
100% minta munka- és tűzvédelmi szolgáltatóknak 2021 
 

 
Ez a cd a 2013-tól a 2021 áprilisig készült (a korábbi cd kiadások/verziók óta) elkészült új 
anyagokat tartalmazza. Természetesen ennek a cd-nek a tartalma is – a már megszokott 
módon – egy idő után be fog épülni (ill. már be is épült) a különböző cd-k megfelelő helyére, 
ahova tartozik (amelyik cd-t frissíti) – tehát ami itt „Kockázatbecslés” cím alatt van, az az 
ezután vásárolt „Kockázatelemzés és iratminták” cd-re rákerülnek. Ami a „Gépvizsgálatok” cím 
alatt van, azok a dokumentumok a „Gépvizsgálati jegyzőkönyvek” cd-re került rá. A 
„Nyomtatható táblák” alattiak a „Táblák” cd-re, a „Tűzvédelmi iratminták” alatti 
dokumentumok pedig a „Gyakorlati megoldások a tűzvédelemben” című cd-re kerültek rá. 
 
A régebben készült minták kisebb átalakítással/aktualizálással használhatók fel, 
ha ezekből dolgozik (pl. egy 2015-ben készült kockázatértékelés mintából készít most, 2021-
ben egy anyagot, mindenképpen nézze át olyan szemmel is, hogy a hivatkozott jogszabályok 
nem változtak-e azóta). Legtöbb esetben elég a jogszabályi hivatkozásokat egyszerűen 
bemásolni egy újabban (2020-ban vagy 2021-ben) készült kockázatértékelés mintából a 
régebben készült anyagba. 
 
Ezek a dokumentum-minták vannak a cd-n: 

 
       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 

 

 
2016-2017: 

 

  Kockázatbecslés 
Legionella kockázatbecslés dokumentációs 
csomag 

Munkatevékenység kockázat technikai segítség a 
használathoz 

Kockázatértékelés 
fogorvos (munkahelyi+Legionella) Veszélyforrások meghatározása 

Kockázatértékelés üzem Munkatevékenység kockázatkezelés 

Kockázat-minta Munkatevékenység  favágó kockázatkezelés 

 
Vegyi kockázat 

Ajax Floral Fiesta Bref WC frissítő 

Cement Domestos 24h 

Domestos Blue Domestos Citrus Fresh 

Flóraszept Otthon Glade by Brise Magnolia 

Hidratált kalciumos mész Jar mosogatószer 

Kalcidur koncentrátum Mapeflex PU 40 

Matrix Anticalcare Vízkőoldó Pur Balsam Camoille 

Sanitec Bakterio Limer & Mandarino Sanitec Bakterio 

Sanitec Crema Limone Sanitec Crystal Vetri 

Sanitec Disgorgante Gel   
Iratminták 

 
Munkavédelmi képviselő választás 
2016 dokumentációs csomag 

Belső szabályzat mobiltelefon használatról 

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok E-cigaretta 

GHS jelek Konyhai szagelszívó féléves felülvizsgálat 

P és H mondatok Munkavállalói kárigény benyújtása 

Munkavédelemi bejelentések Takarítási szabályzat 

Office (Word) 2016 dokumentumvédelem   

Oktatás 

Munkabiztonsági előírások írásbeli ismertetése   
 

Tűzvédelmi minták 
Munkáltató tűzvédelmi kötelezettségei Alaprajz menekülés 

Áramvédő kapcsoló működési próba Lakóházi házirend-1 

Tűzvédelmi szabályzat-minta apartman Lakóházi házirend-2 

Tűzvédelmi szabályzat-minta csárda-étterem-
panzió 

Lakóházi házirend-3 

  



Tűzvédelmi szabályzat-minta lakatosipari Tűzriadó terv - kockázati osztály 

Tűzvédelmi bírság Tűzvédelmi üzemeltetési napló hő- és füstelvezetés 

Tűzvédelmi bírság-változás 

Vészlétra, vészkijárati kilépő, vészhágcsó 
felülvizsgálata 

Villamos táplálású menekülési útirányjelzés fv. Vízkivételi helyek nyilvántartás 

Gépvizsgálatok 

Beton mixer Gyógyszergyártó gép 

Tésztagép Karbantartási napló 2016 

Képes gépcsoport meghatározás Megbízás-Elrendelés 2016 

 

