Kockázatelemzés és iratminták 2019 CD tartalma
Kockázatbecslés dokumentumai, komplett kidolgozott megoldásokkal
A régebben készült kockázatelemzések (2010-es minta is van a lemezen) az akkor érvényes jogszabályi
hivatkozásokat tartalmazzák, ezért azokat frissíteni szükséges – egyszerűen másoljuk át egy frissebb
dokumentum-mintából ezeket.
A cd-n az alábbi tevékenységekre kidolgozott kockázatértékelések találhatók:
Kockázatbecslés dokumentumai, komplett kidolgozott megoldásokkal

Régebbi kétlapos kockázatbecslések:
Adminisztrátor
Asztalos
Általános karbantartó
Ápoló, gondozó
Bolti eladó
Csomagoló
Egészségügyi operátor
Élelmezésvezető
Esztergályos
Fodrász
Gépkocsivezető, rakodó
Hegesztő
Kútkezelő
Marós
Módszertani munkatárs
Mosoda
Munkaköre eladó
Kézi anyagmozgatás kockázatainak
meghatározása
Munkaköre pénztáros
Kézi tehermozgatási feladatok
Műanyagkanna gyártó
Olajtöltő
Kockázatelemzés általános része 5
Osztályvezető nővér
technológiára
Pék
Kockázatelemzés általános
Pörkölő
I. sz. melléklet
Raktáros
II. sz. melléklet
Részlegvezető nővér
III. sz. melléklet
Shop eladó
Útmutató a fenti (sárgával jelöltek
Szakács, konyhalány
használatához)
Takarító
Kockázatok értékelésének magyarázata
Takarítónő
Gép kockázatértékelése ellenőrző jegyzékkel Targoncás
Gép kockázat táblázat
Telepvezető
Villanyszerelő
Laboratórium
Tehergépkocsi vezetés és szállítás
Fekvő kockázat felmérések
Kidolgozott komplett minták:
Ács- állványozó
Ács-állványozó 2
Burkoló
Fakitermelő
Festő-, mázoló
Fodrászat
Kőműves
Melegüzemi (pékség)
Rakodógép
Villanyszerelő
Jogszabályi alap
Víz-, gáz-, központi fűtés szerelő
Veszélyes anyagok kockázatbecslése I.
Veszélyes anyagok kockázatbecslése II.
Veszélyes anyagok kockázatbecslése III.

Biztonsági intézkedések vegyi
2010-es fejlesztések
Gépi rakodás, földmunka
Kockázatfelmérő adatlap
Gondnok
Pszichoszociális kockázatok értékelése
Képernyős munkahely
Pszichoszociális kockázatok értékelése teljes, Kézi anyagmozgatás
űrlappal
Konyhai munkák
Képernyős munkahelyek felmérése,
Pedagógus
értékelése
Szállítás, gépjárművezetés
Gép ellenőrzőjegyzések kockázatfelmérése
Karbantartó tevékenység
Autószerelő kockázatelemzés
Gumiszerelő kockázatelemzés

Űrlapvédelem feloldása Word
dokumentumban
Korlátozott dokumentumvédelem
"A" űrlap: Gépek, technológia felmérése
"B" űrlap: Munkakörnyezet felmérése
"C" űrlap Emberi tényező felmérése
"D" űrlap: Vegyi anyagok felmérése
"E" űrlap: Képernyős, irodai munkahely
felmérése
ABCDE értékelés
ABCDE egyben értékelés
(űrlap+kérdéssor+magyarázat)
ABCDE egyben értékelés
Kockázatértékelés általános szöveg
Kockázatértékelés teljes (full szöveg)
Egyéb szabályozások
Szarvasmarha-telep kockázatelemzése
Cukrászda kockázatelemzés felülvizsgálat
Shopiroda kockázatbecslése
Tetőbontás-ácsolás kockázatbecslése
2016
Kockázatértékelés üzem 2016
Kockázatfelmérő-minta építőiparos
BE-terv épület-felújítás
kockázatértékelés fogorvos 2017 (benne
Legionella)
Munkatevékenység kockázat technikai
segédlet
Munkatevékenység favágó minta-mátrix
Munkatevékenység kockázat üres-mátrix
Tevékenység veszélyfelmérés

