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SEGÉDLET
a munkavállalói kockázatértékelő kérdőívhez

Figyelmesen olvassa el az egyes kérdéseket és adjon választ mindegyik esetében.

A kérdéssor kitöltését követően a rendszer értékelést végez és az alábbiak szerint
kategóriákba sorolja be a teljesítés eredményét. Minden kérdés egy pontot ér.

0‐25 pont‐ kritikus kockázat áll fenn, azaz azonnali intézkedésekre van szükség.
26 – 31 pont ‐ magas kockázat áll fenn, rövid távú tervezett intézkedésekre van szükség.
32‐ 36 pont ‐ elviselhető kockázat, közép távú intézkedésekre van szükség.
37‐39 pont ‐ elfogadható kockázat, hosszú távú intézkedésre van szükség.
40 pont ‐ a mintavételes kérdéssor alapján nincs kockázat, intézkedésre nincs szükség.
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Kérjük, tekintse meg, hogy mely kérdések esetében adott hibás választ. Ahol a válasza nem
volt helyes a feltett kérdésekre, ott az alábbi intézkedések szükségesek:

1. Belépését megelőzően részt vett munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton?
Javaslat: Amennyiben nem részesült a munkába állás megelőző orvosi alkalmassági
vizsgálaton, akkor jelezze azt munkáltatója felé és kérje a vizsgálatok elvégeztetését.

2. Munkába állását megelőzően részt vett munkabiztonsági, egészségvédelmi és
tűzvédelmi oktatáson?
Javaslat: Amennyiben nem részesült a munkába állását megelőzően munkabiztonsági,
egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban, abban az esetben jelezze azt munkáltatójának és hívja fel
a figyelmét, hogy önálló munkavégzésre nem alkalmazható az oktatás pótlásáig.

3. Tudja mi az a munkavégzésre alkalmas állapot?
Javaslat: A munkavégzésre alkalmas állapot azt jelenti, hogy a munkavállaló úgy érkezik a
munkahelyére munkavégzés céljából, hogy nem fogyasztott alkoholt vagy kábító hatású szert, illetőleg
nem áll olyan gyógyszer hatása alatt mely a mozgás koordinációját vagy józan ítélő képességét
befolyásolja.

RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS, POSTAI, FUTÁRPOSTAI ÁGAZAT

4. A munkáltató tájékoztatta a munkavállalókat a munkavédelmi képviselő

választásának lehetőségéről és módjáról (Amennyiben a munkavállalói létszám
meghaladja a 20 fő‐t)
Javaslat: Amennyiben nem volt ilyen tájékoztatás és a munkavállalói létszám eléri vagy meghaladja a
20 főt, abban az esetben hívja fel munkáltatója figyelmét a választás lehetőségének biztosítására és
kihirdetésére.

5. Amennyiben van munkavédelmi képviselő, úgy tájékoztatták a személyéről?
Javaslat: Kérjen tájékoztatást a munkáltatójánál a munkavédelmi képviselő személyét illetően.

6. Ahol Ön a munkáját végzi, a munkavégzése céljából rendelkezésére álló mozgástér
eléri a 2 m²‐t?
Javaslat: Amennyiben nincs meg a munkavégzéshez szükséges 2m², abban az esetben biztosított‐e a
munkaterülete mellett kialakított 1,5 m²‐es hely, ahová időközönként kiléphet a szűk mozgástérből.
Amennyiben ilyen sincs biztosítva, abban az esetben a hiányosságot jelezze a munkavédelmi
érdekképviselőnek, vagy annak hiányában a munkáltatójának.

7. Amennyiben túlzottan meleg, illetve hideg környezetben végzi a munkáját, úgy a
védőital biztosított?
Javaslat: Jelezze a megfelelő védőital
hiányát

a

munkavédelmi

képviselőnek, vagy annak hiányában a
munkáltatójának.
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8. Részesült oktatásban az egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű használatáról?
Javaslat: Minden esetben olvassa el az egyéni védőfelszerelésekhez mellékelt gyártói tájékoztatót a
viselésre, tisztításra, karbantartásra és használhatósági időre vonatkozóan, valamint jelezze az oktatás
hiányát a munkavédelmi képviselőnek, vagy annak hiányában a munkáltatójának.

