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Ütemezés  

Konzultáció Témakörök 

1. Anyagmozgató rendszerek működése során előforduló leggyakoribb baleseti veszélyforrások és 

kiküszöbölésének módjai. Segédeszköz nélküli anyagmozgatás egészségi ártalmai, a biztonságos 

munkavégzés feltételei. 

2. Kézi anyagmozgatás eszközei, biztonságos kialakítása és használata. A gravitációs 

anyagmozgatás baleseti veszélyforrásai, gravitációs anyagmozgató rendszerek biztonságos 

kialakítása és működtetése. 

3. Targoncák üzemeltetésével kapcsolatos általános veszélyforrások és kiküszöbölésük. 

Emelőtargoncák üzemeltetésével kapcsolatos sajátos veszélyforrások. Emelőtargoncák 

stabilitása. 

4. Daruk biztonsági berendezései, állékonysága. Daruk biztonságos üzemeltetése az Emelőgépek 

Biztonsági Szabályzatának követelményei szerint. 

Félévközi követelmények  

Zárthelyi dolgozat Beadandó feladat Labormérés 

száma időpontok száma határidők száma időpontok 

db  1db 2022.05.13. db  

Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai  
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ 46.§ (1)-(4) pontja szabályozza.  

A szorgalmi időszakban történő pótlásokat a TVSZ 47.§ (7)-(9) pontja szabályozza. 

Az évközi jegy/aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend Harmadik 

könyv Első rész II. fejezet 3:8.§ rendelkezik. 

A szabályzatokban nem szabályozott foglalkozásokon való egyéb részvételi követelmények, és 

megkötések a pótlásokra vonatkozóan: 

 

Zárthelyi dolgozat Beadandó feladat Labormérés 

elérhető max 

pontszám 

minimum 

pontszám a 

teljesítéshez/zh 

elérhető max 

pontszám 

minimum 

pontszám a 

teljesítéshez/ 

feladat 

elérhető max 

pontszám 

minimum 

pontszám a 

teljesítéshez/ 

mérés 

…pont …pont 100pont 51pont …pont …pont 

A szemeszterben megszerezhető összes pontszám: …pont 

Ponthatárok elégséges 
51 válasszon 

közepes 
65 válasszon 

jó 
80 válasszon 

jeles 
90 válasszon 

Egyéb értékelési szempontok: 

 

Letiltva bejegyzést kap: hiányzásai száma meghaladta a megengedett értéket, beadandót időben 

nem adta le. 



Kötelező irodalom: előadás anyag 

Ajánlott irodalom:   

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:  

Valamennyi - jelen dokumentumban nem szabályozott - kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata, valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók. 
 