 
 

 

2018: 

 

 

  Kockázatbecslés 
Elektromágneses terek 
kockázatai (dokumentációs csomag) Kockázatértékelés Óvoda, konyha 

Vegyi kockázat minta   
Új munkabaleseti jegyzőkönyv prezentáció    

Nyomtatható táblák 
Botlásveszély lépcsőn Mágneskártya használata 

Speciális mozgássérült táblák Tankolási tanácsok 

Tűzgátló ajtó Tűzoltó készülékek használat 

    
Tűzvédelmi minták 

Jelentkezési lap szakvizsgára Fali tűzcsap éves felülvizsgálat 

Fali tűzcsap üzemeltetői ellenőrzés Jelmagyarázat 

Melléklet kiegésztítés TVSZ-hoz Tűzcsapok használata (pps) 
Tűzoltó takaró felülvizsgálata Tűzriadó gyakorlat bejelentése 

Tűzvédelmi jelek (ISO 7010) Tűzriadó gyakorlat végrehajtása 

TVSZ-jogosultság TVSZ-minta benzinkút 

TVSZ-minta Gumiszerelő Kft. TVSZ-minta Panzió 

    

Gépvizsgálatok 

Aprítógép Benzines kalapács 

C-kengyel Fakitermelő gép 

Gödörfúró Hegesztőgép 

Lapvibrátor Merev függeszték 

Traktorra szerelt rakodógép Rakodógép 

 

  

   
   



Vegyi kockázat-minták 
Ajax floral fiesta red flowers AKVÁRIUMI ALGAGÁTLÓ 

ARO Légfrissítő citrom BEAPHAR BOLHAÍRTÓ AEROSOL 

Chemität_ HÁZTARTÁSI HYPO CIF SÚROLÓKRÉM LEMON 

Clin Windows CSAVARLAZÍTÓ ÉS ROZSDAOLDÓ SPRAY 

Csavarlazító spray DALMA tisztítószer 

Den braven_ Műszerfalápoló Spray Denkmit vízkőoldó 500 ml 

Diossou-Acetilén Domestos 24 H Plus sűrű 

Dr. Pet bolha - és kullancsriasztó nyakörv 
macskák részére 

Dr. Pet bolha- és kullancsriasztó nyakörv kutyáknak 

Duna-Dráva_ Cement 

Duck Power Anti Limescale vízkőoldó WC tisztító 
folyadék 

Electrolube_ Fluxclene aerosol  Egrokorr_ DUNAPLASZT KERÍTÉSFESTÉK 

Fagyálló hűtőfolyadék Fékfolyadék 

Győrlakk_ KALORFIX radiátorzománc FÉKTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉK 

Henkel_ Loctite Super Bond pillanatragasztó Horváth-Gipsz_ NITROHIGÍTÓ EXTRA 

Hungaro_ Pissoir tabletta   

  .....További több száz mintát lásd a Vegyi kockázat 
CD-n. 

    
Tűzvédelmi minták 

Gazdálkodó szervezethez kapcsolódó tűzvédelmi 
képzés 

Kisfeszültségű berendezések időszakos vizsgálata 

Napelem jelölés Napelem tűzeseti főkapcsoló 

Napelem figyelmeztető táblák Tűzgátló ajtók felülvizsgálata 

Tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolás Tűzvédelmi felülvizsgálatok nyilvántartás 

Tűzvédelmi előírások kályhára Tűzvédelmi számítások 

TVSZ-minta művelődési ház TVSZ-minta logisztikai központ 

TVSZ-minta raktár Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok 

    

Gépvizsgálatok 

Beton szórógép  Detk-115 szippantó 

Nagynyomású mosó Görgőpályás szemcseszóró  

Szállítószalag Szemcseszóró  

Munkavédelmi törvény-változások 2019. I. 1-től Grafikus jelek felhasználói minta 

Munkavédelmet érintő bejelentések online + 
címlista 

  

 

2019:  

Kockázatbecslés 
Andezit kőbánya kockázatelemzés Azbeszt kockázatértékelés 

Borászat kockázatelemzés Lovasudvar kockázatelemzés 

Vájár kockázatelemzés Szemcseszóró kockázatelemzés 

Gépjármű karbantartás Forgalomirányító 

Hajóskapitány Matróz 

Mozdonyvezető Legionella módszertani levél 2018 

 



