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Érvényes: 2024/2025. tanév 

 

A 2001. évi LXXVIII., valamint az 1997. évi XII. törvényekkel módosított 1993. évi XCIII. 

munkavédelmi törvény 54. § értelmében az ADDETUR Baptista Gimnázium, Technikum és 

Szakiskola részére elkészített munkahelyi kockázat elemzés és értékelés. Császár Zoltán (PTJ 

00575) munkavédelmi technikus és Borsiné Czinder Orsolya humánpolitikai szakértő előzőleg 

készített kockázatelemzése alapján. 

A kockázatértékelés készítésének ideje: 2021/2022. tanév, 2022. január 02-január 16. 

A következő felülvizsgálat tervezett ideje (abban az esetben, ha nem következik be olyan 

változás a munkakörülményekben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált 

anyagokban, a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a munkavédelmi 

követelményekben, a műszaki fejlődésben, vagy a rendelkezésre álló ismeretekben, amely 

szükségessé tenné a kockázatértékelés tervezettnél korábbi elvégzését vagy felülvizsgálatát): 

2024/2025. tanév. 

Az előző kockázatértékelés készítésének időpontja: 2017. május 31. - június16. 

A kockázatértékelés tárgya: a munkáltató működése során alkalmazott gépek, berendezések 

kockázatértékelése és a felhasznált veszélyes anyagok és készítmények kémiai kockázatbecslése a: 

• a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény, 

• a munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) Korm. rendelet, 

• kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, 

• a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) Eüm-SzCsM. együttes 

rendelet alapján. 

A kockázatértékelés elvégzésére az intézmény vezetőjének az utasítására került sor. A 

kockázatbecslést- és értékelést az iskolai munkavédelmi felelős és a munkavédelmi képviselő állította 

össze és készítette el. 
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Általános megállapítások: 

 

1. A szervhez tartozó, a központi telephelytől eltérő földrajzi helyen elhelyezkedő, a 

kockázatértékelés során vizsgált további szervek: nincs további érintett szerv. 

2. A vizsgált szervezet rendelkezik érvényes Munkavédelmi szabályzattal. 

3. Az intézményi dolgozók száma: 

• pedagógus: 25 fő, 

• gyógypedagógus, fejlesztő, konduktor: 13 fő, 

• gyógypedagógiai asszisztens: 13 fő, 

• iskola titkár: 1 fő; 

• gazdasági munkatárs: 2 fő, 

• igazgatóhelyettes: 2 fő. 

A kockázatértékelés tárgya: 

a munkáltató működése során előfordulható, a munkavállalókat érintő veszélyhelyzetek felmérése, 

a kockázatok becslése, elemzése, a felmerülő kockázatok minimálisra csökkentése, ennek érdekében 

a megteendő szükséges intézkedések előírása a vonatkozó jogszabályok alapján. 

Az Intézmény bemutatása és tevékenysége 

Az ADDETUR Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola 1993-ban szerveződött azzal a 

pedagógiai és szakmai céllal, hogy a halmozottan sérült (elsősorban mozgássérült) és hátrányos 

helyzetű, ép értelmű, önálló életvitelű fiatalok nevelését és képzését szakiskolai és középiskolai, 

2008-tól pedig felnőttképzési keretek között is, akadálymentes környezetben megoldja. 

Iskolánk fő célkitűzése továbbra is a sajátos nevelési igényű, elsősorban mozgássérült, 

hátrányos helyzetű, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű, ill. roma származású fiatalok 

általános és szakmai képzése akadálymentes környezetben, speciális, integrációs módszertan 

alkalmazásával, amely lehetőséget teremt valóságos inklúzió megvalósítására.  
Tanulóink számára ezért lehetővé tettük – a lehetőségeinkhez mérten - az iskolán belüli 

átjárhatóságot, az alap- és középfokú szakmai képzést, valamint a gimnáziumi tananyag 

elsajátítását. A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képesség fejlesztést és kompetencia alapú oktatást, a tanulók 

képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a 

rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség szempontjainak teljes körű figyelembevételével. 

Az iskola azzal a céllal jött létre, hogy segítse a mozgássérült fiatalok beilleszkedését a 

társadalomba és javítsa a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket. 

A különböző szakokon, a központilag előírt és helyi programokkal kiegészítve elméleti és 

szakmai tartalmú képzést folytat.  

A gimnázium 5, illetve 4 évfolyamos, amely évfolyamonként egy osztállyal működik. 

A technikum kifutó rendszerben 4+1 évfolyamos irodai informatikus, és érettségi után 

megszerezhető informatikai rendszerüzemeltető szakképzést biztosít. 

A szakiskola 2 évfolyammal számítógépes adatrögzítő részszakképesítést ad a szakiskolai 

tanulóknak. 
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Az érettségizett fiatalok a 2 éves Informatikai rendszergazda képzésben vehetnek részt. 

Az iskola a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) épületén belül működik. 

A MEREK egyben rehabilitációs elhelyezést is biztosít a mozgássérült, naponta bejárni nem 

tudó fiatalok számára. 

Feladata, hogy a nevelt, oktatott, foglalkoztatott, különböző akadállyal élő fiatalok, az életre ne 

egy számukra elszigetelt környezetben készülhessenek fel, hanem abban a világban, ahol később 

meg kell találniuk a helyüket, amelyben a lehető legönállóbban be kell illeszkedniük. Ehhez kíván 

számukra minden tekintetben optimális környezetet biztosítani, az önálló életvitelre való 

felkészülést segíteni, az életük e különösen jelentős szakaszában. Ezt segíti a mozgássérültek 

esetében egyénre szabott mozgásterápia, fizikoterápia, sportfoglalkozások, a tanulásban 
akadályozott, autizmus spektrum zavarral élők, beszédfogyatékosok, látás- és hallássérültek 

vagy más pszichés-, viselkedési problémával küzdő fiatalok egyéni, személyre szabott, 

kompetencia alapú fejlesztése. A szabadidő hasznos eltöltésére gazdag szakköri kínálat, 

továbbá kulturális és sportrendezvények állnak mind a speciális nevelési igényű, mind az 

egészséges fiatalok rendelkezésére. 