9. Az egyéni védőfelszerelések kiadása dokumentáltan történik?
Javaslat: Amennyiben nem dokumentált az egyéni védőfelszerelések kiadása, abban az esetben
jelezze azt a munkavédelmi képviselőnek vagy annak hiányában a munkáltatójának.

10. Az összes a munkafolyamat során felmerülő veszéllyel szemben ellátták egyéni
védőfelszereléssel?
Javaslat: Amennyiben nem látták el a megfelelő egyéni védőfelszerelésekkel, abban az esetben jelezze
a munkavédelmi képviselőnek vagy annak hiányában a munkáltatójának. Amennyiben a
védőfelszerelés hiánya közvetlen balesetveszélyt okoz, abban az esetben jogosulttá válik a
munkavégzésé megtagadására.

11. Amennyiben szükséges tud gondoskodni önállóan a védőfelszerelések cseréjéről,
pótlásáról, azok elhasználódása esetén?
Javaslat: Amennyiben nem tudja önállóan kicserél, illetve pótolni az elhasználódott egyéni
védőfelszereléseket,

abban

az

esetben kérje közvetlen munkahelyi
vezetője segítségét.
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12. Megfelelőnek találja a munkaterületen a fényviszonyokat a munkavégzés
jellegéhez?
Javaslat: Amennyiben nem megfelelőek a fényviszonyok a munka jellegéhez, abban az esetben jelezze
azt a munkavédelmi képviselőnek vagy annak hiányában a munkáltatójának és kérjen intézkedést ez
ügyben.

13. A

járófelületek,

padozatok

egyenletesek

a

munkaterületen,

nincsenek

egyenetlenségek és a felület nem csúszós?
Javaslat: Amennyiben nem megfelelő a járófelületek állapota a munkaterületen, abban az esetben
jelezze azt a munkavédelmi képviselőnek vagy annak hiányában a munkáltatójának és kérjen
intézkedést a veszély megszüntetésére.

14. Az Ön által használt gép, berendezés időszakos felülvizsgálatait (elektromos,
munkavédelmi, szakértői stb.) a meghatározott időintervallumon belül elvégezték?
Javaslat: Tájékozódjon az Ön által használt gép, berendezés felülvizsgálatait illetően. Amennyiben
azok nem kerültek elvégzésre, abban az esetben jelezze azt a munkavédelmi képviselőnek vagy annak
hiányában a munkáltatójának.

15. Amennyiben jelenti egy kéziszerszám, vagy elektromos eszköz hibáját, annak
használatát a javításáig,
vagy cseréjéig Ön kerülni
fogja?
Javaslat:

Nem

használhat

a

munkavállaló olyan munkaeszközt
vagy

gépet,

sérülést

berendezést,

okozhat

neki.

amely
Azonnal
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függessze fel az ilyen hibás, sérült munkaeszköz használatát és cseréjéig semmilyen indokkal ne
használja azt a továbbiakban.

16. Amennyiben új munkaterületre irányítják, ahol még nem végzett korábban munkát,
akkor a munka megkezdése előtt tájékoztatják az ott felmerülő veszélyekről és azok
kezeléséről (ha volt ilyen)?
Javaslat: Amennyiben az új munkaterületen a munkavégzés megkezdése előtt nem tájékoztatták az
ott felmerülő veszélyekről és sajátosságokról, abban az esetben kérjen a közvetlen munkahelyi
vezetőtől megfelelő tájékoztatást.

17. A felhasznált veszélyes anyagokkal kapcsolatban részesült tájékoztatásban, a
biztonsági adatlapokhoz hozzáfér?
Javaslat: Vegyi anyagok felhasználásának megkezdése előtt kérje munkáltatójától az anyaghoz,
keverékhez vagy készítményhez tartozó biztosági adatlap biztosítását az Ön által értett nyelven.

