
 
 

Kockázatelemzés és iratminták 2021 CD tartalma 
     
A régebben készült kockázatelemzések (pl. 2010-es minta is van a lemezen) az akkor érvényes 
jogszabályi hivatkozásokat tartalmazzák, ezért azokat frissíteni szükséges. Legegyszerűbb úgy, hogy 
keressünk egy frissebb, mondjuk 2020-ban készült kock. elemzés mintát és ebből másoljuk át a 
régebbibe az új jogszabályi hivatkozásokat.  

 
A cd-n az alábbi tevékenységekre kidolgozott kockázatértékelések találhatók: 

 
Kockázatbecslés dokumentumai, komplett kidolgozott megoldásokkal 

 

 

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. 
  
Kézi anyagmozgatás kockázatainak meghatározása 
Kézi tehermozgatási feladatok 
  
Kockázatelemzés általános része 5 technológiára 
Kockázatelemzés általános 
I. sz. melléklet 
II. sz. melléklet 
III. sz. melléklet 
 
Útmutató a fenti (sárgával jelöltek használatához) 
Kockázatok értékelésének magyarázata 
Gép kockázatértékelése ellenőrző jegyzékkel 
Gép kockázat táblázat 
  
Laboratórium 
Tehergépkocsi vezetés és szállítás 
  
2010-es minták 
Kockázatfelmérő adatlap 
Pszichoszociális kockázatok értékelése 
Pszichoszociális kockázatok értékelése teljes, űrlappal 
Képernyős munkahelyek felmérése, értékelése 
Gép ellenőrzőjegyzések kockázatfelmérése 
Autószerelő kockázatelemzés 
Gumiszerelő kockázatelemzés 
 
  
 

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 
Munkaköre pénztáros 
Műanyagkanna gyártó 
Olajtöltő 
Osztályvezető nővér 
Pék 
Pörkölő 
Raktáros 
Részlegvezető nővér 
Shop eladó 
Szakács, konyhalány 
Takarító 
Takarítónő 
Targoncás 
Telepvezető 
Villanyszerelő 
 
Fekvő kockázat felmérések 
Biztonsági intézkedések vegyi 
Gépi rakodás, földmunka 
Gondnok 
Képernyős munkahely 
Kézi anyagmozgatás 
Konyhai munkák 
Pedagógus 
Szállítás, gépjárművezetés 
Karbantartó tevékenység 



 
 
 
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 

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 

2020 
Állatról emberre terjedő betegségek 
Egyéni védőeszközök 
Gépek és berendezések 
Kockázatértékelési modellek 
Kockázati mátrix színezése 
Szállítás és járművek 
Veszélyes anyagok 
Veszélyes tevékenységek 
Veszélyességi példák 
Vészhelyzetre való felkészülés és reagálás 
Ellenőrző lista gépek biztonsági felülvizsgálatához 
Ellenőrző lista irodai munkához 
Ellenőrző lista karbantartáshoz 
Ellenőrző lista képernyős munkahelyhez 
Ellenőrző lista külső helyszínen végzett munkához 
Ellenőrző lista takarítói munkához 
Szemle jegyzőkönyv építési munka 
Szemle jegyzőkönyv irodai munka 
2021 
Sütőüzem kockázatelemzés 
Gumiszerelő műhely kockázatelemzés 
ABC Kft. kockázatelemzés 
Közmunka kockázatelemzés 
Kérdéslista COVID-19 reagálási terv 
Kérdéslista építőipari tevékenység felmérése 
Veszélyes anyagok kockázatelemzése 
Veszélyes anyag nyilvántartás 
 
 

 

 

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 
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 

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 
Veszélyes me. újraindítás előtti felülvizsgálata 
Veszélyes munkaeszköz üzembe helyezése 
Üzemeltetés (kattintson, ahol az egérmutató kézzé válik) 
 
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 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

 