A Telephelyen a munkavállalók meghatározott munkarendben egy műszakban dolgoznak. Az 

Iskolában alkalmazottként és megbízásos formában is foglalkoztatják a dolgozókat. 

Munkájukat a szakmai követelmények szerint, munkaköri leírás alapján végzik. 

Minden szakdolgozó rendelkezik a Közoktatási Törvényben előírt, szakmai végzettséggel. 

Minden munkaterületen van kijelölt vezető. 

A munkahelyre a dolgozók tömegközlekedési eszközökkel, személygépkocsival, vagy 

gyalogosan érkeznek. A munkaidő napi 8 óra, a munkaidő beosztások elkészítésénél a Munka 

Törvénykönyve és a Közoktatási Törvény előírásai a mérvadóak. A tantárgyfelosztást a 

pedagógusok munkaszerződés szerint évente a munkakörhöz igazítva egységesen kapják meg. 

A munkaidő befejezésekor a dolgozók hazaindulnak, ki-ki a beérkezett járművén, esetleg 

gyalogosan. 

Az óraközi szünetek a Csengetési rend szerint követik egymást. A képernyős munkakörben 

dolgozók legfeljebb napi 6 órát dolgoznak számítógép előtt a munkaidő hátralévő részét a 

dokumentáció rendezésével töltik.   

A telephelyen biztosítanak a dolgozók részére pihenő, étkező helyiséget. Az adminisztratív 

tevékenység végzésére irodák állnak rendelkezésre. 

Az adminisztratív feladatok közé tartoznak a napi adminisztrációs tevékenységek, valamint a 

munkaügyi feladatok ellátása. A feladatok ezen belül: 

→ adminisztrációs-, iratrendezési-, feladatok 

→ számítógépes adatrögzítés 

→ munkaügyi feladatok, 

→ eszközök készítése, nyomtatás, laminálás, spirálozás 

→ eszközök nyilvántartása, 

→ vegyianyagok nyilvántartása. 

A dolgozók belépéskor elméleti munka- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. Az oktatás 

során a dolgozók elsajátítják a területen lévő gépek speciális előírásait, illetve az egyéni 

védőeszközök használatát, amelyet a megbízott vagy a munkavédelmi felelős tart meg. Az 

oktatás során a dolgozók részletesen elsajátítják a technológiai részműveleteket. 
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A dolgozók karbantartási munkát nem végezhetnek, csak géptisztítási, fertőtlenítési 

tevékenységeket (pl.: portalanítás), illetve a legszükségesebb apróbb javításokat, amelyek nem 

igényelnek szakmai előképzettséget (pl.: tintapatron csere). A karbantartási tevékenységet 

külső szakvállalkozók végzik. 

A munka- és tűzvédelmi szakfeladatot 2 fő végzi. A munka-egészségügyi szolgálati 

tevékenységet a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálattal kötött megállapodás biztosítja. 

A dolgozók számára dohányzóhely az épületeken belül nincs kijelölve, ezért csak az épületen 

kívül lehet dohányozni. Alkalmi tűzveszélyes tevékenységet csak írásbeli engedély alapján 

végezhetnek, az engedély kiadására jogosult személyek írásos kijelölését a Tűzvédelmi 

Szabályzat tartalmazza.  

A területen a takarítók (külső vállalkozó) kialakult takarítási rendet követnek, ennek 

megfelelően, minden nap, a tanítás befejeztével történik a munkaterületek takarítása. A 

szociális helyiségeket és az irodákat naponta 1 alkalommal takarítják. 

Az irodákban, természetes szellőzést alkalmaznak, illetve egyes helyiségekben klíma 

berendezés üzemel.  

A kommunális hulladékot naponta gyűjtik össze, és rendszeresen elszállíttatják.  

Környezetvédelmi szempontból szelektív hulladéktárolókban gyűjtik a papírt, műanyagot. A 

veszélyes hulladékokat külön protokollban szabályozott (veszélyes hulladék szabályzat) alapján 

gyűjtik és elszállíttatják. 

A telephelyen tervszerű karbantartás nincs, de a munkaközben keletkezett hibákat 

folyamatosan javítják, előzetes karbantartási tervek rendelkezésre állnak, az épületek felújítása 

és a beruházások tervei több évre tervezésre kerültek. A munkaterületeket, gépeket üzembe 

helyezték. A gépek kezelési utasításai 

fellelhetők. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat, (villamos hálózat) rendszeresen elvégzik 

a MEREK karbantartói. 

A területen megfelelő számú kézi tűzoltó készülék áll a dolgozók rendelkezésére, amelyek 

működőképességét folyamatosan ellenőriztetik. A munkavállalók az időszakos tűzvédelmi 

oktatás keretén belül megismerik a tűzoltó készülékek használatát, működését. 

A munkakezdés előtti munkaeszköz ellenőrzés minden dolgozó kötelessége. Az esetleges 

hiányosságról, vagy meghibásodásról a vezetőt értesítik, aki az intézkedést megteszi. 

Alkoholszondás ellenőrzést csak indokolt esetben végeznek, a szabálynak megfelelő módon. 
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Általános előírások 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 1998. január l-jétől hatályos 

módosítása (54.§ (2) bekezdés) kimondja, hogy "a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség 

esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat". 

Külön aktualitást ad a kérdésnek a Mvt. módosítása, amely szigorította a kockázatértékelés 

eljárási követelményeit. Egyrészt a kötelezővé tett kockázatértékelés elvégzését konkrét 

határidőhöz kötötte, másrészt bevezette a kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálatának 

kötelezettségét indokolt esetben, magas kockázati faktorok jelenlétekor. Egyéb esetekben három 

évente történő felülvizsgálat a kötelező. 

A kockázatértékelés fogalma 

A "kockázat" és értékelésének fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából, 
a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 

intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvből került át a magyar munkavédelmi 

szabályozásba. Ez a fogalom bizonyos mértékben rokon a korábban használt "veszély", 

veszélyforrás", "ártalom", "kóroki tényező" fogalmakkal. 

A kockázatértékelés fogalma nem jelent alapvető tartalmi változást a munkáltatóra háruló 

munkavédelmi követelményekben, hanem elsősorban rendszerbe, egységes keretbe foglalja a 

munkáltató munkavédelmi tevékenységét. 

