IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a.
Tel.: (+36) 1-430-0014, (+36) 1-430-0015; Fax: (+36) 1-437-0325; E-mail: imsys@imsys.hu; Web: imsys.hu

Munkavédelmi jogszabályi követelmények
Általános Követelmények
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Rendelkeznek-e munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszerrel? (MEBIR/OHSAS)
Foglalkoztat-e a vállalkozás az állományi létszáma és tevékenysége alapján munkavédelmi szempontú
veszélyességi osztályba sorolásának megfelelő, közép- vagy felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági)
szakképesítéssel rendelkező személy(eke)t? [5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet]
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit meghatározták? Pl.
Munkavédelmi szabályzattal? [Mvt. 2. § (3)]
Készült egységes és átfogó megelőzési stratégia? [Mvt. 54. § (1) g)]
Rendelkezik mentési tervvel? [Mvt. 45. §]
Szabványossági mérési jegyzőkönyvek megléte és megfelelősége
Megfelelő a munkahely természetes és mesterséges megvilágítása? 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes
rendelet
Munkaheli légteret(por, vegyi anyagok), klímaparamétereket méréssel meghatározták?
Történt-e munkahelyi zaj és rezgés mérés?
Biológiai kockázatokat méréssel, mintavétellel meghatározták?
Megfelelőek a biztonsági és egészségvédelmi jelzések? [2/1998. (I. 16.) MüM rendelet]
Jelzéssel, ellátottak azok a munkahelyek ahová csak külön jogosultak léphetnek be? [2/1998. (I. 16.) MüM
rendelet]
Ki vannak jelölve a dohányzóhelyek? [1999. évi XLII. Törvény]
Biztosítottak-e a pihenőhelyek, étkezési, élelmiszertárolási, tisztálkodási feltételek? [3/2002. (II. 8.) SzCsMEüM együttes rendelet]
Biztosított a munkavégzéshez szükséges mozgástér? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r.]
Megfelelnek a munkahely közlekedés útjai? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r.]
Biztosított a kijáratok és vészkijáratok szabadon tartása? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r.]
Be- és leesés elleni védelem - ahol szükséges - biztosított?
Beszállással történő munkavégzés szabályozott-e?
Orvosi vizsgálatok
Biztosítja-e foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást? [Mvt. 58. § (1)]
Rendelkezik munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendjével? [Mvt. 49-53. §]
Vezetnek nyilvántartást az orvosi vizsgálatokról?
Megtörtént a porártalmaknak kitett dolgozók tüdőszűrő vizsgálata?
Megtörtént a zajártalomnak kitett dolgozók hallás vizsgálata?
A szükséges védőoltásokat a munkavállalók megkapták-e?
Munkavédelmi oktatás
Rendelkeznek-e a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit tartalmazó oktatási tematikával? [Mvt. 55. § (1)]
Rendelkezik Munkavédelmi oktatási naplóval? Rendszeresen vezetett? [Mvt. 55. § (1)]
Megtörtént az elméleti és gyakorlati alapoktatás?
Történt-e rendkívüli munkavédelmi oktatás baleset, kvázibaleset, üzemzavar következtében?
Megtörtént a szakmunkástanulók alap, gyakorlati, elméleti alapoktatása?
Megtörtént a külső munkavállalók munkavédelmi oktatása?
Megtörtént a nők és fiatalkorúak oktatása a rájuk vonatkozó tiltott munkakörökről, munkakörülményekről?
Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek
Rendelkezik védőeszköz szabályzattal? [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1)]
A munkavállalók rendelkeznek a kockázatértékelésben meghatározott egyéni védőeszközzel?
Az egyéni védőeszközök felülvizsgálata a szabályzatban rögzített módon időszakosan megtörténik?
A munkavállalók az egyéni védőeszközök viselésével, használatával kapcsolatos tudnivalókról
dokumentált tájékoztatást kaptak?
Egyéni védőeszköz átadás-átvétele dokumentált?
Biztosított a védőital a munkavállalók részére?
Biztosított a tisztálkodási szerek a munkavállalók részére?
Munkavédelmi ellenőrzések
Rendszeres-e a munkavédelmi ellenőrzés?
Történik-e alkoholos állapot ellenőrzés?
Ellenőrzéseket jegyzőkönyvezik, naplózzák?
Üzembehelyezések, felülvizsgálatok, karbantartások
Veszélyes gépek, berendezések üzembehelyezése megtörtént? [Mvt. 21. §]
Nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata megtörtént-e? [10/2016. (IV. 5.) NGM r.]
A gépek rendelkeznek-e gépkönyvvel, megfelelőségi tanúsítvánnyal?
Megtörténtek az időszakos felülvizsgálatok? Létrák, elektromos berendezések
Technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasítás elkészült?
Kockázatértékelés
Rendelkezik-e a cég teljes tevékenységére kiterjedő, érvényes kockázatértékeléssel?