2020:  

Bejelentések 

 
Munkabaleseti jegyzőkönyv,  Pótlap1, Pótlap2 Munkabaleseti jegyzőkönyv Kitöltési utasítás 

Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység 
bejelentése 

Túlnyomásos légtérben végzett tev. bejelentésének 
kittöltési útmutatója 

Védőoltások bejelentése (FESZ) Védőoltások bejelentésének kitöltési útmutatója 

Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése 

Azbeszttel végzett tevékenység bejelentésének 
kitöltési útmutatója 

Biológiai kóroki tényezőkkel végzett tevékenység 
bejelentése 

Biológiai kóroki tényezőkkel végzett tev. bejelentés 
kitöltési útmutató 

Egészségügyben alkalmazott éles vagy hegyes 
eszközök használatával összefüggő kockázatok 
bejelentése 

Éles vagy hegyes eszközök haszn. összefüggő kock. 
bejelentésének kitöltési útmutatója 

Foglalkozási megbetegedések (mérgezések) 
bejelentése 

Foglalkozási megbetegedések bejelentésének kitöltési 
útmutatója 

Fokozott expozíciós esetek bejelentése 

Fokozott expozíciós esetek bejelentésének kitöltési 
útmutatója 

Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység 
bejelentése 

Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység bejelentés 
kitöltési útmutató 

Építési kivitelezésekkel kapcsolatos bejelentések 

Építési kivitelezésekkel kapcsolatos bejelentések 
kitöltési útmutatója 

Bejelentő lap az 1993. évi XCIII. törvény 1. 
melléklet alapján 

A Bejelentő lap kitöltési útmutatója 

Vegyi kockázat-minták 

Kockázat ismertető általános Vegyi kockázat-minta adatlap a feldolgozáshoz 

Veszélyes és rákkeltő vagy mutagén anyagokkal 
végzett tevékenységgel kapcsolatos 
munkaegészségügyi nyilvántartás 

Vegyi kockázat feldolgozás céges 

ARO kézi mosogatószer Aromamentes lakkbenzin hígító 

Cillit vízkő- és rozsdaoldó folyadék Clin ablaktisztító 

Coop vízkőoldó gél Dietilén-triamin 

Domestos citrus általános tisztítószer DUCK vízkőoldó WC-tisztító folyadék 

Izo-Butanol Just mosogatószer – Lemon 

Trietanolamin Ultra Derm nagyhatású kéztisztító 

Tűzvédelmi minták 

OTSZ 2020 dokumentációs csomag  

Felmérések, kérdéssorok 

Ellenőrző lista a biztonsági felülvizsgálatra 
kötelezett gépek vizsgálatához 

Ellenőrző lista irodai - adminisztratív 
munkavégzéshez 

Ellenőrző lista karbantartási munkavégzéshez Ellenőrző lista képernyő előtti munkavégzéshez 

Ellenőrző lista külső helyszínen végzett 
munkavégzéshez 

Ellenőrző lista takarítói munkavégzéshez 

Szemlejegyzőkönyv minta építési munkaterület 
bejáráshoz 

Szemlejegyzőkönyv minta irodai bejáráshoz 



2021:  
    Gépvizsgálatok 

 
Építési ferdefelvonó  Emelőgépek időszakos vizsgálata szabvány alapján 

Kerékszerelő Mosodai mosógép 

Használatba vételi engedélyezés Mosodai mángorló, adagoló, hajtogató 

 
Vegyi kockázat-minták 

 

Veszélyes anyag kockázat teljes 2021 Veszélyes anyag nyilvántartás 

 
Kockázatelemzés 

 
Közmunka kockázatelemzés Sütőüzem 

Gumiszerelő műhely Kérdéslista Covid-19 

  Kérdéslista építőipari 

 
Iratminták, egyebek 

 

Orvosi vizsgálatok rendje A helyes ülés 

Covid plakátok Kóroki tényezők 

Covid-19 Stop Otthoni munkavégzés nyomtatványok 

Maszkhasználat Munkavédelmet érintő bejelentése 

 
ISO 7010:2020 dokumentációs csomag: Grafikus szimbólumok, biztonsági jelzések ISO 
7010:2020 - Jelek, táblák, szimbólumok dokumentum-csomag 
 

 

  

 
 


