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c. projekt keretében

Sorszám Megvalósítandó feladat

Jogszabályhely

Teljesítés ideje

Feladat, felelőse, végrehajtója

folyamatos

munkáltató,
munkabiztonsági szaktevékenység

1.

Munkavédelmi szakember foglalkoztatása

1993 évi XCIII. tv.57 § (1)
5/1993. (XII. 26.) MüM r. 2 sz. mell.

2.

Foglalkozás-egészségügyi orvos foglalkoztatása,
Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás komplex
igénybevétele

1993 évi XCIII. tv. 58. § (1)
89/1995.(VII.14.) Korm. r.
27/1995.(VII.25.) NM r.

indulás alkalmával,
majd folyamatos

3.

A technológiai követelményeken túl a biztonságos és
egészséges munkahely kialakítása

1993. évi XCIII. 23. § (3)
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM

folyamatos

4.

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése,
a szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése

33/1998. (VI. 24.) NM r.

5.

Munkáltató rendelkezései, munkavédelmi szabályozás

1993 évi XCIII. tv 2.§(3); 48. §.

Kockázatértékelések (személyi, tárgyi, szervezési
feltételek)
·          munkaeszközök - munkakörnyezet
·          fizikai/ergonómiai
·          kémiai/veszélyes anyagok
·          biológiai/veszélyes anyagok
·          munkahelyi pszichoszociális
·          Legionella fertőzések megelőzésére

1993 évi XCIII. tv. 54. § (2)
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM e. r.
61/1999. (XII.1.) EüM r.
49/2015.(XI.6) EMMI r.

7.

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének szabályozása és a
kapcsolódó oktatási anyagok elkészítése

1993 évi XCIII. tv 56. §
65/1999. (XII. 22.) EüM r. 5. §

8.

Munkahigiénés mérések elvégeztetése:
·          Zaj,
·          Por,
·          Légszennyezés:
o    gáz,
o    gőz,
o    aerosol,
·          Klíma:
o    hőmérséklet,
o    légsebesség,
o    páratartalom,
o    mikrobiológia
·          Megvilágítás,
·          Sugárzás:
o    infra,
o    ultraibolya,
o    elektromágneses

6.

1993. évi XCIII. 23. § (3)
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM e. r.
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM e. r.
66/2005. (XII. 22) EüM r.

indulás alkalmával,
majd folyamatos
folyamatos

A mért érték és
a határérték
függvényében, de
minimum 2 évente,
vagy változás esetén

Jogszabályhely

Teljesítés ideje

Feladat, felelőse, végrehajtója
munkabiztonsági munkaegészségügyi
szaktevékenység
Nem veszélyes gép esetén esedékes,
a kijelölt munkavállaló

munkáltató,
munkaegészségügyi
szaktevékenység

13.

Újraindítás, ismételt használatbavételi vizsgálat

1993 évi XCIII. tv 21. §
10/2016. (IV. 5.) NGM r. 20. §

30 napon túl
műszaki okból
használaton kívül,
illetve baleset
esetén…

Munkáltató, eseti szakértők
igénybevételével

14.

Munkaeszköz ellenőrző felülvizsgálata

10/2016. (IV. 5.) NGM r. 2. § a.)

üzemelés megkezdése előtt

foglalkozás-egészségügyi orvos jogszabály
szerint a munkaáltató kezdeményezésére

15.

Munkaeszköz időszakos ellenőrző felülvizsgálata

10/2016. (IV. 5.) NGM r. 2. § b.)

munkáltató által
Nem veszélyes gép esetén esedékes,
írásban meghatároa kijelölt munkavállaló
zott időközönként

16.

Mentési (Havária) terv készítése, karbantartása

1993 évi XCIII. tv 45. § (1)

induláskor,
folyamatosan
karbantartandó

munkabiztonsági mukaegészségügyi
szakember közreműködésével

17.

