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Munkavédelmi kockázatértékelés minta_v2 

MUNKAVÉDELMI KOCKÁZA TÉRTÉKELÉS 
a BERT területén történő vállalkozói munkavégzésre vonatkozóan 

 

1. Általános információk 
A Vállalkozás neve:……………………………………………………………………… Szerződés száma:………………………………………… 

Az alvállalkozók megnevezése: ……………………………………………………..      ……………………………………………………………… 

………………………………………………….     ……………………………………………..     ……………………………………………………… 

A munka megnevezése(1):…………………………………………………………………. ………………………………………………. ……………                                               

……………………………………………………………………………A munka időtartama (-tól, -ig): …………………………………………………. 

Ssz. A részmunkák megnevezése(2) Helyszíne(3) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
A kockázatértékelés időpontja:…………………………………                A kockázatértékelés érvényessége(4): ………………………………. 

A kockázatértékelést végző személyek adatai, aláírás(5): 

 
………………………………. ……………………………….. ……………………………. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. …………………………… ……………………………….. 
munkavédelmi szaktevékenységet 

ellátó személy felelős munkavezető ……………………………. ……………………………….. 

      ……………………………………(6)    
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MUNKAVÉDELMI KOCKÁZA TÉRTÉKELÉS 
a BERT területén történő vállalkozói munkavégzésre vonatkozóan 

 

2. A veszélyek azonosítása, értékelése, megel őző intézkedések meghatározása 

A munkafolyamat/részmunkafolyamat megnevezése(7): Oldal:…./…. 

Veszélyeztetettek azonosítása(8): 

S
or

sz
ám

 

A veszélyforrások konkrét megnevezése(9) 

A kockázat szintje 
(rakjon X-et) 

Jelenleg érvényben lévő intézkedések 
vagy 

új (megelőző, javító) intézkedések (13) 

Felelős, 
határidő 

E
lfo

ga
d-

ha
tó

(1
0)
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y 
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MUNKAVÉDELMI KOCKÁZA TÉRTÉKELÉS 
a BERT területén történő vállalkozói munkavégzésre vonatkozóan 

 

Kitöltési útmutató 
1) A munka pontos megnevezése, amelyre a kockázatértékelés készül. 
2) Abban az esetben kell kitölteni, ha az 1) pontban megnevezett munka összetettségéből adódóan több, jól elkülöníthető részmunkából áll. 
3) Dokumentálni kell a BERT-en belüli konkrét helyszínt ahol a munkavégzés történik. 
4) A kockázatértékelés érvényességi idejét kell meghatározni. Általában az adott munka befejezéséig érvényes. Előfordulhat olyan eset, hogy már előre tudjuk, 

hogy egy adott munkát minden esetben ugyanolyan feltételek között kell majd elvégezni, ilyenkor nem szükséges a kockázatértékelési dokumentumot az 
előzővel teljesen megegyező módon újra kitölteni. Elegendő, ha az első értékelés alkalmával hosszabb érvényességi időt határozunk meg. Ez azonban 
maximum 3 év lehet, ezt követően mindenképpen új kockázatértékelést kell végezni és dokumentálni. FONTOS! Az „engedmény” kizárólag a dokumentálásra 
vonatkozik, a munka előtti értékelést ebben az esetben is el kell végezni (át kell tekinteni a meglévő kockázatértékelést). Amennyiben ezen értékelés során új 
veszélyforrás merül fel, akkor az érvényességi időtől függetlenül a kockázatértékelést újra kell dokumentálni. 

5) Dokumentálni kell a kockázatértékelést végző személyek nevét (olvasható név, aláírás), munkakörét.  
6) Mivel a kockázatértékelés készítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység ezért a munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy 

esetében a végzettséget igazoló dokumentum számát is fel kell tüntetni. 
7) Amennyiben a munka több részmunkából áll, abban az esetben az egyes részmunkák megnevezését kell feltüntetni. 
8) Dokumentálni kell, hogy hány fő a veszélyeztetett munkavállaló, alvállalkozó, megrendelőt képviselő valamint a munkavégzés hatókörében hatókörben 

tartózkodó egyéb személy(ek). 
9) A munkához kapcsolódó konkrét veszélyforrásokat kell dokumentálni, akkor is, ha az már a kezdettől fogva kezelve van (pl. „zajhatás” helyett „zajhatás a 

kisnyomású gázfogadóban”). 
10) Elfogadható kockázati szint: a kockázat megfelelően kezelve van, nem áll fenn vagy elfogadható mértékű, további intézkedés nem szükséges. 
11) Alacsony kockázati szint: a kockázat fennáll, vagy részben van csak kezelve, sérülést okozhat, intézkedni szükséges. 
12) Magas kockázati szint: a kockázat fennáll, vagy részben van csak kezelve, a munkavédelmi törvény szerinti súlyos munkabalesetet, halált okozhat, intézkedni 

szükséges. 
13) A fellépő veszélyforrásra tett intézkedést kell dokumentálni, akkor is, ha az intézkedés már korábban el lett végezve. 
Általános tudnivalók: 

– Géppel és kézzel is kitölthető a dokumentum, az üres sorokat mindig ki kell húzni, hogy utólag ne lehessen beleírni. 
– A 2. pont külön lapon folytatható, ilyenkor a táblázat jobb felső sarkában található oldalszámozást értelemszerűen vezetni kell. 
– A 2. pontban található táblázatban a sorok szükség szerint összevonhatók, ezt érdemes kapcsos zárójellel jelezni a sorszám résznél. 
– Az aláírások résznél a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személy aláírása is szerepeljen. 

 
Megjegyzés 
Amennyiben a Vállalkozás tartalmában és felépítésében hasonló kockázatértékelési módszert használ, úgy nem kell ezt a mintát követnie, az általa alkalmazott módszert 
is bemutathatja. 


