
Munkahelyi kockázatok kezelése 

A vállalatnál minden munkakörre el lett végezve a kockázatértékelés, az alábbi jogszabályok 

alapján: 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 54.§ 

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 19. § 

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól 

- 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről, 1. § 

- 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeiről 

- 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi  követelményeinek minimális szintjéről 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

- 61/1999. (XII. 9.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének védelméről 

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet „Munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről”, 2. § 

A kockázatértékelésben az összes munkakör lehetséges veszélyei meg lettek határozva, 

valamint a kockázatok megszűntetésére, illetve csökkentésére végrehajtandó intézkedéseket 

határoztunk meg. 

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókra külön biológiai kockázatértékelés is 

készült. 

A kockázatértékelések alapján készült Munkabiztonsági szabályzat, amely az alábbiakat 

tartalmazza: 

- A vállalat vezetőinek munkavédelemmel kapcsolatos feladatai 

- A vállalat dolgozóinak munkavédelemmel kapcsolatos feladatai 

- A vállalat munkabiztonsági szakemberének feladatai 

- Munkavédelmi képviselőkre vonatkozó előírások 

- A vállalat foglalkozás-egészségügyi szolgálatának munkabiztonsággal kapcsolatos 

feladatai 

- A vállalatnál történő munkavégzés szabályai 

- A vállalat telephelyeire, létesítményeire vonatkozó munkabiztonsági szabályok, 

előírások 

- Veszélyes tevékenység végzésének, engedélyezésének szabályai 

- Baleset észlelésével, jelzésével kapcsolatos feladatok 

- Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálásának és nyilvántartásának 

rendje 



- Egyes munkakörök esetében előírt egyéni védőeszközök 

- Egyes munkakörök esetében előírt munkaruházat szabályai 

A kockázatértékelést 3 évente, illetve szükség szerint, a biológiai kockázatértékelést évente, 

illetve szükség szerint felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. 

Az alábbi táblázatban láthatók összefoglalva az egyes munkakörök kockázatai, valamint az 

azokra tett intézkedések: 



 

Munkakör 

munkaterületenként 

Végzett munka 

jellege 

(technológia) 

Kockázat 

megnevezése 

Gyakoriság 

1 műszakra 

vetítve 

perc/műsza

k 

Jelenlegi intézkedés 

kockázatok csökkentésére 

(munkaidő kedvezmény, 

védőoltás, védőeszköz, 

szervezés) 

Megállapítás- Értékelés 

További intézkedés 

(mérés) 

Adminisztrációs és 

ügyviteli munkakörök 

Adminisztrációs és 

ügyviteli 

tevékenység, 

közlekedés az 

épületben, 

számítógép 

használata, nem 

rendszeres és nem 

jellemző kézi 

anyagmozgatás, 

elektromos 

eszközök kezelése. 

A számítógéppel 

történő 

munkavégzéskor a 

szem fokozott 

igénybevételéből, a 

számítógép és a 

program nem 

megfelelő állapotából 

adódó kockázat, 

pszichikai terhelés. 

változó A napi négy óra vagy azt 

meghaladó számítógép 

használata esetén a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő 

képernyős munkahely 

kialakítása és egyéb feltételek 

biztosítása. Oktatás. A 

munkakörnyezet, 

munkavégzés körülményeinek 

folyamatos figyelemmel 

kísérése. 

Az egészséges és 

biztonságos 

munkavégzés személyi, 

tárgyi, környezeti 

ellenőrzése 

Felelős: munkahelyi 

vezető 

Megfelelt 

Személygépkocsi-

vezető 

Tehergépkocsi-vezető 

Gépjárművezetés Közlekedésből adódó 

fokozott pszichés 

terhelés, a gépkocsi 

napi karbantartási 

feladatai, üzemanyag 

töltése során fellépő 

kockázat, baleseti 

veszéllyel járó 

munkakör 

változó Egyéni védőfelszerelés 

megfelelő alkalmazása. 

Rendszeres munkavédelmi 

oktatás. 

KRESZ előírások fokozott 

betartása. 

Az egészséges és 

biztonságos 

munkavégzés személyi, 

tárgyi, környezeti 

ellenőrzése 

Felelős: munkahelyi 

vezető 

Megfelelt 
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Kockázat 
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Gyakoriság 

1 műszakra 
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Jelenlegi intézkedés 

kockázatok csökkentésére 

(munkaidő kedvezmény, 

védőoltás, védőeszköz, 

szervezés) 

Megállapítás- Értékelés 

További intézkedés 

(mérés) 

Ügyvezető igazgató A Kft. 

tevékenységének

, 

munkafolyamato

k irányítása. 

Közlekedés a 

telephelyen, 

közúton. 

Fokozott pszichés 

terhelés. Közúti 

közlekedés 

kockázata 

Számítógép 

használatából 

adódó kockázat. 

változó Rendszeres munkavédelmi 

oktatás. Munkaköri 

alkalmassági vizsgálat. 

A telepen belüli - közúti 

közlekedés szabályainak 

oktatása. Munkakörnyezet-

számítógép megfelelő 

kialakítása. Jogszabályok, 

biztonsági előírások 

betartása. 

Az egészséges és 

biztonságos 

munkavégzés személyi, 

tárgyi, környezeti 

ellenőrzése 

Felelős: munkahelyi 

vezető 

Megfelelt 

 