A munkáltatónak: 

• értékelnie kell a veszélyeket, illetve azt, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 

tételes előírásoknak, különben nem tehette volna meg a munkavállalók egészségét és 

biztonságát szolgáló intézkedéseket; 

• kötelezettsége, hogy áttekintse, milyen veszélyek fenyegethetik a munkavállalóit, 

mennyire súlyosak a veszélylehetőségek, és hány munkavállalót fenyegethetnek; 

• kötelezettsége, hogy felmérje, milyen intézkedésekkel lehet a veszélyeket elhárítani vagy 

minimálisra csökkenteni, és kötelezettsége volt megtenni ezeket az intézkedéseket; 

• szüksége van az ésszerű munkához arra, hogy megállapítsa az intézkedések fontossági 

sorrendjét, ellenőrizze a megtett intézkedések eredményességét, és dokumentálni, 

bizonyítani tudja, hogy eleget tett ilyen irányú kötelezettségeinek. 

A kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi 

károsíthatja, veszélyeztetheti a dolgozókat, és milyen óvóintézkedések szükségesek a baj 

megelőzésére. 

Elvégzéséhez a vizsgált szerv esetén nem kell laboratóriumi vizsgálatokat igénybe venni. A 

kockázatértékelés így az eddig is meglevő munkavédelmi követelmények szisztematikus 

teljesítését jelenti. 
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Jogszabályi követelmény 

A  m u n k a v é d e l e m r ő l  s z ó l ó  1 9 9 3 .  é v i  X C I I I .  t ö r v é n y  ( M v t . )  s z e r i n t :  

54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 

köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket: 

a) a veszélyek elkerülése; 

b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése; 

c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése; 

d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 

munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött 

ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának 

csökkentésére, a munkaidő beosztására; 

e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása; 
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel; 

g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, 

a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra 

és a munkakörnyezeti tényezők hatására; 

h) a kollektív műszaki védem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest; 

i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók 

egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott 

munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, 

valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket 

szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató 

valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. 

A kockázatok értékelése szervesen összefügg a veszélyek megelőzésével, amelynek a kockázatok 

felismerésén és értékelésén kell alapulnia. Ezért a kockázatértékelés a munkáltató 

munkavédelmi tevékenységének központi és alapvető meghatározó fontosságú eleme a 

veszélyek, ártalmak megelőzésének alapja. 

A kockázatértékelés célja 

Az adott munkahelyen megvizsgáljuk a konkrét helyzetet, és meghatározzuk a konkrét 

teendőket. 

A kockázatértékelés fő céljai ezért: 

• A kockázatok elhárítása, illetve minimálisra csökkentése. 

• A megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő 

rangsorolása. 

A kockázatértékelés elkészítésének bemutatása 
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A feladat során figyelembe vettünk többféle szempontot. A munka elkészítése során 

felhasználtunk többféle felmérő rendszert, mivel nincs egy meghatározott formája a kockázat 

értékelésnek. 

A gépek, eszközök és a technológiák fejlődése során számos módszer alakult ki a munkahelyi 

körülmények elemzésére, a meglévő hibák kijavítására, megszüntetésére, illetve a kockázat 

becslésre is. 

A kockázat értékelés elemei: 

1) veszélyek azonosítása, 

2) a károsodás mértéke, súlyossága, 

3) kockázati osztályok, 
4) a speciális kockázatok értékelése 

5) egyedi, vagy komplex feladatok kockázatainak értékelése 

6) intézkedési terv kidolgozása 

1) A veszélyek számbavételénél többféle forrást használtunk fel, így: 

- A tevékenység, a munkafolyamatok, technológiák, munkaeszközök és 

munkamódszerek közvetlen megfigyelése. 

- A munkavállalók tapasztalatai, meghallgatás Munkavédelmi jogszabályok, 

szabványok. 

- Gyártók és szállítók biztonsági adatlapjai, gépkönyvek, kezelési utasítások. 

A gazdasági elemzések egyértelművé tették, hogy a tervezett munkahelyeken végzett 

tevékenységek hatékonyabbak, jobb minőséget garantálnak, kevesebb munkahelyi baleset és 

megbetegedés fordul elő, mint azoknál a munkáltatóknál, ahol az előírásokkal nem törődnek. 

A gépek, eszközök és a technológiák fejlődése során számos módszer alakult ki a munkahelyi 

körülmények elemzésére, a meglévő hibák kijavítására, megszüntetésére, illetve a kockázat 

becslésre is. 

A munkáltatónak eddig is: 

- értékelnie kellett a veszélyeket, illetve azt, hogy a 

munkakörülmények megfelelnek-e a tételes előírásoknak, különben 

nem tehette volna meg, a munkavállalók egészségét és biztonságát 

szolgáló intézkedéseket; 

- kötelezettsége volt, hogy áttekintse, milyen veszélyek fenyegethetik 

a munkavállalóit, mennyire súlyosak a veszélylehetőségek, és hány 

munkavállalót fenyegethetnek; 

- kötelezettsége volt, hogy felmérje, milyen intézkedésekkel lehet a 

veszélyeket elhárítani vagy lehető legkisebbre csökkenteni, és 

kötelezettsége volt megtenni ezeket az intézkedéseket; 

- szüksége volt az ésszerű munkához arra, hogy megállapítsa az 

intézkedések fontossági sorrendjét, ellenőrizze a megtett 

intézkedések eredményességét, és dokumentálni, bizonyítani tudja, 

hogy eleget tett ilyen irányú kötelezettségeinek. 
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A kockázat értékelés tehát nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott 

munkahelyeken mi károsíthatja, veszélyeztetheti a dolgozókat, és milyen óvintézkedések 

szükségesek a baj megelőzésére. 

A kockázatok értékelése szervesen összefügg a veszélyek megelőzésével, amelynek a 

kockázatok felismerésén és értékelésén kell alapulnia. 

