100% minta munka- és tűzvédelmi szolgáltatóknak 2015
Ez a cd a 2013-2014 és 2015-ben, a korábbi cd kiadások/verziók óta elkészült új anyagokat
tartalmazza. Természetesen ennek az oldalnak a tartalma is – a már megszokott módon – egy
idő után be fog épülni a különböző cd-k megfelelő helyére – tehát ami itt „Kockázatbecslés” és
az „Iratminták” cím alatt van, azok az ezután vásárolt „Kockázatelemzés és iratminták” cd-re
rákerülnek. Ami a „Gépvizsgálatok” cím alatt van, azok a dokumentumok a „Gépvizsgálati
jegyzőkönyvek” cd-re kerül rá, stb.

2013 – 2014
Kockázatbecslés
Biológiai kockázat kórházi

Biológiai kockázat kistérség

Biológiai kockázat mezőgazdaság

Biológiai kockázat egészségügyi szolgáltató

Kockázatbecslés közmunkás

Kockázatbecslés konyha

Kötelező védőoltás kockázatok esetén

Munkahelyi vegyi-, biológiai kockázatértékelés

Munkakör pszichés felmérése

Munkakörből eredő anyagmozgatás kockázata

Trafik kockázatbecslés

Pszichoszociális kockázat

Rákkeltő expozícióban történő munkavégzés

Kockázatok értékelés

Dokumentációk felmérés

Gép veszélyhelyzeteinek felmérése

Gép kockázat felmérés, értékelés-1

Gép kockázat felmérés, értékelés-2

Képernyős munkahely felmérése

Kézi anyagmozgatás felmérése

Kockázati mátrix

Kockázati mátrix veszélyelemzés

Munkahely, munkakörnyezet felmérése

Munkakör biológiai kockázatainak felmérése

Munkakör felmérése, értékelése

Munkaműveletek értékelése

Gépvizsgálatok
Aprítógép

T-150k traktor

Gérvágó

Hosszlyukfúró

Kombinált gyalugép

Szalagcsiszoló

Rendszám nélküli gépkocsi

Lapszabász-gép

Targonca biztosnági vizsgálati jkv.

Iratminták
Biztonsági és viselkedési szabályok

Infekciókontroll szabályzat

MVSZ-2014

MVSZ-2014 mellékletek

Orvosi vizsgálatok rendje

Stratégia 2014

EVE új minta

EVE légzésvédő meghatározás

Szúró-, vágó tevékenység bejentés
kormányhivatalhoz

Szúrásos, vágásás sérülések jelentése, nyilvántartása

Név nélküli kérdőív, femérő anyag

Eszközlista

CE-jelölés

Raktári állványvizsgálat

Kezelői jogosultság

Üzembe helyezési engedélyezés

Hegesztő üzembe helyezés

ívhegesztő biztonsági felülvizsgálat
Gázhegesztő biztonsági felülvizsgálat

Emelőgép-kezelő megbízólevél

Vizsgálati ütemterv

Gépi hajtású targonca üzemviteli
dokumentuma (egyszerű)

Gépi hajtású targonca üzemviteli dokumentuma (teljes)

Oktatás
Bejelentési kötelezettségek

Biztonsági előírások (pdf)

Kullancscsípés okozta ártalmak

Oktatási tematika szennyvíz

Oktatási anyag ABC

Oktatási anyag ápolás

Oktatási anyag konyha

Oktatási anyag mezőgazdaság

Oktatási anyag közmunka

Oktatási anyag tűszúrásos

Targonca plakát (pdf)

Vegyes táblák (pdf)

Munkabaleseti jegyzőkönyv 2014 és kapcsolódó nyomtatványok, segédletek
Munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése ppt. A prezentáció megnyitását a gyökérkönyvtárból javaslom, mert ekkor
vetítési (F5) üzemmódban működnek a hiperlinkek, meg lehet nyitni valamennyi hivatkozást, kódolást és
vonatkozó nyomtatványt. Az alábbiakban egyenként is megnyithatóak.
Munkabaleseti jegyzőkönyv 2014 (szerkeszthető)

Munkabaleseti jegyzőkönyv 2014 (intelligens)

Kistérségi NUTS kódok

Területi számjelrendszer

Adatszolgáltatás jellege

Alkalmazotti viszonya

Anyagi tényezők

E-blokk kódolás

EU-s NUTS kódok

Gazdálkodási forma

Jegyzőkönyv munkaképtelenséget nem okozó
balesetről

Kárigény bejelentés

FEOR 08

TEÁOR 08

Kistérségi kódok (ABC)

Kistérési kódok irányítószám szerinti csoportosítás

Kormányhivatalok címjegyzéke, ahova a jkv-t kell
küldeni.