Használatban lévő egyéni védőeszközök
kockázatainak becslése, felmérése
(2010)
Fejvédő eszközök felmérése
Szem- és arcvédők felmérése
Zajvédő eszközök felmérése
Légzésvédő eszközök felmérése
Kéz és felső végtagokat védő eszközök
felmérése
Láb és alsó végtagokat védő eszközök
felmérése
Testet védő eszközök felmérése
Leesés ellen védő eszközök felmérése
Ipari mentőmellények felmérése
Kockázatfelmérő lapok egyben
2014
Biológiai kockázat mezőgazdaság
Biológiai kockázat egészségügyi szolgáltató
Közmunka kockázatelemzés
Konyha-étterem kockázatelemzés
Munkahelyi vegyi-biológiai kockázat
Nemzeti dohánybolt kockázatelemzés
Legionella kockázat
Legionella módszertani útmutató 2016
Legionella módszertani útmutató 2017
2018
Elektromágneses terek kockázata
dokumentációs csomag
Egészségügyi intézmény Legionella kockázat
Óvoda, konyha kockázatelemzés
Veszélyes anyagok kockázatelemzése
2019
Azbeszttel végzett tevékenység
Azbesztpala mentesítési és bontási terv
Biztonsági és egészségvédelmi terv
Kockázatelemzés
EVE átadás
EVE szabályzat
Azbesztmentesítési terület
Kihelyezendő táblák
Azbesztmentesítési terület tábla
Oktatási anyag
Azbesztmentesítés munkavédelmi szabályok
Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése
Bejelentő lap minta
Vízi csúszda
Csúszda kockázatelemzés példa
Üzembe helyezés előtt elvégzendő feladatok
Vízi csúszda biztonsági jelek
Egyebek
Borászat kockázatelemzés
Vájár kockázatelemzés
Lovasudvar kockázatelemzés
Szemcseszóró kockázatértékelés

Felülvizsgálatok
Létra, állvány, dokumentációk
Építési állvány vizsgálati jegyzőkönyv
Állvány, létra ellenőrző listája
Állvány üzembe helyezés
Állvány, létra vizsgálata
Állványvizsgálati lap
Jegyzőkönyv állvány átadás-átvételéről
Létra vizsgálati jegyzőkönyv
Létra ellenőrző listája
Veszélyesnek nem minősülő eszközök
vizsgálata
Létrák, sámlik, fellépők
Vészlétra, vészhágcsó, kilépő vizsgálata
Létrák ellenőrzése
Létrák biztonságos használata
Szervizlétrák felülvizsgálatára feljegyzés
Üzembe helyezés elrendelése
Vészlétrák, vészhágcsók időszakos
biztonsági fv.

Kockázatértékelés címoldalak
Címoldal feliratok
Kockázatértékelések nyilvántartása (Excel
minta)
Kockázatbecslés felülvizsgálati minta
Kockázatbecslés felülvizsgálati minta2
Kockázatbecslés felülvizsgálati minta3
Kockázat-felülvizsgálat EVE melléklettel
Kockázatértékelések nyilvántartása
2014 (Excel)

Gépvizsgálatok
Gépvizsgálati és egyéb dokumentációk
Autogénhegesztő vizsgálata
Egyengető gyalugép vizsgálata
Elektromos gépek éves felülvizsgálata
Excenter gép vizsgálata
Faipari marógép vizsgálata
Használatba vétel elrendelése
Ívhegesztő ellenőrző vizsgálata
Járműemelő (krokodil) vizsgálata
Járműemelő vizsgálata
Képernyős munkahely felmérése
Körfűrész vizsgálata
Lánghegesztő vizsgálata
Mobil gép vizsgálata
Munkaeszközök felmérése
Nem veszélyes munkaeszköz használatba
vétel előtti
Munkaeszközök, termelőeszközök
nyilvántartása
Munkaeszköz időszakos felülvizsgálata
Munkaeszköz üzembe helyezést megelőző
fv.
Munkahely felmérése
Nem veszélyes me. időszakos ellenőrző
felülvizsgálat
Nem veszélyes me. soron kívül
felülvizsgálata
Nem veszélyes me. újraindítás előtti
felülvizsgálata
Szalagfűrész vizsgálata
Targonca ellenőrző vizsgálata
Targonca gépvizsgálata
Targonca (kézi) vizsgálata
Tartóbak vizsgálata
Veszélyes me. időszakos ellenőrző
felülvizsgálata
Veszélyes me. soron kívüli ellenőrző
felülvizsgálata

