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A Munkavédelmi Törvény tavalyi évben történt változásai a 
munkáltatókra többletfeladatokat rónak, melyek közül néhány 
hiányát munkavédelmi bírsággal sújtják. A pénzbírság mértéke 
a jelenlegi szabályozás szerint 50 000–10 000 000 forintig ter-
jedhet, a szabálysértés mértékétől függően. Sokszor elsődleges 
probléma a gyakran átláthatatlan jogszabályok miatt a munkálta-
tónak eldönteni egyáltalán melyek is azok az előírások, amelye-
ket figyelembe kell venni, és milyen változtatásokat szükséges
tenni annak érdekében, hogy a működés „szabályszerű” legyen. 
Ebben próbál segíteni a túloldali oszlopban lévő felsorolás, mely 
a legfontosabb követelményeket gyűjti össze. Érdemes ezeket 
áttekinteni, megnézni milyen arányban teljesülnek. Ez egy körül-
belüli képet ad az adott vállalkozás munkavédelmi helyzetéről, 
hiányosságairól. A nemleges válaszok alapján könnyen kiszűr-
hetők azok a területek, amelyeken intézkedések szükségesek. 
Fontos ezekre odafigyelni, mert előfordulhat, hogy egyetlen
követelmény nem teljesülése is szankciókat vonhat maga után.

A felsorolás elsődleges célja, hogy mindenki a saját helyzetét 
fel tudja mérni, ám amennyiben Ön részletesebb áttekintést sze-
retne kapni, a kitöltött és az alsó hírdetésben szereplő címemre 
elküldött felmérőlapját ingyenesen kiértékelem és néhány 
napon belül javaslatot teszek a hiányosságok megszüntetésére.

Kling Péter

Ön nyugodtan várja  
a munkavédelmi felügyelőket?

Munkavédelmi felmérőlap
1 Telepengedélyes tevékenység esetén  

rendelkezik-e engedéllyel  igen  nem

2 A telephelyen található veszélyes gépek  
(fűrészek, gyaluk, marók stb.) üzembe  
helyezés előtti munkavédelmi vizsgálatát 
mv. szakember elvégezte?  igen  nem

3 Ha az előző IGEN, a vizsgálatok  
öt évnél régebben történtek  igen  nem

4 Ha az előző IGEN, az elmúlt öt évben 
időszakos biztonsági vizsgálat volt?  igen  nem

5 A gépek minőségtanúsítványai  
és gépkönyvei megvannak?  igen  nem

6 A gépek érintésvédelmi  
mérései megvannak?  igen  nem

7 A munkavédelmi  
kockázatértékelés megvan?  igen  nem

8 Ha az előző IGEN, az elmúlt  
egy évben felül volt vizsgálva?   igen  nem

9 Egyéni védőeszköz juttatás szabályozását  
mv. szakember elkészítette?   igen  nem

10 Munkavédelmi szabályzat van?  igen  nem

11 A munkavédelmi oktatás  
dokumentálva van?  igen  nem

12 A legutóbbi oktatás óta új  
dolgozó vagy új gép van?  igen  nem

13 A munkavédelmi feladatokra a törvény által  
meghatározott óraszámban munkavédelmi  
vállalkozót vagy saját dolgozót alkalmaz?  igen  nem

14 Ha a törvény lehetővé teszi, kívánja  
ezen feladatokat önmaga ellátni?  igen  nem

15 Az ehhez szükséges jogszabály- 
ismerettel rendelkezik?  igen  nem

16 A veszélyes anyagok felhasználásának  
dokumentálási szabályaival tisztában van?  igen  nem

Vállalkozás neve:

Székhely címe:

Kapcsolattartó neve: 

Tel/fax, e-mail:

A telephelyen folytatott tevékenységek (TEAOR):

Foglalkoztatottak száma (tanulókat is beleértve):

A telephelyen található veszélyes gépek száma:

Munkavédelemmel kapcsolatos teendőit bízza rám! (gép üzembe 
helyezés, szabályzatok, egyéb dokumentációk). Ha nem tudja, 
milyen feladatai vannak, ingyenes tájékoztatásért hívjon.
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