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PROJEKTFELADAT 
 

 
A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex egyéni és társas gyakorlat 
 
A vizsgatevékenység időtartama: 150 perc 
 
A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 75% 
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A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A gyakorlati vizsgafeladat három egyéni és egy társas feladat megoldásából áll. A 

vizsgafeladat egy esettanulmány formájában kerül megfogalmazásra, egy adott az 

alpintechnikák alkalmazásával megoldható probléma leírásával, annak megoldásával 

egyénileg és társasan elvégezhető feladatok megadásával. 

 

Komplex ereszkedési, társbiztosítási, és mentési gyakorlat párban 

 

A vizsgázóknak a gyakorlati feladatokat munka-párban kell elvégezni (egyszerre két tanuló 

vizsgázik). A vizsga folyamán fontos a csapatmunka ellenőrzése és a társas kompetenciák 

megfigyelése. 

 

A feladatok megoldásához nem rendelünk kötelezően használandó eszközöket. Azok 

megfelelő mennyiségű és minőségű kiválasztása már része a feladatoknak (a felszerelések 

munka kezdés előtti felülvizsgálata!). 

 

A feladatok befejezése után a felszereléseket ismételten ellenőrizni kell, és csak ezután lehet 

visszatenni a többi felszerelés közzé! 

 
 

A vizsgafeladatokból a vizsgázó párosoknak egy vizsgatételt kell bemutatniuk. A 

bemutatandó feladatot tételhúzással kell meghatározni. 

 

Példa társas feladatra 

 

Társbiztosítás segítségével másszanak fel vasszerkezeten a pódiumra. A pódiumról 

egyszerre ereszkedjenek le áthajlásos beszállással. Ereszkedés közben a volt elölmászó 

félúton „eszméletlen” lesz. Társa feladata lementeni a munkaképtelen dolgozót. Egy 

mentés legyen a pódiumról. 
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Megjegyzések: A feladatok részét képezi még a gyakorlat utáni és, vagy előtti tennivalók 

szóban való ismertetése. Ezt a csapat együtt mondhatja el. A munkálatok alatti 

kommunikáció és a zárt nyelv használata kiemelt fontosságú.  A 2.sz. feladatnál a sérült 

szerepét betöltő vizsgázónál kiegészítő biztosítást kell használni. A 6. Sz. Feladatnál minimum 

három fő szükségeltetik. (Zárt térben végzett munka.) A vizsgázóknak ezt a gyakorlat 

megkezdése előtt jelezni kell. Kérhetnek egy fő segítséget, aki a “sérült” szerepét tölti be.! 

 

Az alábbi hibák elégtelennel, a vizsgarész azonnali beszüntetésével járnak mind a két 

résztvevő részére: Sisak hiánya, csak egy kötélen lévő biztosítás, nincs kijelölve (elkerítve) a 

munkaterület, a feladatot nem tudják önállóan befejezni. 

 

A munkavezetők szóban ismertessék az ő plusz feladataikat. 

 

A feladatott végző két dolgozó közül az egyik ellátja a munkairányító feladatait is, akit a 

vizsgabizottság jelenlévő tagja jelöl ki. A szerepeket a feladat végrehajtása során cserélni 

lehet. 
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A társas gyakorlatok tagjai három egyéni gyakorlatot végeznek el. 
 
Példa egyéni feladatra: 
 
 

Felmászás ereszkedő- mászógép párosításával (kb. 5m), csomón átszerelés felfelé tovább 

haladva (kb. 5m) - mellgép-karos mászógép párosításával, a 10m magasságban Croll-ban 

lógó sérült átszerelése ereszkedésbe, majd talajra szállítása a csomózott kötélen 

átszerelve.  
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JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Információtartalom vázlata: 
 

- A szükséges mennyiségű és minőségű eszköz kiválasztása 

- A munkaterület kialakítása 

- A munkairányítói feladatok ellátása 

- Az ipari alpintechnika biztonságtechnikájának folyamatos betartása 

- A mászás, az ereszkedés és az eresztés szabályainak betartása 

- Az önbiztosítás és a társbiztosítás szabályainak betartása 
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ÉRTÉKELŐ LAP 
Ipari alpinista 

Komplex egyéni és társas gyakorlat 
 

Vizsgázó neve: …………………………………………….              Dátum:  
Születési neve: …………………………………………….              Gyakorlati feladat száma:  
Születési helye, ideje: …………………………………. 
Anyja neve: …………………………………………………. 
 

Munkatevékenységek a programkövetelmény szerint 
Az információtartalom 

vázlata alapján 
Pontszámok 

Max. Elért 

 felszereli önmagát a munkavégzéshez kötelező és 
szükséges egyéni védőeszközökkel 

 kötélen leereszkedés, felmászás a munkaterülethez és a 
munka elvégzése 

 mozgás a zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával 
lezuhanásveszélyes környezetben 

 személy leeresztése, mozgatása, biztosítása, a mentési 
lehetőség folyamatos fenntartásával 

 a feladat elvégzéséhez szükséges pálya kiépítése, a 
lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett 

 szükséges eszközök és technológia meghatározása - 
emelési feladatoknál 

 a mentési lehetőségek, módszerek elemzése, a 
legoptimálisabb mentési megoldás kiválasztása 

Az ipari alpintechnika 
biztonságtechnikája 
 
Előlmászás, ön-, és társbiztosítás 
szabályai.  
 
Felszerelések, technikák 
kezelése.  

20 
 
 

20 
 
 

10 
  

Ereszkedő és biztosítóállás szilárdságának megállapítása 
 
Mentési sémák modulok 

Határértékek ismerete, 
terhelések iránya 
 
Csigasor építése, személy 
biztosítása 

10 
 
 

10 
 

Alpintechnikai felszerelések használata 
 
Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése 
 
 Zártnyelv használata 

Optimális eszköz kiválasztás, 
és alkalmazás 
 
Felszerelések 
terhelhetőségének az  
optimalizálása, 
csomókötések szabályai, 
alkalmazásuk 
 
Érthető, hangos, egyértelmű 
kommunikáció  

10 
 
 
 

5 
 

5 
 
 

10 
 

 

ÖSSZPONTSZÁM 100  

JAVASOLT ÉRDEMJEGY  

Dátum: 2022. év ……………….. hó ……... nap. 
        ………………………………..…….. 

Értékelést végző vizsgabizottsági tag aláírása 