Káros környezeti hatások 

• Változó klíma, magas vagy alacsony hőmérséklet, 

• Zaj, 

• Egész testre ható rezgés, 

• Kézre és karra ható rezgések, vibráció, 

• Vegyi anyag használata 

A munkahely kialakítással kapcsolatos veszélyek 

• Munkaterületek előírt méreteinek hiánya, 

• Munkaterület elégtelen megvilágítása, 

• A gépek, berendezések kiszolgáló területek nagysága, 

A munkavégzéssel kapcsolatos veszélyek 

• Közepesen nehéz fizikai munka, 

• Egyoldalú fizikai terhelés, 

• Munkaeszközök, anyagok nem ellenőrzött mozgása,  

• Az anyagmozgatás biztonsági feltételeinek hiánya, 

• Nehéz terhek mozgatása, emelése, 

• Áramütés veszélye, 

• Hangjelzések rossz érthetősége, 

• Fokozott pszichés terhelés, 

• Monotónia, 

Gépek, berendezések veszélyforrásai 

• Gépkörnyezet nem megfelelő kialakítása, 

• Gépek, berendezések nem megfelelő stabilitása, szilárdsága, 

• Gépkörnyezet rendezetlen állapota, 

• Kezeléshez szükséges hely hiánya, hibája, 

• Kezelőszervek helytelen, vagy hibás elhelyezése, 

• Vészleállító alkalmatlan helye, vagy hiánya, 

• Védőburkolat hiánya, vagy kiiktatása, 

• Gépek, berendezések tárolt energiája (pl.: rugó), 

• Gépi világítás hiánya, elégtelensége, hibája, 

• Forgó- mozgó gépelemek által okozott veszély, 

• Tűzveszély a por miatt, a takarítás hiánya, 

Az elektromos áram veszélyei 
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• Feszültség alatti részek érintése, megközelítése, 

• Áramütés veszélye, kizárás hiánya, 

• Rövidzárlatnál vagy túlterhelésnél bekövetkező balesetek, 

• Áramkimaradás miatt újrainduló gépek, 

• Nem megfelelő vezetékek, hibás kapcsolók, 

• Világítótestek törése, ütődés, vagy egyéb rendellenesség miatt, 

Fizikai, kémiai veszélyek 

• robbanó, oxidáló, 

• gyúlékony, 

• mérgező, … 

Biológiai veszélyek 

• Baktériumok, vírusok, paraziták, gombák, 

Sugárzásveszélyek 

• Ionizáló, nem ionizáló sugárzások, 

Szervezési hiányosságok okozta veszélyek 

• A munkavégzésre vonatkozó utasítások, 

- hiánya, 

- hiányossága, hibája. 

• A munkavégzés összehangolatlansága, 

• A munkahely rendezetlensége, 

• Meg nem engedett veszélyes munka végzése (tudatos vagy ismeret hiánya miatt), 

• Hiánya, 

- alkalmatlansága, 

- helytelen használata. 

• Karbantartás,  

• Oktatás, képzettség, gyakorlat hiánya 

- képesítés hiánya az adott munkakörben, 

- gyakorlat hiánya, (munkavédelmi gyakorlati oktatás, jártasság), 

• Alkohol hatása, 

• Túlzott követelmények a munkavállalóval szemben, 

• Komplex munkakörök, 

• Tisztázatlan felelősségek, 

• A munkaidő kedvezőtlen szabályozása, 

• Pihenési- és tisztálkodási feltételek hiánya. 

Valószínűségi mutatók 

 

A veszélyforrás súlyossága 

 

Mutató 

Elkerülhetetlen, nagy valószínűséggel, bármikor bekövetkezhet 4 



11 

Valószínű, (csak fokozott odafigyeléssel kerülhető el) 3 

Kevésbé valószínű (nem várható, de emberi mulasztás esetén 

bekövetkezhet) 

2 

Valószínűtlen (nem várható, de ki sem zárható, csak több 

esemény véletlen egybeesésekor következhet be) 

1 

 

A veszély 

- mértéke, 

súlyossága 

- valószínüsége 

Kevésbé 

súlyos 

 

Súlyos 

 

Nagyon súlyos 

 

Katasztrofális 

 

Valószínűtlen 

 

Triviális 

(kis)kockázat 

(1) 

Elviselhető 

Kockázat 

(2) 

Mérsékelt 

Kockázat 

(3) 

Mérsékelt 

Kockázat 

(4) 

Kevésbé 

Valószínű 

 

Elviselhető 

Kockázat 

(1) 

Mérsékelt 

Kockázat 

(2) 

Lényeges 

Kockázat 

(3) 

Lényeges 

Kockázat 

(4) 

 

Valószínű 

 

Mérsékelt 

Kockázat 

(2) 

Lényeges 

Kockázat 

(3) 

Elfogadhatatlan 

Kockázat 

(4) 

Elfogadhatatlan 

Kockázat 

(4) 

 

Elkerülhetetlen 

 

Mérsékelt 

Kockázat 

(3) 

Lényeges 

Kockázat 

(4) 

Elfogadhatatlan 

Kockázat 

(4) 

Elfogadhatatlan 

Kockázat 

(4) 
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Kockázatértékelési felmérési lap 

 

A veszélyforrás azonosítása 

A veszély 

bekövetkezésének 

valószínűsége 

A veszély 

ártalmassága 

(súlyossága) 

Kockázati 

érték 

(mutató) 

A bejárás 

során 

előfordult-e 

A 

védelem 

értékelése 

a 

területen 

Intézkedési javaslat 

A munkahelyen könnyű fizikai és 

közepesen nehéz fizikai 

munkavégzésből eredő veszélyek 

 

2 

 

1 

 

2 

 

nem 

 

2 

A dolgozók eü. alkalmasságának vizsgálata. 

