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Vizsgázó neve:

Vizsga: Biztonsági alapismeretek

Vizsga kódja: mock examination

Olvassa végig alaposan az alábbi utasításokat!

A vizsga 40 feleletválasztásos kérdésből áll.
Minden kérdés után három lehetséges választ 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)
• piszkozatpapír
• 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

Esetleges értelmezési eltérések esetén a vizsga eredeti holland nyelvű változata irányadó.
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1 Mi a környezetvédelmi jogszabályok célja?

A hulladékáramok csökkentése és különválasztása.
B munkaadók környezettudatosabb magatartásra ösztönzése.
C Az ember és a környezet védelme a veszélyes anyagok ellen.

2 Mit tehet a munkavédelmi felügyelet a biztonsági és egészségvédelmi törvény szerint?

A Bírságot szabhat ki a munkavállalóra, ha túl sok órát dolgozik.
B Megkövetelheti, hogy tartsák be a munkakörülményekre vonatkozó törvény eloírásait.
C Leállíthatja a munkát a külföldiekrõl szóló törvény (holl. Vreemdelingenwet) elõírásainak meg-

sértése esetén.

3 Hatással van-e a munkahelyi környezet a munkahelyi kockázatokra?

A Nem, a környezet független a munkavégzéstol.
B Igen, a környezet mindig hatást gyakorol ezekre.
C Csak akkor, ha ez a biztonsági és egészségügyi tervben rögzítve van.

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

A kockázatok számbavétele, elemzése és értékelése.
B kockázatok számbavétele és elpalástolása.
C kockázatok elhárítása és kizárása.

5 Mit kell közölnie, ha egy segélyhívószámot hív?

A munkaadója nevét.
B helyet, ahová a mentonek mennie kell.
C Az áldozat nevét.

6 Az alábbiak közül melyik példa a biztonságos magatartásra a munkaterületen?

A Ha mindig hallásvédot visel.
B Ha figyelmeztet másokat a nem biztonságos tevékenységekre.
C Ha soha nem használ veszélyes anyagokat.
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7 Miért veszélyes, ha a munkaterületen mindenhol rögzítetlen kábelek hevernek?

A kábelekben hõfejlõdés jöhet létre.
B Megbotolhat a kábelekben.
C Nem tudja pontosan, hogy melyik kábel melyik géphez tartozik.

8 Mikor szakíthatja meg a munkavállaló a munkát a biztonsági és egészségvédelmi törvény
szerint?

A Ha a munkavállalónak több mint tíz órát kell dolgoznia.
B Ha komoly veszély fenyegeti az embereket.
C Ha nincsen megfelelo helyiség kialakítva a munkaszünetek eltöltésére.

9 Önnek, mint munkavállalónak mikor a legnagyobb az esélye a balesetre?

A Ha túl kevés útmutatásban részesült.
B Ha nincs Önnél a munkavégzési engedélye.
C Ha egyedül végzi a munkát.

10 Az alábbiak közül melyik helyzetben használ vaktárcsát?

A Zárt térben történo munkavégzésnél a szállítóvezeték(ek) elzárására.
B Tartály tartalmának ellenorzéséhez egy mintavételi ponton keresztül.
C Új vezetékek szállítása során, a belso szennyezodés elkerülése érdekében.

11 Milyen típusú munkavégzéshez szükséges kiegészíto engedély?

A Állványon végzett munkához.
B Elektromos berendezéseken végzett munkához.
C Zárt térben végzett munkához.

12 Mire szolgál a kerek, kék színu tábla fehér szimbólummal?

A Rendelkezo tábla.
B Tiltó tábla.
C Figyelmezteto tábla.
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13 Mit kell tartalmaznia az elso bejelentésnek vészhelyzetben?

A vészhelyzetet jelenteni kell az üzem igazgatóságának és az áldozatok családtagjainak.
B Azt, hogy hogyan kell bejelenteni egy vészhelyzetet, milyen információkra van szükség, és

ezután milyen intézkedéseket kell tenni.
C Minden munkatársat tájékoztatni kell, továbbá a vészhelyzetet jelenteni kell a környéken talál-

ható üzemek, valamint a külso segélyszolgálatok felé.

14 Mi az oxidálódó anyagok legfontosabb tulajdonsága?

A Gyorsan robbannak.
B Eroteljesen reagálnak más anyagokkal.
C Vizet vonnak el.

15 Milyen biztonsági óvintézkedés teheto a veszélyes anyagok forrásánál annak érdekében, hogy
megelozzük a veszélyes anyagoknak való kitettséget?

A személyi védofelszerelések viselésének eloírása.
B munkavállalók oktatása, képzése.
C nyersanyagoknak por helyett tabletta formájában történo alkalmazása.

16 veszélyes anyagra vonatkozó tájékoztatóban mire utal az S-mondat?

A Arra, hogy milyen veszélyességi címke tartozik az anyaghoz.
B Arra, hogy hogyan lehet biztonságosan dolgozni az anyaggal.
C Arra, hogy milyen veszélyeket rejt az anyaggal történo munkavégzés.

17 Az alábbiak közül melyek példák veszélyes anyagokra?

A Szénmonoxid és benzol.
B Oxigén és hélium.
C Széndioxid és nitrogén.

18 Milyen égéseket kell habbal oltani?

A folyadékok égését.
B gázok égését.
C fémek égését.
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19 Mi a vízzel történo oltás két veszélye?

A Az olaj úszik a vízen, és a víz vezeti az elektromos áramot.
B víz legionella-fertozést okozhat, és felgyorsítja a kémiai reakciókat.
C víz vízkárt okoz és túlhutést idéz elo.

