Kockázat értékelési dokumentáció
(Minta)
1. Kockázatértékelés helye: …………. és telephelyei
− Központ
− Főnökség
Területi szervezetek
Összesen:
fő munkavállalóra terjedt ki.
Ebből fizikai állományú:
fő;
Szellemi foglalkoztatású:
fő
2. Ideje:
20 .

hó

nap –

hó

napig.

3. Következő felülvizsgálat tervezett ideje:
20
.
hó,
illetve ha technológiában, munkakörülményekben, munkaeszközökben, a felhasznált
anyagokban, munkaszervezésben, munkavállalói állományban, a munkahelyi és
munkavédelmi követelményekben jelentős változás következik be, akkor a változás
mértékének megfelelően ismételten el kell végezni az egyes területek kockázat
értékelését – becslését.
4. Információforrások:
A veszélyek számbavételéhez az alábbi forrásokból kerültek információk beszerzésre:
- a munkavállalók tapasztalatai;
- hatályos munkavédelmi jogszabályok;
- biztonsági szabályzatok;
- munkahelyi belső szabályzók, szabályzatok, technológiai utasítások;
- helyszíni vizsgálatok, bejárás;
- veszélyjellemzőknek megfelelő adatlapok kitöltése:
5. Kockázat megnevezése – leírása: példák
a.) Feszültség alatti munkavégzés: áramütés;
b.) Porártalom asztalosipari portól: rákkeltő;
6. Kockázatokat súlyosbító tényezők:
Az egyes területeken nincsenek megfelelő képesítéssel rendelkező elsősegélynyújtók.
A szakmai képzések – továbbképzések hiánya.
Területi szervezetek esetében:
- gépjárművezetéssel eltöltött idő nagysága, átlag napi 80 – 100 km levezetése;
- túlzott emelés a különböző típusú mobil aggregátorok mozgatása esetén;
7. Kockázat által érintett személyek, a veszélyeztetés jellege:
……………….. fő naponta, folyamos lakásügyelet, váltásos rendben;
Alkalmazott:
fő, naponta;
Ügyfélszolgálat:
fő, naponta;

8. Munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeinek való megfelelés:
A kockázatértékelés tapasztalatai szerint:
a.) technológiai területen:
b.) munkaeszközök területén:
c.) a felhasznált anyagok vonatkozásában:
d.) a munkaszervezés tekintetében:
e.) a munkavállalók képzése területén:
f.) a munkahely kialakítás területén:
g.) az egyéni védőeszközök juttatása területén:
h.) belső ellenőrzés tekintetében:
9. A felmerült kockázatok csökkentése érdekében teendő intézkedések:

1.
Azonnali

Felmerült
kockázat
2.

Szükséges intézkedés

Felelős

Határidő

3.

4.

5.

Rövidtávú
Középtávú
Hosszú-távú
10. Csatolt mellékletek: példák
a.) Összesítő a veszélyes/ártalmas kockázatok meghatározásához.
b.) Összesítő a fizikai ártalmakról (1 lap)
c.) Összesítő képernyős munkahelyről (2 lap)
………………, 20…...

hó

nap.

(………………………………..)
Munkabizt. szakember

A foglalkozás-egészségügyi orvos véleménye:
A jelen kockázat értékelési felülvizsgálati dokumentációban meghatározott, és az
intézkedési tervben megfogalmazottakkal egyetértek.
………………, 20…...

hó

nap.

(………………………………..)
Fogl.eü.orvos

Ügyvezető igazgató záradéka:
A felülvizsgálat dokumentációban foglaltakkal egyetértek, a Kft. gazdasági vezetőjével
közösen a pénzügyi fedezetet igénylő feladat megoldására a javaslatok elkészítése szükséges.
………………, 20…...

hó

nap.
(………………………….)
ügyvezető igazgató