Felelős: Kékesné Czinder Gabriella 

igazgató 

Határidő: évente 

A feladatok, munkafolyamatok, vagy a 

munkavégzés összehangolatlanságából 

eredő áttekinthetetlen munkafolyamat, 

túl sok vagy túl kevés információ 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

nem 

 

 

1 

A dolgozók folyamatos ellenőrzése, 

folyamatos tájékoztatása a 

munkafolyamattal kapcsolatosan 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

Emberi kapcsolati tényezők (pl. 

kiszolgáltatottság, tévedés, passzív 

dohányzás, rosszindulat) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

nem 

 

1 

Megfelelő munkaszervezés, ellenőrzések. 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

Betanítatlan, vagy gyakorlatlan dolgozók, 

tanulók, fiatal és idős munkavállalók, mint 

kockázati tényező 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

nem 

 

1 

Előzetes eü. vizsgálatok, alkalmasság 

vizsgálata, előzetes gyakorlati oktatás, 

életkornak és képességnek megfelelő 

munkák meghatározása. 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

A munkáltató nem biztosítja a 

munkahelyek, munkaeszközök, illetve 

felszerelések és berendezések higiénés 

körülményeknek megfelelő takarítását, 

tisztítását 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

nem 

 

 

1 

 

Fontos a takarítási rend betartása, a külső 

takarítók folyamatos ellenőrzése. 

Felelős: Kékesné Czinder Gabriella 

igazgató 

Határidő: folyamatos 

Közvetett vagy közvetlen érintés okozta 

villamos baleseti veszélyek 

 

2 

 

3 

 

3 

 

nem 

 

2 

A villamos kapcsolószekrényeket zárni kell. 

A villamos felülvizsgálatok érvényességét (9 

év) figyelemmel kell kísérni. 

Felelős: Kékesné Czinder Gabriella 

igazgató 

Határidő: Folyamatos 
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A termelési (nem veszélyes) és a 

települési (kommunális) szilárd 

hulladékot a munkahelyen nem 

elkülönítetten gyűjtik, illetve tárolják. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

nem 

 

1 

Az Telephelyen a kommunális és veszélyes 

hulladékot külön gyűjtik. A MEREK 

épületében hulladékfajták részére külön 

feliratozott gyűjtő edények biztosítottak a 

szelektív hulladékgyűjtéshez. 

Intézkedést nem igényel! 

A kommunális gyűjtőedényeket az erre a 

célra kijelölt tároló-helyre nem naponta 

viszik ki a munkahelyekről, illetve 

hetente legalább hetente kétszer nem 

szállítják ki a szeméttelepre, vagy 

égetőbe. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

nem 

 

 

1 

A munkahelyeken keletkező szemetet 

naponta elszállítják a gyűjtőhelyre. A 

kommunális hulladék elszállítása 

rendszeresen-, folyamatosan-, történik. 

Intézkedést nem igényel! 

 

Nem készítették el a munkahely 

tűzvédelmi szabályzatát. Azt nem 

oktatták a dolgozókkal. 

 

1 

 

1 

 

4 

 

nem 

 

1 

A Tűzvédelmi szabályzat elkészült, 

egyeztetve van a MEREK-kel. Jogszabály 

változás esetén a szükséges átdolgozást, a 

naprakészre hozást elkészítik. A szabályzat 

oktatása az ismétlődő oktatások keretén 

belül megtörténik. 

Intézkedést nem igényel! 

A veszélyes anyagokra vonatkozóan a 

munkáltató nem rendelkezik 

tevékenységi engedéllyel 

 

1 

 

1 

 

4 

 

nem 

 

1 

A veszélyes anyagok felhasználásához 

szükséges tevékenységi engedélyt az Iskola 

megkapta. 

Intézkedést nem igényel! 

A dolgozók számára nem jelöltek ki 

megfelelő dohányzóhelyet. 
1 2 2 nem 1 

A dohányzó helyek kijelölése megtörtént. A 

dohányzási tilalom betartását folyamatosan 

ellenőrizni kell. 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

A dolgozók számára nem biztosítanak 

védőitalt. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

nem 

 

 

 

1 

Megfelelő védőital a munkavállalók részére 

biztosított, Munkavédelmi szabályzatban 

foglaltak szerint. Utánrendelés bejelentés 

útján történik. 

Intézkedést nem igényel! 
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A védőital és a tea elfogyasztásához nem 

biztosítanak személyenként egyéni 

használatra kiadott ivópoharat. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

nem 

 

1 

A dolgozók részére poharakat biztosítanak 

és egyénileg behozott saját ivópohár 

használatát engedélyezik. A védőital 

készítése, tárolása, kiszolgálása a 

közegészségügyi követelmények betartása 

mellett történhet. A poharak 

fertőtlenítésére és tisztántartására magas 

hőfokon működő mosogatógép áll 

rendelkezésre. 

Felelős: Kékesné Czinder Gabriella 

igazgató 

Határidő: folyamatos 

A munkahelyeken, műszakonként 

elsősegély-nyújtó helyet nem jelöltek ki, 

megfelelő felszereléssel, a munkavállalók 

közül kiképzett elsősegélynyújtóval. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

nem 

 

 

1 

Elsősegélynyújtó hely kijelölésre került a 

MEREK épületében. 

Intézkedést nem igényel! 

Az eszközök, vegyszerek lejáratának 

ellenőrzését nem végzik el, lejárt 

szavatosságú eszközök állnak a 

rendelkezésre. 

2 2 2 nem 1 

Az vegyszerek lejáratának ellenőrzését a 

kémia tanár végzi, tárolását a 

jogszabályokban előírtaknak megfelelően 

végzi. Az eszközök lejáratának idejét a 

munkavédelmi felelős és képviselő ellenőrzi 

az egészségüggyel. 

Felelősök: mindenkori kémia tanár, 

munkavédelmi felelős és képviselő 

Határidő: folyamatos. 

A munkáltató nem biztosít ivóvizet a 

dolgozók részére 

 

1 

 

1 

 

1 

 

nem 

 

1 

A vezetékes ivóvíz mindenhol biztosított. 

Intézkedést nem igényel! 



15 

ÁLTALÁNOS MUNKAHELYKIALAKÍTÁSSAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK 

A veszélyforrás azonosítása A veszély 

bekövetkezésén

ek valószínűsége 

A veszély 

ártalmassága 

(súlyossága) 

Kockázati 

érték 

(mutató) 

A bejárás 

során 

előfordult-e 

A védelem 

értékelése 

a területen 

Intézkedési javaslat 

Nem biztosítják a munkahelyen az 

egészséges és biztonságos 

munkavégzéshez elegendő természetes 

fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez 

és körülményeihez igazodó mesterséges 

megvilágítást 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

nem 

 

 

1 

A helyiségekben a megvilágítás 

becslés alapján megfelelő. 