Gép, berendezés átvételi jegyzőkönyv
Használatba vételi engedélyezés
Üzembe helyezés elrendelése
Gépátvételi eljárás
Nem veszélyes gép/berendezés használatba
vétel
Időszakos ellenőrző felülvizsgálat
elrendelése
Megbízás időszakos ellenőrző felülvizsgálatra
Állványos köszörűgép
Asztali köszörűgép felülvizsgálata
Asztali fúrógép felülvizsgálata
Oszlopos fúrógép felülvizsgálata
Gyorsdaraboló felülvizsgálata
Ívhegesztő felülvizsgálata
Marógép felülvizsgálata
Élelmiszeripari gépek felmérése
(2010)
Pékség gépek felmérése (Minta)
Formázógép felmérése
Kemence felmérése
Bolygóműves keverő biztonsági felmérése
Dagasztógép felmérése
Kelesztőgép felmérése
Csomagológép felmérése

Veszélyes me. újraindítás előtti
felülvizsgálata
Veszélyes munkaeszköz üzembe helyezése
Üzemeltetés

Kérdéssorok:
Általános ellenőrző lista (külön oldalon)
Anyagtárolás felmérése
Azbeszt vizsgálata
Beszállással végzett munkák felmérése
Biológiai kockázatok vizsgálata
Bútoripari lakkszárító berendezés vizsgálata
Csiszoló-polírozógép felmérése
Dokumentációk felmérése
Egyengető gyalugép felmérése
Élelmiszeripari munkaeszközök vizsgálata
Emelőgép üzemeltetésének vizsgálata
Emelővillás targonca felmérése
Építési munkafolyamatok felmérése
Építési munkahely felmérése
Erő- és munkagépek felmérése
Expozíciós lista
Faipari általános felmérés
Faipari felületbevonó-gép vizsgálata
Fakitermelés felmérése
Fakitermelés munkaszervezési kérdései
Fémforgácsoló gépek felmérése
Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
felmérése
Foglalkozás-egészségügyi ellátás felmérése
Egyéni védőeszköz-használat vizsgálata
Foglalkozás-egészségügyi felmérés
technológiára
Helyiség felmérése
Helyiségek hőmérsékletének vizsgálata
Megvilágítás, zaj vizsgálata
Munkahelyi minimumkövetelmények
vizsgálata
Munkahelyi higiénia vizsgálata
Zárt munkahelyek szellőzésének vizsgálata
Folyamatos működésű anyagmozgatógépek
vizsg.
Fúrógép felmérése
Gáz, gőz, por expozíciójának vizsgálata
Gázpalackok kezelése, tárolása
Hegesztő munkahely felmérése
Hidegalakító gépek vizsgálata
Húsfeldolgozás felmérése
Hűtőberendezések, hűtőhelyiségek
vizsgálata
Használatba vétel tárgyi feltételeinek
vizsgálata
Irodai munkahely felmérése

