog. 
c) Mert vízzel nem lehet oltani. 

4. Tűzesetet melyik telefonszámon jelenti a tűzoltóság felé? 
a) 104 segélyhívó számon 
b) 105 vagy 112 segélyhívó számokon 
c) 107 segélyhívó számon 

 
5 Az oktató utasítására - a közlekedési utakon, kijáratok előtt, az elektromos kapcsolók 
környékén, valamint a tűzoltó berendezésekhez vezető utakon - ideiglenesen szabad-e 
anyagot tárolni? 
 a) Az oktató utasítására, igen. 
 b) Igen, mert anyagot ott lehet tárolni, ahol van hely. 
 c) A közlekedési utakat, vészkijáratokat, az elektromos kapcsolókhoz, valamint a tűzoltó berendezésekhez vezető utakat 
ideiglenesen sem szabad leszűkíteni, vagy eltorlaszolni. 

 
6. Tűz esetén, milyen távolságra és mennyi ideig használható, egy 6 kg töltetsúllyal 

rendelkező poroltó tűzoltó készülék ? 
a) 3,0-3,5 m – 10-15 másodperc 
b) 1,0-1,5 m – 20-25 másodperc 

c) 5,0-5,5 m -  30-35 másodperc 

 
Aláírásommal igazolom, hogy a 2017 évi, munka-és tűzvédelmi oktatás anyagát 
megkaptam, elolvastam és megértettem. 
 
Kelt:.2017…………………………….      ………………………………………. 

hallgató neve (nyomtatott 
betűvel) 
 
 

         ...................................... 
         hallgató aláírása 
 
Értékelés:   MEGFELELT;       NEM FELELT MEG 
 
(minimum 2x 5 helyes válasz esetén: megfelelt) 
 

Értékelte aláírás:…………………………………. 