Intézkedést nem igényel! 

A munkaterületeket magukba foglaló 

helyiségek és átjárók, lépcsőházak 

világító berendezéseinek nem megfelelő 

kialakítása 

 

2 

 

3 

 

3 

 

nem 

 

2 

A köztes helyiségek, valamint a 

lépcsőház megvilágítása 

megfelelő. 

Intézkedést nem igényel! 

A mesterséges megvilágítás megszűnése 

esetén nincs megfelelő erősségű 

biztonsági világítás 

 

3 

 

4 

 

3 

 

nem 

 

3 

Az épület szintjein biztonsági 

világítás kialakításra került. 

Intézkedést nem igényel! 

A folyosók kialakítása nem teszi lehetővé 

a biztonságos közlekedést és az 

akadálymentes menekülési útvonalat 

vészhelyzet esetén (padok 

elhelyezkedése, nyomtatók, 

kerekesszékes személyek közlekedése, 

ablakpárkány szabadon hagyása). 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

nem 

 

 

 

2 

A folyosók kialakítására 

tűzvédelmi szempont alapján 

került sor. A folyosó 

szélessége lehetővé teszi a két 

irányba történő párhuzamos 

közlekedést kerekesszékkel is. 

A tanulóknak közlekedési 

oktatást kell tartani. 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: tanév eleje, 

szükség esetén ismétlődő 

oktatás. 
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Munkavégzéssel kapcsolatos veszélyek 

A veszélyforrás azonosítása 

A veszély 

bekövetkezésén

ek valószínűsége 

A veszély 

ártalmassága 

(súlyossága) 

Kockázati 

érték 

(mutató) 

A bejárás 

során 

előfordult-e 

A védelem 

értékelése 

a területen 

Intézkedési javaslat 

 

 

Pszichés terhelés 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

igen 

 

 

2 

Az dolgozók fokozottan pszichés 

megterhelés hatásának vannak kitéve. 

Az újonnan felvett dolgozók pszichés 

alkalmasságát vizsgálni kell 

Felelős: Kékesné Czinder Gabriella 

igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

 

Játék a munkahelyen 

 

1 

 

1 

 

2 

 

nem 

 

1 

A dolgozók figyelmét fel kell hívni a 

játék mellőzésére, illetve a megtréfálás 

veszélyeire munka közben. A 

munkahelyi vezetők folyamatosan 

ellenőrizzék a dolgozókat. 

Intézkedést nem igényel! 

 

A keletkező veszélyes hulladékok és kommunális 

hulladékok elkülönített gyűjtése nincs megoldva 

 

1 

 

1 

 

3 

 

nem 

 

1 

A kommunális és a veszélyes hulladék 

kezelése és gyűjtése a hulladék 

gazdálkodási szabályzat előírásai szerint 

történik. 

Intézkedést nem igényel. 

A polcokat túlterhelik 

 

1 

 

2 

 

3 

 

igen 

 

1 

A polcok terhelhetőségét jelölni kell. 

Felelős: Kis Benedekné 

igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

A szükséges figyelmeztető feliratokat nem helyezik ki 

 

2 

 

2 

 

2 

 

igen 

 

2 

 A hiányzó veszélyt jelző táblák 

szükségességét meg kell határozni és ki 

kell helyezni. 

Felelős: Kis Benedekné 

igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos 

 

A munkáltató nem határozta meg munkakörönként az 

egyéni védőeszközök rendjét 

 

1 

 

2 

 

2 

 

nem 

 

1 

Az egyéni védőeszközök juttatásának 

rendjét az Intézeti Munkavédelmi 

Szabályzat tartalmazza. 
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Intézkedést nem igényel! 

 

A dolgozók nem részesülnek védőoltásban 

 

1 

 

2 

 

3 

 

nem 

 

1 

A védőoltást rendjét a Munkavédelmi 

Szabályzat határozza meg a 18/1998. 

(VI. 3.) NM. rendelet szerint. 

Intézkedést nem igényel! 

 

 

Nem térképezték fel a dolgozók allergiáit, érzékenységét, 

különleges gyógyszerszedési szokásait 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

nem 

 

 

1 

Az időszakos orvosi vizsgálatok során a 

dolgozók nyilatkozzanak a 

gyógyszerszedési és egyéb allergiáikra, 

érzékenységükre (darázscsípésre 

érzékenység, magas vérnyomás, 

cukorbaj, szédülés, tériszony stb). 

Szükség esetén gondoskodni kell a 

megfelelő gyógyszerek, rendszerben 

tartásáról. 

Felelős: Kékesné Czinder Gabriella 

igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

 

A lépcsőkön a leesés ellen nem védik a dolgozókat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

igen 

 

1 

A 4-nél több fokból álló lépcsőket 

legalább 1 karfával kell ellátni, a 

szabadon álló lépcsőnél pedig mindkét 

oldalon korlátot kell alkalmazni. A 

lépcsők folyamatos karbantartásáról 

gondoskodni kell Az elcsúszás veszélyes 

lépcsőkön megfelelő burkolat kialakítása 

szükséges. 

Intézkedést nem igényel! 

 

 

A lépcsők műszaki kialakítása nem megfelelő 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

nem 

 

 

1 

A lépcsőkkel szemben támasztott egyéb 

követelmények: 

Legyenek jól járhatóak, felületük ne 

legyen síkos, meg világításuk legyen 

megfelelő. 

Intézkedést nem igényel! 

Nem azonosíthatók be a felhasznált vegyi anyagok, vagy 

nincs címkézés a tároló edényeken 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

nem 

 

 

1 

Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a 

tároló edényeken jelölik-e a benne 

tárolt anyag nevét, a forgalmazó nevét 



18 

és címét, a veszélyt jelző R-, és S 

mondatokat, a veszély jellegét jelölő 

ikonokat a megfelelő betűjelzéssel 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos  

Előfordul, hogy nem a címkézésnek megfelelő anyagot 

tárolják a dobozban 

 

1 

 

1 

 

3 

 

nem 

 

1 

Nem fordult elő, de folyamatosan 

ellenőrizni kell, hogy a tárolást 

előírásszerűen hajtják-e végre a 

dolgozók. 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

 

A dolgozó figyelmét nem hívták fel az általa használt vegyi 

anyag veszélyeire 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

nem 

 

1 

A dolgozók ismerik az általuk használt 

veszélyes anyagok tulajdonságait. 