Munkáltatói határozat

Munkabaleseti nyilvántartás

Meghallgatási jegyzőkönyv

Nyilatkozat

Munkaképtelenség időtartama

Sérülés típusa

Sérülés súlyossága

Személyi tényező

Sérült testrész

Üzemi baleseti jegyzőkönyv

Területi számjelrendszer

Vegyi kockázat
GHS szerinti áttekintés

Vegyi kockázat tanműhely

Háztartási hypó (minta)

Oldott acetilén (minta)

Veszélyes anyag kockázat minta-1

Veszélyes anyag kockázat minta-2

Veszélyes anyag kockázat kiegészítés

Veszélyes anyag kockázat minta-3

Veszélyes anyag kockázat minta-4

2015:

Kockázatbecslés
Villanyszerelő kockázatbecslés

Kockázat pászkakészítő üzem

Kockázat temetkezési cég

Kockázati mátrix veszélyelemzés

Munkahelyi kock. fakitermelés, vegyi-, biológiai

Veszélyes anyag kockázat 2014

Veszélyes anyag kockázat űrlapos

Veszélyes anyag kockázat 2015-1

Orvosi vizsgálatok rendje

Veszélyes anyag kockázat 2015-2

Kockázat általános ürlapos

Veszélyes anyag kockázat 2015-3

Veszélyes anyag/tevékenység kockázat

Forgalmazott eszélyes anyag jegyzék

Foglalkozás-egészségügyi felmérés

Használt veszélyes anyag jegyzék

Biológiai kockázatbecslés fogszakorvos

Biológiai kockázat bejelentés

Oktatási napló

Szúró-vágó tevékenység bejelentés

Szúró-vágó tevékenység felmérő

Szúró-vágó tevékenység baleset

Veszélyes hulladék szabályzat

Csatornázás munkahelyi kockázat

Gépvizsgálatok
Aggregátor

Kerékkiegyensúlyozó

AWI hegesztőhely

Kerékszerelő

Duckeret

Kompresszor

Gyalog-fűnyírógép HV

Motoros kasza HV

Gyalog-fűnyírógép időszakos

Motoros kasza időszakos

Raktári állványvizsgálat

Tartóbak HV

Rendszám nélküli gépkocsi

Tartóbak vizsgálata

Állvány felülvizsgálat űrlapmezős

Iratminták
Aktuális piktogramok

Kamara rendszer szabályzat

Elemek használatának tiltása

GHS-CLP piktogramok

EVE munkaköri szabályzat orvos, asszisztens

Létrahasználat

Figyelmeztető piktogramok

Oktatás
Állványok, létrák ppt

Általános és darus kézjelek

Dohányzási szabályzat

Gyakorlati oktatás állatgondozó

Használatos piktogramok

Oktatási minta évente

Pótkocsi szerelés keresd a hibákat!

Safety képek

Targonca vezetés 2016 jogosultsági előírások

Targoncavezető oktatás

Tűzvédelmi tájékoztató ppt

Veszélyes hulladék szabályzat minta

Tűzvédelmi minták
Céges OE meghatározás minta

Tűzvédelmi üzemeltetési napló

Céges OE meghatározás sablon

TVSZ-minta faipari

Gépszemle bejelentés

TVSZ-minta önkormányzat

Kiürítés minta

TVSZ-minta idősklub

Kiürítésszámítás TvMI alapon

TVSZ-minta kőfeldolgozás

Kiürítés számítás iskola

TVSZ-minta könyvtár

Munka- és tűzvédelmi oktatási anyag aratás

TVSZ-minta malom

Napcella piktogramok

TVSZ-minta mezőgazdaság

Napelem figyelmeztető táblák

TVSZ-minta pékség

Rendezvény bejelentés minta

TVSZ-minta szerelvényáruház

Szabadtéri rendezvények

TVSZ-minta varroda

Traktor/gép tűzvédelmi felülvizsgálati lap

Kiürítés számítás Excel

Tűzoltó készülék összesített nyilvántartás Excel
Tűzvédelmi biztonsági jelek elhelyezés

Kifüggeszthető utasítások
KK-ut fúrógép

KK-ut köszörrűgép

Kk-ut esztergagép

KK-ut fűrészgép

KK-ut lemezhajlítógép

KK-ut marógép