Képernyő előtti munkavégzés vizsgálata
Képernyős munkahely felmérése
Kereskedelem és vendéglátás vizsgálata
Kétkezes indítású munkahely vizsgálata
Kézi tehermozgatás vizsgálata
Kockázatok értékelésének vizsgálata
Konyhai berendezések felmérése
Körfűrészgép felmérése
Marógép felmérése
Mezőgazdaság, állattartás felmérése
Mezőgazdasági létesítmények felmérése
Mobil gépvizsgálat
Műanyagipari gépek felmérése
Munkabalesetek felmérése
Munkaeszközök felmérése
Munkaeszközök kialakításának vizsgálata
Munkafolyamatok felmérése
Munkahely felmérése
Munkahelyek kialakításának felmérése
Munkáltatói kötelezettségek felmérése
Présgép vizsgálata
Rákkeltő anyagok felmérése
Rakodógép veszélyfelmérése,
kockázatelemzése
Rezgés vizsgálata
Szalagfűrész vizsgálata
Üzembe helyezés tárgyi feltételeinek
vizsgálata
Vastagsági gyalugép vizsgálata, felmérése
Vegyipari veszélyek felmérése
Villamos védelem felmérése
Villamos veszélyek felmérése
Zajexpozíció vizsgálata

Munkakörökre vonatkozó
kérdéssorok
Ács- állványozó
Adminisztrátor
Anyagkitermelés, föld alatti munka
Általános kérdéssor
Anyagmozgató
Asztalos
Autószerelő
Beton, vasbeton munka
Biológiai veszélyek
Biztonsági őr
Burkoló
Dokumentációk felmérése
Eladó
Emelőgép kezelő
Építés előkészítés
Épületgépész, csőhálózat szerelő

Festő, mázoló, tapétázó
Fizikai veszélyek
Fiziológiai és pszichés tényezők
Fodrász
Foglalkozás-egészségügyi értékelés
Gépek, termelőeszközök
Gépek, berendezések értékelése
Gépi anyagmozgatás
Hegesztő
Hentes, húsfeldolgozó
Irodai és képernyős munkahelyek
Iskola, mint létesítmény
Karbantartó tevékenység
Képernyős munka
Kézi anyagmozgatás értékelése
Kockázat űrlapok komplett

Optikai sugárzással kapcsolatos
anyagok
22/2010. (V.7.) EüM rendelet
89/391/EGK irányelv
2004/40/EK irányelv
2006/25/EK irányelv
Optikai sugárzás kockázatainak felmérése
Optikai kockázat módszertani levél
Optikai vizsgálati szempontok
Kockázati osztályok értelmezése
Konyhai munkák
konyhalány
Kozmetikus
Kőműves
Könyvelő
Laboratórium, mint létesítmény
Lakatos
Létesítmény, munkahely felmérése
Felvonó (lift) szerelő
Nővér, ápoló
Patikus (gyógyszerész)
Pék
Pincér (felszolgáló)
Raktáros
Szakács
Szállítás, gépjárművezetés
Személygépkocsi vezető
Takarító
Takarító munkák
Targoncavezető
Tehergépkocsi vezető
Titkárnő
Tornatermi létesítmény

Ügyfélszolgálati asszisztens
Ügyviteli szakügyintéző
Üveges, képkeretező
Varrónő
Vegyi anyagok értékelése
Villanyszerelő
Zsaluzatok, szádfalak, betonszerkezetek
Az ionizálós és nem ionizáló sugárzással
kapcs...
Kockázatértékelés optikai minta-1
Kockázatértékelés optikai minta-2
Optikai kockázat-minta
(egyermekintézmény)
Munkahely optikai felmérése (levél)
Optikai sugárzás munkahelyi felmérése
Optikai útmutató
2014-es minták
Dokumentációk felmérése
Gép veszélyhelyzeteinek felmérés
Gép kockázat felmérés, értékelés-1
Gép kockázat felmérés, értékelés-2
Munkakör biológiai felmérése, értékelése
Munkaműveletek értékelése
Képernyős munkahely felmérése
Kézi anyagmozgatás felmérése, értékelése
Kockázati mátrix
Kockázati mátrix veszélyelemzés
Munkakör felmérése, értékelése
BE-tervek építőipar
BE-terv óvoda
BE-terv általános-1
BE-terv általános-2
BE-terv azbesztpala
Bírságszabályzat
Építési terület táblák
E-napló meghatalmazás
2019 Egyedi kockázatok
Forgalomirányító
Gépjármű karbamtartás-1
Gépjármű karbamtartás-2
Hajóskapitány
Matróz
Mozdonyvezető