18. Tudja mi minősül képernyős munkahelynek és milyen ergonómiai előírások
vonatkoznak rá?
Javaslat: Képernyő előtti munkavégzésnek minősül a napi munkavégzés során 4 órát elérő vagy
meghaladó képernyő előtt végzett munka, melynek során a munkavállaló ábrák, képek, feliratok
nézésével foglalkozik. A képernyős munkahelyekre vonatkozó ergonómiai előírásokat a 50/1999. (XI.3.)
EüM rendelet (a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről)
3. számú melléklete tartalmazza.
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19. Amennyiben képernyő előtti munkát végez, úgy az óránkénti 10 perc szünet
biztosított az Ön számára?
Javaslat: Amennyiben nem biztosított a 10 perc szünet, abban az esetben jelezze azt a munkavédelmi
képviselőnek vagy annak hiányában a munkáltatójának.

20. Munkahelyi baleset esetén, a munkabalesetek kivizsgálása megtörténik‐e?
Javaslat: Amennyiben nem történik meg a munkahelyi balesetek kivizsgálása, abban az esetben
jelentse azt a munkavédelmi képviselőjének vagy annak hiányában a munkáltatójának. Ha nem
történik a bejelentése ellenére munkáltatói részről semmi, akkor további bejelentést tud tenni a
munkavédelmi hatóság részére a 1993. évi XCIII. törvény (a munkavédelemről) 1. számú mellékletében
található bejelentőlapon.

21. Amennyiben munkabaleset történik, úgy a munkavállalókat tájékoztatják‐e a
bekövetkezett baleset körülményeiről és a hasonló balesetek elkerülésének
módozatairól?
Javaslat: A tájékoztatás hiányát jelezze a munkavédelmi képviselő vagy annak hiányában a
munkáltatója felé.

22. Tudja Ön ki a munkaterületének képzett elsősegély nyújtója és Őt hogyan érheti el,
ha baleset vagy sérülés
történik?
Javaslat: Kérje a munkáltatójától a
munkahelyi
nevének

elsősegélynyújtók
és

elérhetőségének

kifüggesztését olyan helyen, ahol
minden munkavállaló azt láthatja,
elolvashatja. (pl. faliújság)
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23. Tudja, hogy hol található legközelebb elsősegélynyújtó hely és a felszerelés?
Javaslat: Jelentse a munkavédelmi képviselő, annak hiányában a munkáltatójának az
elsősegélyfelszerelés, a felszerelés helyét jelző ábra hiányát.

24. Tudja, hogy mi minősül magasban végzett munkának és milyen védőfelszerelések
viselése szükséges ilyen esetben?
Javaslat: Magasban történő munkavégzésnek minősül a munka szintjétől 1 méter magasságban
végzett tevékenység. Ebben az esetben a munkavállaló munkaszintről ki‐ és lezuhanását gátló
védőberendezéseket és védőfelszereléseket kell biztosítania a munkavállaló számára. A részletes
szabályozást a magasban történő munkavégzéshez 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet tartalmazza.

25. Az Önhöz legközelebb eső tűzoltókészüléket megtalálja? Tudja hogy kell használni?
Javaslat: Jelezze a munkavédelmi képviselő, annak hiányában a munkáltató számára, hogy a tűzoltó
készülékeket nem találja és nem tudja azokat használni. Kérje megfelelő jelzőtáblák kihelyezését a
tűzoltó eszközök felállítási helyének jelzésére és kérje továbbá a tűzvédelmi oktatás keretében a
tűzoltó eszközök használatára történő bemutató tartását, esetleg tűzoltási gyakorlatot.