Megelőzési stratégia (munkabiztonsági tartalma
meghatározása) készítése, karbantartása

1993 évi XCIII. tv 54. § (1) g)

induláskor,
folyamatosan
karbantartandó

munkabiztonsági mukaegészségügyi
szakember közreműködésével

18.

Robbanásvédelmi vizsgálat
Robbanásvédelmi dokumentáció

3/2002. (III. 11.) FMM-ESZCSM e.
r. 4. § (8) és 9. § (1)

induláskor,
folyamatosan
karbantartandó

munkabiztonsági mukaegészségügyi
szakember közreműködésével

19.

Veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentése

2000. évi XXV. tv.
44/2000. (XII. 27.) EüM r.

a tevékenység
megkezdésével

munkabiztonsági mukaegészségügyi
szakember közreműködésével

20.

Munkáltatói munkavédelmi ellenőrzések, munkahelyi
veszélyforrások feltárása

1993 évi XCIII. tv. 54. § (7) b)

folyamatosan, a
Folyamatos, szak- konzulens és speciális
tevékenység jellegéközreműködő
nek megfelelően

21.

Biztonsági és egészségvédelmi koordináció

4/2002. (II. 20.) SZCSM - EüM
e. r. 7-8. §

Biztonsági és
folyamatosan, a
egészségvédelmi terv + kivitelezési
tevékenység jellegémunkák esetén
nek megfelelően
Közreműködéssel

22.

Mv. képviselettel (munkavállalókkal) együttműködés

1993 évi XCIII. tv. 62-73. §

folyamatos

munkáltató, munkabiztonsági
mukaegészségügyi szakember
közreműködésével

23.

Paritásos mv. testületben részvétel

1993 évi XCIII. tv. 70/B. § (4)

igény szerint

munkabiztonsági szakember

24.

Dohányzással kapcsolatos jogszabályi tiltások és
rendelkezések betartása

1999. évi XLII. törvény

25.

Képernyős munkahelyek minimális egészségügyi
követelményeinek betartása

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

munkáltató munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember bevonásával

indulás alkalmával,
majd változás
munkáltató, munkabiztonsági és
esetén, vagy jogmunkaegészségügyi szaktevékenységet
szabályokban előírt
végzők közreműködésével
változó gyakoriságú
felülvizsgálat
kockázatértékelés
alapján, folyamatos

Sorszám Megvalósítandó feladat

munkáltató, munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységet
végzők közreműködésével

munkáltató, munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységet
végzők közreműködésével, akkreditált
laboratórium bevonásával

9.

Munkavédelmi oktatás:
·          új felvételes:
o    elméleti
o    gyakorlati
o    speciális
·          ismétlődő:
o    elméleti,
o    gyakorlati,
o    speciális,
·          rendkívüli:
·          elsősegélynyújtók oktatása

1993 évi XCIII. tv. 55. §

jogszabályokban
előírt esetekben,
jellemzően évente
ismétlődően

10.

Emelőgép kezelők és karbantartók, munkavédelmi
oktatási tematikájának összeállítása

47/1999. (VIII. 4.) GM r.

folyamatos

11.

Munkabalesetek kezelése

1993 évi XCIII. tv. 64. §

folyamatos
a jogszabályban
rögzítettek szerint

Szaktevékenység ha van munkaegészségügyi vonatkozás akkor az is bevonandó

12.

Üzembehelyezés

1993 évi XCIII. tv. 21. §

induláskor és jogsz.
szerint

Szaktevékenységet végző

A munkavédelmi (munkabiztonsági +
foglalkozás-egészségügyi)
szakember által kidolgozott tematika
alapján a munkáltató és képviselője is
megtarthatja.

munkabiztonsági szaktevékenység

folymatos

munkáltató, munkahelyi vezetők,
foglalkoztatottak

tevékenység
megkezdésekor, és
folyamatosan

munkáltató, foglalkozás eü. szolg.
közreműködésével