Iratminták
Belépési engedély zárt térbe
Belépési engedély munkahelyre
Beszállási engedély űrlapos
Beszállási engedély 2
Beszállási engedély 3
Veszélyes anyagok bejelentése ÁNTSZ-hez 1
űrlapos
Veszélyes anyagok bejelentése ÁNTSZ-hez 1
kézi
Veszélyes anyagok bejelentése ÁNTSZ-hez 2
űrlapos
Veszélyes anyagok bejelentése ÁNTSZ-hez 2
kézi
EVE kiadás jelmagyarázat
EVE munkaköri minta
Felelősségvállalási nyilatkozat
Kézi anyagmozgatás ellenőrző lista
Magasban végzendő munka engedélyezése
Megbízás felügyelet melletti foglalkoztatásra
Munkahelyi ittasság-vizsgálat
Vérvételi kérelem
Munkavégzéstől való eltiltás
Munkavédelmi szerződés fővállalkozóval
Sárgalapos figyelmeztetés
Targonca ellenőrző lista
Tűzveszélyesség ellenőrző lista
Üzembe helyezés elrendelése
Üzembe helyezés elrendelése 2 űrlapos
Üzemen kívül helyezés elrendelése
Üzemen kívül helyezés ellenőrző lista
Veszélyes anyagfelmérése céges
Veszélyes anyagok/készítmények jegyzéke
Csatornázás
Csatornázás kockázatelemzés
BE-terv csatornázás
EVE munkaköri
Karbantartási napló
Munkaárok kitermelés, gépek
Munkavégzés gépi eszközzel

Kézi targonca igazolás
2010. fejlesztések
OMMF bejelentés munkavállalói létszámról
OMMF bejelentés munkavállalói létszámról
(címlistával)
Zajmérési jegyzőkönyv
Gépvizsgálat nem veszélyes gép
felülvizsgálata
Megbízás elsősegélynyújtó feladatok
ellátására
Súlyos baleset azonnali bejelentése
Korlátozott dokumentumvédelem
2011-2012. minták
Benzinkút munkahelyi kockázatelemzés
Gondokság kockázatelemzés
Szennyvíz tisztítótelep kockázatelemzés
Varroda kockázatelemzés
Élelmiszerkereskedelmi kockázat
Rezgésexpozíció kérdéssor
Röntgen munkahely kérdéssor
Anyagmozgatás, hátsérülés kockázata
Általános szöveg 2012-től
Kockázatok értékelése minta 2012-től
Kockázat-tűzvédelmi kiegészítése
Munkabiztonsági szaktevékenység
Levél a nemdohányzók védelméről szóló...
Dohányzást tiltó táblák
Munka- és tűzvédelmi bírság mértéke
Kistérségi NUTS kódok
2014
Biológiai kockázat mezőgazdaság
Biológiai kockázat egészségügyi szolgáltató
Közmunka kockázatelemzés
Konyha-étterem kockázatelemzés
Munkahelyi vegyi-biológiai kockázat
Nemzeti dohánybolt kockázatelemzés

Piktogramok
Aktuális piktogramok
Elemek használatának tiltó jelzései
Figyelmeztető piktogramok
GHS-CLP piktogramok

2015
Általános kockázatelemzés
Kockázat jogszabály-átdolgozás
Villanyszerelő kockázat
Kockázat címoldalak
Kockázati mátrix veszélyelemzés
Kockázatbecslés pászkakészítő üzem
Temetkezési Cég kockázatelemzés
Munkahelyi fakitermelés kockázat

2017
Azbeszttel végzett tevékenység bejelentő
lap
Biológiai kóroki tényezőkkel végzett tev.
bejelentése

Foglalkozás-egészségügyi felmérés
Orvosi vizsgálatok rendje
Kamera rendszer szabályzat
Létrahasználat

Túlnyomásos légtérben végzett tev.
bejelentése
Sérült kifogása Bejelentő lap
Új nyomtatványok egyben 2017

2019
Grafikus jelek felhasználási minta
Idősödő munkavállalók
Magasban történő munkavégzés
Mvt-változások 2019 január 1-től
Új grafikus jelek válogatás
Világításmérés