26. Ismeri a polcokra, állványokra pakolás, rakodás legfontosabb szabályait?
Javaslat: Jelezze a munkavédelmi képviselőnek, annak hiányában a munkáltatónak, ha a
munkavédelmi és egyéb oktatások
alkalmával

nem

tájékoztatták

a

polcokra és tárolókra történő rakodás
szabályait illetően, mielőtt ilyen az
ilyen

jellegű

megkezdené.

munkavégzést
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27. Ismeri a gyalogos és targoncás közlekedés, illetve a telephelyen belüli közlekedés
szabályait?
Javaslat: Jelezze a munkavédelmi képviselőnek, annak hiányában a munkáltatónak, ha a
munkavédelmi és egyéb oktatások alkalmával nem tájékoztatták a telephelyi targoncás és gyalogos
közlekedés szabályait illetően.

28. Az Ön által használt berendezés (ha van ilyen) vészleállítójának működését szokta
tesztelni?
Javaslat: A géppel vagy berendezéssel történő munkavégzés megkezdése előtt a napi ellenőrzések
során végezze el a vészleállító berendezések tesztelését is. Amennyiben hibát észlel jelentse azt
haladéktalanul a közvetlen munkahely vezetőjének.

29. Ismeri a biztonsági jeleket, táblákat? Tudja melyik mit jelent?
Javaslat: Kérjen a munkavédelmi és egyéb oktatások alkalmával, hogy a biztonsági, tiltó és egyéb
jelzésekről tájékoztassák, melyekkel a munkahelyen a munkavégzése során találkozhat.

30. Tudja, hogy vészhelyzet (például tűz) esetén hol kell gyülekezni?
Javaslat: Kérje a tájékoztatását a munkáltatójától a kijelölt gyülekezőhelyre vonatkozóan, ahová
vészhelyzet esetén menekülhet.
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31. Amennyiben

targoncát

vezet,

az

ahhoz

szükséges

OKJ‐s

végzettséggel,

targoncavezetői jogosítvánnyal és benne érvényes orvosi alkalmassággal rendelkezik
és a targonca használatára írásbeli megbízást kapott?
Javaslat: Amennyiben nem rendelkezik megfelelő végzettséggel és érvényes orvosit tartalmazó
vezetői engedéllyel, valamint a munkáltató részéről írásbeli megbízással, az emelőgépet (targonca,
daru stb.) nem kezelhet és az erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni, mivel azzal közvetlenül
veszélyezteti mások életét és testi épségét.

32. Amennyiben gépkocsivezetőként, illetőleg futárpostai munkára alkalmazták, úgy a
megfelelő hideg, illetőleg esős időjárás esetén védelmet nyújtó felszerelésekkel
ellátták? (esőkabát, téli kabát, téli kesztyű, téli sapka)
Javaslat: Amennyiben egyáltalán nem vagy csak részben látták el a megfelelő eső és hideg ellen védő
egyéni védőfelszerelésekkel, abban az esetben jelezze azt a munkavédelmi képviselőnek vagy annak
hiányában a munkáltatójának.

33. A raktárakban használt állványok, fellépők és létrák állapotát a munkáltató
rendszeresen ellenőrzi és szükség esetén javításáról, cseréjéről gondoskodik?
Javaslat: Amennyiben a munkáltató nem ellenőrzi rendszeresen a raktárakban használt állványokat,
fellépőket és létrákat, akkor jelezze azt a munkavédelmi képviselőnek vagy annak hiányában a
munkáltatójának. Ha a munkáltató a jelzés ellenére nem tesz semmilyen intézkedést, akkor a Mvt. 1.
számú mellékletében található bejelentőlap használatával jelentheti a hiányosságot a munkavédelmi
hatóság felé.
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34. Gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatva a munkavégzéshez használt gépkocsit
a

telephelyről

történő

kiindulás

előtt

műszakilag

ellenőrzi?

(világító‐,

jelzőberendezések, fékek, gumik állapota, légtartósága)
Javaslat: Minden alkalommal hajtsa végre a KRESZ által előírt gépkocsivezetői ellenőrzéseket.
Elmulasztásuk esetén Ön követ el szabálysértést és nem a munkáltatója.

