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MUNKAHELY FELMÉRÉSE 
 

A gazdálkodó szervezet neve: Dr.X Y Egyéni vállalkozó 

A gazdálkodó szervezet címe:       

Munkahely neve:       

Vizsgálat idıpontja: 2008. május 8. 

A vizsgálatot végezte:       

Adatokat közölte:       

Mőszakok száma: 1 Munkavállalók létszáma:  4 
Képernyıs 
munkahelyek száma: -0 

A tevékenység azonosítása: 

      

Veszélyesnek minısülı hulladékok átmeneti tárolása, azzal kapcsolatos tevékenység. 

Jelen kockázatértékelés felmérı őrlapja a munkáltató teljes egészére vonatkozik. A nem felelt meg 
értékelés szöveges meghatározásának meg kell jelennie hiányosságok felsorolásánál és az intézkedési 
tervnél is. Ha több helyen tapasztaljuk a hiányosságot ugyanazon pont alatt, akkor minden hibát, 
problémát fel kell sorolni. Ebbıl következik, hogy csak egy munkahelyi felmérı lapot töltünk ki. Ha 
megfelelt-re értékelünk valamit, az a munkáltató egészére lesz érvényes.  

Elvégezhetı úgy is az értékelés – különösen bonyolultabb, sokrétő technológiáknál –, hogy külön-
külön egységenként, épületenként vesszük fel az adatokat. 

A vizsgálat a fenti gazdálkodó szervezet és az alábbi típusú és jelő gépeire (készülékek, berendezések) 
terjed ki.  

Munkaeszköz Típusa, száma, év, gyártó Munkaeszköz Típusa, száma, év, gyártó 
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A munkahely felmérésének megállapításai: 

1. Stabilitás és szilárdság, villamos berendezések 

 értékelés 
1.1. A munkahelyeket befogadó épületek megfelelnek-e:  

� a használatuk jellegének, 

� a szilárdsági.  

� állékonysági követelményeknek? 

megfelelt 

megfelelt 
megfelelt 

1.2. A munkahely villamos berendezései megfelelnek-e a tevékenység jellegének:  
� tőz- és robbanásvédelem. 

� érintés elleni védelem (közvetlen és közvetett) 

� meghibásodás esetén mőködı érintésvédelem 

� mechanikai sérülés elleni védelem szempontjából? 

megfelelt 

megfelelt 

megfelelt 
megfelelt 

2. Vészkijáratok és menekülési utak 

 értékelés 

2.1. A vészkijáratokhoz vezetı utak szabadok, biztonságos területre vezetnek? megfelelt 

2.2. A vészkijáratok száma és mérete, elosztása megfelel-e az igénybevevık 
számának és a munkahely jellegének? 

megfelelt 

2.3. A vészkijáratok kifelé nyílnak? megfelelt 

2.4. A vészkijáratok a menekülés irányába nyithatók, le nem zárhatók? megfelelt 

2.5. A vészkijáratok megfelelıen jelöltek? nem felelt meg 

2.6. A vészkijáratok és menekülési útvonalak biztonsága, illetve vészvilágítása 
megfelelı erısségő-e? 

nem felelt meg 

2.7. A munkahelyen elhelyezett tőzoltó felszerelések megfelelnek-e:  

� az ott lévı anyagok fizikai és kémiai tulajdonságának, 

� az ott tartózkodók számának, 

� a munkahelyek méretének? 

nem felelt meg 
nem felelt meg 

nem felelt meg 

2.8. A tőzoltó készülékek könnyen hozzáférhetıek? nem felelt meg 

2.9. A tőzoltó felszerelések, és készülékek megfelelıen jelöltek-e? nem felelt meg 

3. Zárt munkahelyek szellızése 

 értékelés 

3.1. Biztosított-e megfelelı mennyiségő szennyezetlen levegı a munkahelyen  

� figyelembe véve az ott folyó munkavégzést, 

� a munkavállalók fizikai megterhelését, a munkavégzık számát? 

megfelelt 

megfelelt 

3.2. Mesterséges szellızés esetén biztosított-e annak állandó mőködése: megfelelt 

� ha szükséges, jelzi-e ellenırzı rendszer a berendezés hibáját? nem vonatkozik 

� a szellıztetı vagy légkondicionáló berendezés által okozott huzathatás nem 
haladja-e meg:  

nem vonatkozik 

o az ülve végzett szellemi munkánál és könnyő fizikai munkánál a 0,1 
m/sec értéket, 

nem vonatkozik 

o a helyváltoztatással járó könnyő fizikai munkánál a 0,2 m/sec értéket, nem vonatkozik 
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8. Közlekedési útvonalak 

 értékelés 

8.1. A közlekedési útvonalak – lépcsık, hágcsók, rámpák is – megfelelıen 
méretezettek, figyelembe véve a gyalogos és jármőközlekedés igényeit is? 

megfelelt 

8.2. A szállítás és gyalogosforgalom számára elegendı helyet biztosítanak? nem vonatkozik 

8.3. A jármőforgalom útvonalai és: nem vonatkozik 

� az ajtók, kapuk, 

� gyalogjárdák, 

� a folyosók között elegendı szabad hely biztosított-e? 

nem vonatkozik 
nem vonatkozik 

nem vonatkozik 

8.4. A közlekedési útvonalak jelöltek-e? nem vonatkozik 

8.5. A közlekedési útvonalak és a munkaterületek védettek-e leesı tárgyaktól? nem vonatkozik 

8.6. A közlekedési útvonalakon és munkaterületeken nincs-e le- vagy beesés 
veszély? 

nem vonatkozik 

8.7. A veszélyes területek elhatároltak-e olyan eszközökkel, amelyek biztosítják, hogy 
illetéktelen személyek nem juthatnak be oda? 

megfelelt 

8.8. A rakodórámpa megfelel-e a szállítandó teher méretének? nem vonatkozik 

8.9. A rakodórámpa megfelelı számú ki-, illetve lejárattal van ellátva? nem vonatkozik 

8.10. A rámpáról való leesés elleni védelem megfelelı-e? nem vonatkozik 

9. A munkahelyek mérete 

 értékelés 

9.1. A helyiségek: megfelelt 

� alapterülete, 

� belmagassága, 

� légtere elegendı-e figyelembe véve a munkavégzéshez szükséges létszámot, 
valamint az ott folyó tevékenységet? 

megfelelt 
megfelelt 

megfelelt 

9.2. A munkavégzés helyén megfelelı szabad hely áll rendelkezésre a munkavállaló 
részére? 

megfelelt 

9.3. Amennyiben szükséges megfelelı pihenı helyiség áll-e rendelkezésre a 
munkavállalók számára? 

megfelelt 

9.4. A pihenı helyiség mérete megfelelı-e? megfelelt 

9.5. A pihenı helyiségben támlás szék és asztal van-e? megfelelt 

9.6. A pihenı helyiségben biztosított-e a nemdohányzók védelme? megfelelt 

9.7. A terhes nık és szoptató anyák részére biztosított-e a fekve pihenés lehetısége? nem vonatkozik 

9.8. A munkahelyen vagy annak közelében biztosított-e megfelelı elsısegélyhely? megfelelt 

9.9. Az elsısegélyhely el van-e látva megfelelı felszerelésekkel? megfelelt 

9.10. Az elsısegélyhelyet megfelelıen jelölik-e? megfelelt 

 
 