A kockázatértékelésben részt vett-e munkabiztonsági, valamint munkaegészségügyi szaktevékenységet
ellátó személy? [Mvt. 54. § (8)]
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A kockázatértékelés tartalmazza-e a veszélyeztettek körét (munkakör), létszámát, valamint a
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott
munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a
munkahelyek kialakítására? [Mvt. 54. § (2)]
Készült-e intézkedési terv a kockázatértékelés tapasztalatai alapján? [Mvt. 79. § (b)]
Veszélyes anyagok
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Veszélyes anyagok nyilvántartása, bejelentése a hatóság felé megtörtént?
Veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai magyar nyelvűek? Felhasználás helyszínén rendelkezésre
állnak?
A tároló helyeket a tárolt anyagok tulajdonságaiknak, egészségre, környezetre gyakorolt hatásának
megfelelően használják, alakították ki?
Dokumentált és meghatározott a felhasznált veszélyes anyagok?
Rendelkeznek-e kémiai kockázatbecsléssel? [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes r.]
Határértékkel rendelkező veszélyes anyagok tekintetében végeztek-e munkahelyi légtérelemzést?
Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések
Rendelkezik munkabaleseti naplóval? Dokumentáltak a munkabalesetek? [Mvt. 64. §]
Rendelkezik munkabaleseti nyilvántartással?
Történt rendkívüli esemény 9/2013. (II. 22.) NFM rendelet szerint? Ha igen történt kivizsgálás,
dokumentálás?
Rendelkeznek-e a foglalkozási eredetű rákkeltő anyag expozícióban dolgozókról szóló nyilvántartással?
[26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 15. §]
A munkavállalók részére megtörtént-e az előírt tájékoztatás rákkeltő-expozíciós munkára, illetve a
hatósági bejelentés? [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 15. § (5)]
Az érintett munkavállalók védelméről a rákkeltős munkahelyeken (egyéni védelem, tárgyi feltételek) a
jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnak? [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 11. §]
Az érintett munkavállalók vonatkozásában rendszeresen elvégezték-e a biológiai monitoring (BEM)
vizsgálatokat? [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet]
Elsősegélynyújtás
A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételei (mentődoboz és kiegészítései, valamint
képzett elsősegély-nyújtó) biztosítottak a várható létszámok és tevékenységekhez igazodóan? [3/2002.
(II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. §]
Megfelelő a készenlétben tartott elsősegély eszközök, felszerelések mennyisége és minősége?
Rendelkezik a munkahelyen minden műszakban képzett elsősegélynyújtóval?
Rendelkezik kijelölt elsősegélynyújtó helyiséggel?
Tűzvédelmi jogszabályi követelmények
Általános Követelmények
Rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal? [1996. évi XXXI. törvény 19. § (1)]
Rendelkezik tűzriadó tervvel?
Rendelkezik tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek nyilvántartással?
Rendelkezik tűzoltó készülékek üzemeltetési naplóval? [OTSZ]
Rendszeres a tűzoltó készülék készenlétben tartói ellenőrzés? [OTSZ]
Rendszeres tűzoltó készülék időszakos felülvizsgálata? [OTSZ]
Megfelelően kihelyezettek a tűzvédelmi biztonsági jelek?
Rendelkezik biztonsági és irányfény világítás üzemeltetési naplóval és felülvizsgálattal? [OTSZ]
Rendelkezik oltóvízforrás üzemeltetési naplóval? [OTSZ]
Rendelkezik tűzgátló nyílászárók üzemeltetési naplóval és felülvizsgálattal? [OTSZ]
Rendelkezik hő- és füstelvezető rendszer üzemeltetési naplóval és felülvizsgálattal? [OTSZ]
Rendelkezik tűzvédelmi oktatási naplóval? [1996. évi XXXI. törvény]
Rendelkezik tűzvédelmi oktatási tematikával?
Rendelkezik 2015. március 5-e után használatba vett épületeknél a jogszabályban meghatározott esetben
Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel?
Robbanóképes légterek esetében rendelkezik-e robbanásvédelmi dokumentációval? [3/2003. (III. 11.)
FMM-ESzCsM együttes rendelet]
Emelőgépek jogszabályi követelmények
Általános Követelmények
Gépek rendelkeznek magyar nyelvű gépkönyvvel?
Gépek rendelkeznek törzslappal?
Gépek rendelkeznek magyar nyelvű használati utasítással?
Gépek rendelkeznek javítások nyilvántartásával?
Gépek rendelkeznek üzembehelyezési engedéllyel?
Gépek rendelkeznek emelőgép naplóval?
Gépek rendelkeznek munkavédelmi minőségtanúsítással, vagy gépbiztonsági vizsgálattal?
Gépek rendelkeznek vizsgálati jegyzőkönyvekkel? (szerkezeti, fővizsgálat)
Gépek rendelkeznek csoportszám besorolással?
Az emelőgépek időszakos felülvizsgálata az üzemi csoportszámnak megfelelően dokumentáltan
megtörténik?
Az emelőgépekhez rendszeresítésre került-e emelőgép napló és az vezetése műszakonként megtörténik?
Magyarázatok:
Mvt.: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
OTSZ: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
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