Ismerik a tárolás, a felhasználás, az 

elsősegélynyújtással kapcsolatos 

szabályokat. 

Intézkedést nem igényel. 
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Vegyi anyagok okozta veszélyek 

A veszélyforrás azonosítása 

A veszély 

bekövetkezésén

ek valószínűsége 

A veszély 

ártalmassága 

(súlyossága) 

Kockázati 

érték 

(mutató) 

A bejárás 

során 

előfordult-e 

A védelem 

értékelése 

a területen 

Intézkedési javaslat 

 

A dolgozók nem kapják meg a szükséges egyéni 

védőeszközöket, amelyeket előírtak a vegyi anyag 

használata során 

 

1 

 

1 

 

4 

 

nem 

 

1 

A vegyi anyagok biztonsági adatlapjában 

előírt egyéni védőeszközöket a 

dolgozók megkapják, azokat írásban át 

kell venni.  A munkavégzés során meg 

kell követelni a védőeszközök 

használatát. 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos.  

 

A tároló edények zárófedelét nem helyezik vissza 

rendszeresen az edényre. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

nem 

 

1 

A dolgozók figyelmét fel kell hívni az 

edények használaton kívüli lezárására.  

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

 

Az anyagok veszélyjelét nem tüntették fel 

1 1 3 igen 1 Az anyagok biztonsági adatlapjai 

rendelkezésre állnak, amelyek 

részletesen tartalmazzák a veszély 

azonosítására alkalmas adatokat. 

Intézkedést nem igényel. 

R- és S- mondatok nincsenek megadva 1 1 3 nem 1 A biztonsági adatlapok tartalmazzák a 

veszély kezelésének módjait 

Intézkedést nem igényel. 

A légtér megengedett koncentrációja meghaladja a 

megengedett értéket 

1 1 2 nem 1 A munkahelyek légtere tiszta, 

természetes, illetve mesterséges 

szellőztetés biztosított. 

Intézkedést nem igényel. 

A légtér veszélyes anyag tartalma a megengedett érték 

felett van 

1 1 3 nem 1 A munkahelyek és a technológiák 

áttekintése után megállapítottuk, hogy a 

vegyi anyagok koncentrációja a 

megengedett határértékek alatt van.  

Intézkedést nem igényel. 
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A dolgozók nem kapják meg az egyéni védőeszközöket, 

azokat a vegyi anyag használat során folyamatosan nem 

használják 

 

1 

 

1 

 

3 

 

nem 

 

1 

A vegyi anyagok biztonsági 

adatlapjában leírt szükséges egyéni 

védőeszközöket az iskola biztosítja 

a dolgozók részére. 

Intézkedést nem igényel. 

A vegyi anyagok használatából már volt a területen 

munkabaleset 

1 1 1 nem 1 A területen vegyi anyag használatából 

munkabaleset nem történt. 

Intézkedést nem igényel. 
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Biológiai anyagok okozta veszélyek 

A veszélyforrás azonosítása A veszély 

bekövetkezésén

ek valószínűsége 

A veszély 

ártalmassága 

(súlyossága) 

Kockázati 

érték 

(mutató) 

A bejárás 

során 

előfordult-e 

A védelem 

értékelése 

a területen 

Intézkedési javaslat 

Fertőzés veszély 3 2 2 nem 2 

A tanulók ellátása során a fertőzés 

veszélye fennáll. Amennyiben szükséges 

orr-száj maszkot és védőkesztyűt, 

fertőtlenítő törlőkendőt kell használni. 

Felelős: Munkahelyi vezetők 

Határidő: Folyamatos 

Paraziták előfordulása a munkaterületeken 1 2 2 nem 1 

Nem jellemző, de előfordulhat. Fontos 

a munkaterületek folyamatos 

fertőtlenítése. 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

Gombás fertőzések 1 2 3 igen 1 

Az egyéb gombás fertőzések nem 

jellemzőek, de a megforduló betegeknél 

előfordulhat. Fontos a folyamatos 

fertőtlenítés. 

Felelős: munkahelyi vezetők 

Határidő: folyamatos 

A szükséges védőoltásokat nem kapják meg a dolgozók 2 2 4 nem 1 

A dolgozók, amennyiben szükséges, a 

különböző védőoltásokat megkapják. 

Intézkedést nem igényel. 
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Veszélyek azonosítása 

A kockázatértékelésbe vont munkakörnyezet valamennyi munkafolyamata, technológiája, 

munkaeszköze, munkamódszere a vizsgálat tárgyát képezi. A munkahelyen jelenlévő veszélyek, 

amelyek a munkavállalókat és más személyeket fenyegethetik: 

A vizsgált szervnél az érintés- és villámvédelem vizsgálata szolgáltatási szerződés alapján a 

jogszabályban előírt gyakorisággal és formában megtörtént, megtörténik.  

Megnevezés 

Megfelelő-e 
Intézkedést 

igényel-e 

Megjegyzés 

 

 

Igen Nem Igen Nem  

 

Munkaeszközök használata során: 

 
Védelem nélküli forgó, mozgó 

alkatrészek 

X   X - 

Anyagok vagy tárgyak elmozdulása (esés, 

gurulás, csúszás, összeomlás) 

X   X - 

Gépek, járművek mozgása (szállítás, belső 

és külső közlekedés) 

X   X Mozgáskorlátozott 

tanulók akadálymentes 

tömegközlekedési 

eszközök és 

útvonalakon történő 

közlekedése.  

Tűz- és robbanásveszély X   X - 

Veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen 

felületek, szélek és sarkok, kiálló részek) 

X   X Házirendben foglaltak 

ismertetése és a 

munkavédelmi oktatás 

biztosítása a dolgozók 

és tanulók számára. 

