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A Képzési- és Vizsgaszabályzatnak megfelelően  

• az EAWS-Alkalmazó felfrissítés képzéshez és a „Kék kártya” (EAWS) 

meghosszabbításához 

• az EAWS-Instruktor és  

• az EAWS oktatói licenc elnyeréséhez vagy meghosszabbításához  

kötelező elemzéseket kell végezni. Nem kell kötelező elemzést benyújtania azoknak az 
instruktoroknak, akik az elmúlt 3 évben legalább 5 tanfolyamot tartottak. 
A kötelező elemzések célja  

• a kötelező elemzések átbeszélése, EAWS szabályainak gyakorlati alkalmazására és 

betartására vonatkozó ismeretek felülvizsgálatához, 

• az EAWS-Alkalmazó felfrissítő szeminárium tartalmi előkészítése és  

• az EAWS-Instruktor tanfolyamhoz és az EAWS licenctanfolyamhoz az oktatási próba 

előkészítése  

A kötelező elemzéseket (terv- és kivitelezés elemzések) főleg üzemi, vagy szabadon választható 
folyamatokra kell elkészíteni. Ehhez a résztvevő előkészíti a munkarendszer prezentációra 
alkalmas információit, melyből reprodukálhatók a keretfeltételek ill. befolyásoló tényezők.  

1. Munkarendszer leírás (film, fotó, vázlat) 

2. Munkafolyamat leírást és időmegállapítást megfelelő formában kell elkészíteni  

a. MTM elemzés formájában (MTM-1, MTM-SD, MTM-2, MTM-HWD®, MTM-UAS, 

MTM-MEK), 

b. más alternatív leírási és időmegállapítási formában  

Ehhez tartozik a folyamattagolás és a folyamatszakaszok leírása. Ehhez alkalmazhatók az 
MTM formanyomtatványok (002, 003, 005, melyek az mtm-hungaria.hu-ról letölthetők) vagy 
számítógépes nyomtatások a különböző szoftvermegoldások alkalmazásával. 

3. Az értékelt munkafolyamatok ill. folyamatszakaszok tartalmi terjedelmét úgy kell 

megválasztani, hogy az értékelés eredménye értelmezhető és reprodukálható legyen.  

4. Az értékelés eredményét EAWS nyomtatványon kell bemutatni (papírforma) a számítási út 

reprodukálható bemutatásával (mellékszámítások, adott esetben adatrögzítő lap 

alkalmazásával), hogy ellenőrizhető legyen az EAWS szabályok alkalmazása és betartása 

a 4 szekcióban. Ajánlatos a kiegészítő számítások üzemi vagy a DMTM szoftvertermékével 

(pl. EAWSdigital) való elvégzése.  

Az Instruktor tanfolyamon a kötelező elemzések értékelése belekerül a teljes vizsgaeredménybe  
Az Instruktor licenctanfolyamon a kötelező elemzések a szabályok átbeszélését szolgálják.   
A kötelező (papír vagy digitális) elemzést a tanfolyam megkezdése előtt 3 héttel el kell juttatni az 
MTM Hungária Egyesület székhelyére (1067 Budapest, Csengery u. 78.) vagy email-ben: 
info@mtm-hungaria.hu. Az elemzés, az Instruktor döntése alapján, a képzés során bemutatásra és 
megbeszélésre kerül, ezért kérjük a kötelező elemzést és a munkarendszerrel kapcsolatos 
információkat digitális formában is a tanfolyamra elhozni.  
A beadott kötelező elemzéseket a vizsgabizottság írásban értékeli, nem megfelelő elemzési 
jártasság esetén a vizsgabizottság megtagadhatja a képzésen való részvételt. 
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