
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS INTÉZKEDÉSI TERV 
Az alábbi észrevétel lista egy minta! 

A felmérés alapján feltárjuk a veszélyeket, ill. az ártalmas kockázati tényezőket, 
melyeket súlyossági kategóriákba sorolunk.  

 

1.1 Elviselhetetlen kockázat(ok): 
/4-es kockázati érték, amely a tevékenység azonnali leállítását igényli/ 

A bejárás során az alpintechnikai munkatárs magasban végzett egyedül (felügyelet 
nélkül) munkát. A veszélyes munkavégzés azonnali beszüntetése megtörtént. 
Az alpintechnikai dolgozók figyelmét fel kell hívni az egyedül történő veszélyes 
munkavégzés tilalmára (amelyet javasolt munkavédelmi oktatás keretében elvégezni és 
fokozottan ellenőrizni). 
 
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról: 

11. § (1) A munkáltató alpintechnikai módszerrel történő munkafeladat végrehajtására köteles legalább két, arra alkalmas 
munkavállalót kijelölni. Munkavállaló a munkaterületen egyedül alpintechnikai munkát nem végezhet. 

 
Intézkedés: 
Oktatás az alpintechnikai dolgozók és a területi vezető részére. Az 
egyedül történő munkavégzés megtiltása, esetleges belső szankcionálása. 
Folyamatos felügyelet és ellenőrzés. 

Felelős: Határidő 

Ellenőrzésért 
felelős: 

Ellenőrzés  
dátuma: 
A bevezetett intézkedés megfelelő: 

_____________________ 
aláírás 

 

1.2 Fokozott kockázat(ok): 
/3-as kockázati érték, amely sürgős beavatkozást igényel/ 

A műhelyépület és a villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálatát el kell végezni. 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről: 

5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző 
felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés 
szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik. 

(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és 
javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal. 

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: 
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel; 
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel; 
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe 

tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel; 
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.  

 
Intézkedés: 
Az épület és a villamos berendezés érintésvédelmi vizsgálatának 
elvégeztetése szakértő bevonásával. 

Felelős: Határidő 

Ellenőrzésért 
felelős: 

Ellenőrzés  
dátuma: 
A bevezetett intézkedés megfelelő: 

_____________________ 
aláírás 



 
 

 

1.3 Mérsékelt kockázat(ok): 
/2-es kockázati érték, amely intézkedést igényel/ 

 
A munkatársak részére az esedékes üzemorvosi vizsgálat nem történt meg. 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről: 
6. § (1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a 

munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából  

Intézkedés: 
Üzemorvosi vizsgálatok pótlása. 

Felelős: Határidő 

Ellenőrzésért 
felelős: 

Ellenőrzés  
dátuma: 
A bevezetett intézkedés megfelelő: 

_____________________ 
aláírás 

 

 

A műhelyet, fel kell szerelni megfelelő darabszámú, az ott keletkezett tűz 
oltására alkalmas tűzoltó készülékkel. 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról: 

591. § (1) A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas – a vonatkozó műszaki követelménynek 
megfelelő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott 
rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken a vonatkozó műszaki 
követelmények szerint gyártott tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

c) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden megkezdett 200 m2 -e 
után, de legalább szintenként, 

d) a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, tűzszakaszok és szabadterek alapterület minden megkezdett 600 m2 -e 
után, de legalább szintenként, 

Intézkedés: 
A besorolás alapján 2 darab porral oltó beszerzése. 

Felelős: Határidő 

Ellenőrzésért 
felelős: 

Ellenőrzés  
dátuma: 
A bevezetett intézkedés megfelelő: 

_____________________ 
aláírás 

 

 

 

1.4 Elviselhető kockázat(ok): 
/1-es kockázati érték, amely intézkedést igényel, de sürgősség nélkül/ 

NINCS ebbe a kategóriába tartozó kockázat. 
 



 

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
 
 
A belső ellenőrzési rendszert változatlan hatékonysággal kell működtetni. 
A feltárt és fennálló veszélyekről a munkavállalókat figyelmeztetni kell. 
A feltárt hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni kell. 
 
 
A szervezet által foglalkoztatott munkavállalókat érő káros hatások (sérülés, vagy 
egészségkárosodás) valószínűségének és súlyosságának átfogó becslése a megfelelő 
biztonsági intézkedések kiválasztásának érdekében megtörtént. 
 
A felmérésen szereplő hiányosságok megszüntetése után a munkahelyi kockázatok 
csökkennek. 
 
A kockázatértékelés készítésénél a munkavállalókat érő kockázatot súlyosbító 
tényező nem merült fel. 
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés a munka és a 
technológiai fegyelem betartása mellett biztosítható. 
 

A kockázatértékelést indokolt esetben, de legalább 3 évente el kell végezni! 
 

 
                    
 