20 Mire figyelmeztet ez a tábla?

A Robbanásveszélyes területre.
B Robbanékony keverékre.
C Robbanékony anyagra.

21 Mit kell figyelembe venni rögzített köszörugéppel végzett munka során?

A Arcvédo plexi használata esetén nem kell védoszemüveget viselni.
B Az géphez tartozó munkadarab-befogót rendszeresen állítani kell.
C köszöruköveknek megfelelo ovális alakúaknak kell lenniük.

22 Melyik szabály érvényes a csavarkulcsok használatára?

A csavarkulcsnak elég súlyosnak kell lennie.
B szorítópofának pontosan az anyacsavarra kell illeszkednie.
C nyélnek mindig szigeteltnek kell lennie.

23 Mikor kell egy emelopántot használatra alkalmatlannak minosíteni?

A Ha az emelopántot gyakran használták rossz idoben.
B Ha az engedélyezési adatok nem olvashatók.
C Ha naponta a maximális munkaterhelésnek van kitéve.
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24 Mit értünk emeloszerszám alatt?

A Az emelodaru fülkéjében található kezelokarok, amelyekkel az emelo mozgást elindítják vagy
leállítják.

B Emeloberendezés, mint például csigasor vagy emelodaru.
C Ezek olyan tartozékok, amelyek nincsen fixen rászerelve az emeloberendezésre, hanem a

daruhorogra vannak rögzítve, mint például az emelopánt vagy az emelogerenda.

25 Milyen biztonsági intézkedést kell tennie, ha egy kézi csigasorral dolgozik?

A horgot mindig a csúcsán kell terhelni.
B csigasor kezelokarját csak acélcsovel szabad meghosszabbítani.
C Nem szabad túlterhelnie a csigasort.

26 Milyen szabály vonatkozik a személyek villástargoncával történo mozgatására?

A Személyeket csak akkor szabad mozgatni, ha speciális zuhanásvédelmi övet viselnek.
B Személyeket villástargonca segítségével soha nem szabad mozgatni.
C Személyeket kizárólag speciális szerelokosárban szabad mozgatni a biztonsági követelmé-

nyek teljesülése esetén.

27 Mi jelent veszélyt autogén hegesztésnél?

A Az elektromos árammal végzett munka.
B hegeszto-elszívókkal végzett munka.
C Az égheto anyagokkal végzett munka.

28 Mi jelenthet veszélyt a bontási tevékenységek végrehajtásánál?

A Hogy beszorul a mozgó részek közé.
B Hogy nincs elegendo természetes szellozés.
C Hogy nekimegy a kiálló szerkezeti elemeknek.

29 Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni fal- vagy a padlónyílás esetén?

A Védoszalaggal történo elzárás.
B Megfelelo torlasz felállítása.
C Figyelmezteto tábla elhelyezése.
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30 Kotrási tevékenységet végez. Mikor végzi gondosan a kotrást?

A Ha a munkaügyi felügyelet utasításait követve végzi a kotrást.
B Ha próbaárkokat ás.
C Ha fogazott markolókanalat használ.

31 Mire kell ügyelnie kerekes állvány használata során?

A Mindig zuhanás elleni védõeszközt kell használnia.
B kerekes állványra külsõ oldaláról kell felmásznia.
C munkapadlót mindig rendezett állapotban kell tartania.

32 Melyik zárt helyiség egy házon belül?

A mellékhelyiség.
B Kúszótér.
C Méroakna.

33 Mi befolyásolja az emberi testen áthaladó áram hatását?

A Borének nedvességtartalma.
B Az Ön által viselt ruha.
C Az Ön életkora.

34 Hogyan lehet megakadályozni, hogy a személyek érintkezzenek egy elektromos készülék
feszültség alatt lévo részeivel?

A Úgy, hogy ezeket a részeket egy zárható kapcsolószekrénybe helyezzük.
B Úgy, hogy ezeket a részeket leföldeljük, és összekapcsoljuk egymással.
C Úgy, hogy ezeket a részeket egy fokapcsoló mögé helyezzük.

35 Hogyan lehet korlátozni a csovezetékekben áramló folyadékok által keletkezo sztatikus elekt-
romosságot?

A folyadék homérsékletének csökkentésével.
B levego nedvességtartalmának csökkentésével.
C Az áramlási sebesség csökkentésével.
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36 Mit kell tennie annak érdekében, hogy emelés során elkerülje a hát- és izomsérülést?

A terhet szorosan a test mellett kell tartani.
B lábakat össze kell zárni.
C terhet a testtol 50 cm-re kell tartani.

37 Minek kell szerepelnie egy személyi védofelszerelésen?

A beszállító nevének.
B munkavédelmi felügyelet általi jóváhagyás idopontjának.
C CE-jelölésnek.

38 Mitol függ a fülvédos sisakok által nyújtott védelem?

A környezeti zajoktól.
B sisak fajtájától.
C felhasználó hallásától.

39 Hogyan jelölik a porszurok különbözo védelmi kategóriáit?

A P1, P2 és P3.
B S1, S2 és S3.
C Kék, barna és fekete.

40 Törvényileg milyen személyi védofelszerelés viselése kötelezo magasban (2,5 méternél ma-
gasabban, zuhanásveszélynél), ha az egyéb intézkedések nem elégségesek?

A Derékheveder zuhanásgátlóval.
B Védosisak.
C Biztonsági hevederzet eséscsillapító kötéllel.
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A vizsgaközpont száma
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Hely:
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Figyelem! A válaszlapot csak fekete ceruzával lehet kitölteni. Javításkor a rossz választ alaposan
rad’ırozza ki! Csak 1 helyes válasz van!
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