KOCKÁZATÉRTÉKELÉS FELMÉRŐLAP
ÉPÍTŐIPARI MUNKAHELYEK
(Számítógépes kitöltésre)

Munkahely neve:
Munkahely címe:
Kockázatértékelés felmérés időpontja:
A kockázatértékelés felmérést végezte:
DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA
a helyes választ X-szel jelöljük
kell

nem kell

megfelel

nem felel
meg.

Munkakezdés bejelentése a
munkavédelmi hatóságnak
Munkavédelmi hatósági
bejelentés kifüggesztése
Helyi munkavédelmi oktatás
Kiképzett elsősegélynyújtó

Tűzvédelmi szakvizsga
Alkalomszerű tűzgyújtási engedély
Tűzoltó készülék(ek) nyilvántartása
Veszélyes hulladék megsemmisítése
Veszélyes anyagok és keverékek
hatósági bejelentése
Veszélyes anyagok és keverékek
biztonsági adatlapjai
Alvállalkozók kockázatértékelése
Alvállalkozói veszélyes munkaeszközök
munkavédelmi üzembe helyezése
Alvállalkozói veszélyes munkaeszközök
időszakos biztonsági felülvizsgálata
Engedélyezett forgalomterelési terv
Technológiai utasítás(ok)
Lőszermentesítés
Bontási terv





2
a helyes választ X-szel jelöljük
kell

Azbeszt bontási munkaterv
Érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgálat
Áramvédő kapcsoló(k) ellenőrzési naplója
Összehangolásért felelős vezető kijelölése
Villamos kéziszerszámok éves szerelői
ellenőrzése
Építkezés cégtáblája
Alvállalkozói veszélyesnek nem
minősített munkaeszközök ellenőrző
felülvizsgálata
Egyéb speciális dokumentumok:
Beszállási engedély
Légügyi hatósági engedély, daruzáshoz
Vasútépítésnél szakfelügyelet biztosítása
Nagyfeszültségű szabadvezeték közelében
végzett munkáknál szakfelügyelet

Egyéb:

Hibajegyzék:

nem kell

megfelel

nem felel
meg.
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MUNKAHELY, MUNKAKÖRNYEZET VIZSGÁLATA
a helyes választ X-szel jelöljük
kell

Építkezés kerítés
Munkaterület elkerítése
Útépítés jelzőkorlátozás
Építkezés bejárata
Építkezésre belépés ellenőrzése
Beléptetés működtetése
Munkahely őrzése
Tiltó, figyelmeztető táblák
Forgalomterelés kitáblázása
Gyalogos közlekedés kitáblázása
Fedett gyalogos közlekedő
Gyalogos közlekedési út állapota
Környezetben tartózkodók védelme

Munkahely megközelítési út állapota
Sebesség korlátozás kitáblázása:
Kijelölt dohányzóhely
Iroda(ák)
Öltözők
Fekete – fehér öltöző
Mosdók
Zuhanyzók
Elsősegélynyújtó hely
Elsősegélynyújtó hely kitáblázása
Elsősegélynyújtó(k)
Elsősegélynyújtó(k) nevének kiírása
Elsősegélynyújtó felszerelés
Vészhelyzet telefonszámok
Pihenő, tartózkodó

nem kell

megfelel

nem felel
meg.
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a helyes választ X-szel jelöljük
kell

Ivóvíz
WC(k)
Tűzoltó készülékek
Tűzoltó készülékek n. éves ellenőrzése
Tűzvédelmi tiltó táblák
Munkahelyi közlekedési utak
Munkahelyi rend
Érintésvédelem kiépítése
Áramvédő kapcsoló(k)
Villamos főelosztó szekrény
Villamos csatlakozó szekrény
Villamos hosszabbítók
Villamos hosszabbítók vezetése
Térvilágítás
Épületen beüli világítás
Gépek tárolása
Munkahelyi anyagtárolás
Veszélyes anyagok, keverékek tárolása
Veszélyes anyagok edényzete
Biztonsági adatlapok tartalmának oktatása
Veszélyes hulladék napim tárolása
Veszélyes hulladék elszállítása
Gázpalack tároló
Beton ürítő hely
Munkagödrök elkorlátozása
Munkaárkok elkorlátozása
Munkagödrök rézsű kiképzése
Munkagödrök falának szórt betonozása
Munkagödrök falának szádfalazása
Munkagödrök, árkok dúcolása
Menekülési lehetőség munkagödrökből
Szakadólap terhelése
Épülő. bővülő épületek bejárata
Bejáratok feletti védőtetők
Emelőgép kezelő feletti védőtető
Menekülési lehetőség

nem kell

megfelel

nem felel
meg.
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a helyes választ X-szel jelöljük
kell

nem kell

Lépcsőházak védőkorlátozása
Födémáttörések, aknák lefedése
Épületen belüli közlekedésim utak

Menekülési lehetőség
Szabad nyílások védőkorlátozása
Bontott épületrészek állékonysága
Azbeszt bontásnál a védelem kiépítése
Bontási technológia betartása
Beszállással történő munkavégzés
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
Elütés, elsodrás veszélye
Áramütés veszélye nagyfeszültségű
szabadvezetéktől
Környezet porszennyezése
Közút szennyezése
Munkatérből elszívott veszélyes gázok,
gőzök
Egyéb speciális munkahelyi elemek:
Vasútépítésnél figyelő őr(ök):
Víz feletti munkavégzésnél mentőcsónak
Alagútban végzett munkáknál bent lévők
nyilvántartása
Mély munkagödröknél személyemelésre
vizsgáztatott toronydaru
Mély munkagödröknél személyemelő
kosár
Nagy létszámú építkezésen állandó
egészségügyi személyzet
Segédüzem

Egyéb:

Veszélyeztetett személyek a saját és alvállalkozói létszámon túl:

megfelel

nem felel
meg.
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Hibajegyzék:

…………………………………...
Kockázatértékelés felmérő aláírása