35. Targoncavezetőként a targonca üzemnaplóját rendszeresen kitölti, abba bejegyzésre
kerülnek a javítások, karbantartások és felülvizsgálatok?
Javaslat: A targonca üzemnaplójának rendszeres vezetése jogszabályi kötelezettség. Elmulasztása egy
munkavédelmi ellenőrzés alkalmával az Ön részére munkavédelmi bírságot eredményezhet. Töltse
rendszeresen az emelőgépnaplót és minden nap a munkavégzést és a karbantartásokat, javításokat,
valamint a felülvizsgálatokat is kötelező belevezetni.

36. A targonca vezetése közben minden esetben becsatolja a biztonsági övet?
Javaslat: A biztonsági öv használata a targonca vezetése során minden esetben kötelező. Ennek
elmulasztása egy esetleges ütközés vagy borulás esetén súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.

37. Az épületen belüli is használt targoncák fel vannak szerelve a hátra tekintést
elősegítő szerkezettel (visszapillantó tükör) és tolatási hangjelzéssel?
Javaslat:

Targoncavezetőként

a

munkavégzés során a vagyon és
személybiztonság a munkavégzése
hatókörében
részben,
közlekedés

az

ezért

Ön

felelőssége

a

biztonságos

érdekében

kérje

a

munkáltatóját, hogy a megfelelő
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hátratekintést elősegítő szerkezettel és tolatást jelző hanggal a targoncát szereltesse fel.

38. Gépjárművezetőként a gépkocsi rakodása során figyelembe veszi a rakfelület
egyenletes terhelésére vonatkozó előírást, valamint a rakomány megfelelő
rögzítettségét is ellenőrzi és szükség esetén elvégzi?
Javaslat: A KRESZ vonatkozó előírásai alapján a gépkocsivezető felelőssége a szállított rakomány
megfelelő rögzítése a rakfelületen és annak leesésének megakadályozása is. Minden esetben
ellenőrizze a megfelelő súlyelosztást, mert az egyenletlen terhelés kanyarodás közben a jármű
borulását okozhatja.

39. Amennyiben gépjárművezetőként dolgozik, úgy rendelkezik a gépkocsi vezetéséhez
szükséges megfelelő kategóriájú vezető engedéllyel, II. kategóriájú járművezetői
orvosi alkalmassági vizsgálattal és PÁV vizsgával?
Javaslat: Amennyiben nem rendelkezik a jármű vezetéséhez megfelelő kategóriájú vezetői engedéllyel
és érvényes II. kategóriájú orvosi alkalmassági vizsgálattal, valamint a megfelelő PÁV kategóriával,
abban az esetben gépjárművezetői munkakörben nem foglalkoztatható és a jármű vezetésére irányuló
felszólítást köteles megtagadni, mivel azzal mások életét és testi épségét közvetlenül és súlyosan
veszélyezteti.

40. Amennyiben az AETR egyezmény hatálya alá eső gépkocsit vezet, úgy betartja a
vezetési és pihenőidőket?
Javaslat: Amennyiben nem tartja be
az AETR‐ben megengedett vezetési és
pihenőidőket, abban za esetben a
közlekedési

szakhatóság

ellenőrzésekor a szakhatóság Ön ellen
indít

eljárást

megsértése miatt.

a

szabályozás
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Azoknak a kérdéseknek ellenőrzését követően, ahol nem megfelelő választ adott, hajtsa
végre a megadott intézkedéseket, adjon rövid határidőket, nevezzen meg felelősöket és
mérje fel az erőforrás igényeket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a kockázatait minimálisra
csökkentse. Attól függően, hogy a kérdésekre adott válaszok milyen értéket mutattak,
érdemes rangsorolni.
A kérdések nem csak munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások nem teljesítésének
kockázat feltárására szolgál, hanem főként a jogszabályban foglalt előírásokra épül. Ezért
ezek teljesítése, kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása jelen kockázatok minimalizálását,
a bírság lehetőségének kizárását eredményezheti.