Egyéni védőeszköz (kényelmetlenség, 

mozgáskorlátozás, látáskorlátozás) 

X   X Szükség esetén 

eszközök beszerzése, 

használatának 

megismerése és 

oktatása, ellenőrzése, 

környezet adaptálása 

lehetőségek szerint. 

Munkavégzés és munkakörnyezet 

 
Személyek vagy tárgyak leesése Nem 

jellemző 

  X Kötelező létra és 

fellépő használat, 

legalább két személy 

jelenléte szükséges. 
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Magasban végzett munka Nem 

jellemző 

  — - 

Mélyben végzett munka Nem 

jellemző 

  — - 

Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet X   X - 

Kézi anyagmozgatás X   X Megfelelő 

munkaeszközök (pl.: 

béka) biztosítása. 

Szűk munkahely Nem 

jellemző 

  X  

Rendetlen, elhanyagolt munkahely X   X Folyamatos ellenőrzés, 

intézkedés probléma 

észlelése bejelentés 

alapján. 

Megbotlás, megcsúszás, elesés X   X - 

Rossz egyéni munkamódszer X   X - 

Fizikai és biológiai tényezők  

Elektromos hálózatok és berendezések X   X  

Érintésvédelmi 

felülvizsgálat 

eredményeképpen 

elektromos hálózat 

megfelelő 

Hordozható elektromos munkaeszközök X   X - 

Elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz 

vagy robbanás 

X   X Érintésvédelmi 

felülvizsgálat 

eredményeképpen 

elektromos hálózat 

megfelelő 

Elektrosztatikus feltöltődés X   X - 

Nem megfelelő munkahelyi világítás X   X Irodák, szociális 

helyiségek, tantermek 

világító berendezései 

megfelelnek meg az 

előírásoknak 

Mechanikai rezgés (például kéziszerszámok, 

járművek) 

Nem 

jellemző 

  X - 

Forró vagy hideg anyagok, tárgyak, 

közegek 

 

 

 

 

X 

  

X 

- 
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Veszélyes anyagok, környezet és klíma 

Levegőhiány vagy oxigénhiány Nem 
jellemző 

  X 
- 

Mérgező anyagok (belélegzése, 
lenyelése, bőrön át való 
felszívódása) 

X   X 

- 

Gyúlékony, robbanékony és 
oxidáló anyagok 

X   X 
- 

Maró anyagok X   X - 

Instabil vagy erősen reakcióképes 
anyagok 

Nem 
jellemző 

  X 
- 

Allergizáló anyagok X   X - 

Fertőző anyagok X   X - 

Nem megfelelő munkahelyi klíma 
(hőmérséklet, páratartalom, 
légmozgás) 

X   X 

- 

Szennyezett munkahelyi levegő 
(gázok, gőzök, aeroszolok, porok) 

X   X 

- 

 

Emberi szociális, pszichés és szervezési tényezők 

Nehéz testi munka X   X Legalább két 

személy végzi a 

nehéz tárgyak, 

elemek, személyek 

emelését, 

mozgatását. 

Nagy koncentrációt igénylő 
munka 

X   X Pihenési lehetőség, 

rekreációs 

tevékenység, 

munkahelyi 

masszázs 
biztosítása. 

Túl intenzív vagy egyhangú 
munka 

X   X - 

Éjszakai munka Nem 
jellemző 

  X - 

Egyedül vagy elszigetelten végzett 
munka 

Nem jellemző   X - 
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Személyek fenyegetése, támadása 
(erőszak) 

X   X Szupervízió, 

esetmegbeszélés, 

esetkezelés. 

A feladatok, munkafolyamatok 
vagy munkavégzés összehango-
latlansága, tisztázatlansága vagy 
áttekinthetetlensége, túl sok vagy 
túl kevés információ 

X   X Pontos, egyértelmű 

feladatok kiosztása, 

tartható határidők 

kijelölése, 

pontosan 

körülhatárolt 

munkaköri leírások 

elkészítése. 

Emberi kapcsolati tényezők 
(például kiszolgáltatottság, 
tévedések, rosszindulat, passzív 
dohányzás, szexuális zaklatás) 

X   X Megfelelő 

oktatások, 

tájékoztatások, 

konfliktus-kezelési 

technikák, pszichés 

támogatás 

biztosítása. 

Kockázatot jelentő csoportok, mint veszélyforrásokjelenléte 

Látogatók X   X - 

Fiatal és idős munkavállalók X   X - 

Csökkent immunitású 
munkavállalók 

Nem 
jellemző 

  X 

- 

Gyógyszeres kezelés alatt álló 
személyek 

Nem 
jellemző 

  X 
- 

Testi vagy szellemi fogyatékosok X   X 
SNI kategóriák 

szerint előírt 

szakképzett 

gyógypedagógusok 

alkalmazása. 

Szenvedélybetegek, dohányosok. Nem 
jellemző 

  X 
- 

Látogatók X   X 
- 

 

Használt gépek, berendezések és ezek kockázati helyzete: 

Számítógépek: 

- kockázati tényezők: 

o elektromos és villamos veszélyek 
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o zaj 

o fény  

o sugárzás 

- meghatározott idejű munkavégzés (tanulóknak egyhuzamban max: 45 perc) 

- munkavédelmi oktatás (év elején, félévente, nyári gyakorlat kezdetén, vizsgák 

elején) 

- konnektorok, hosszabbítók biztosítása, kilógó kábelek rendezése, 

akadálymentesség biztosítása 

 

Ipari vasalóberendezés (COMEL):  
- kockázati tényezők: 

o elektromos és villamos veszélyek 

o hő, gőz, égési sérülés veszélyek 

- munkavédelmi oktatás 

- használati algoritmus; gépkönyv; veszélyre figyelemfelhívó jelzés 

- korlátozott hozzáférés 

 

Kávéfőző gépek: 

- kockázati tényezők: 

o elektromos és villamos veszélyek 

o hő, gőz, égési sérülés veszélyek 

- munkavédelmi oktatás 

- korlátozott hozzáférés 

- gépkönyv 

 

Konyhai eszközök (mikrohullámú sütő, vízforraló, melegszendvicssütő, mosogatógép, 

kenyérpirító): 

- kockázati tényezők: 

o elektromos és villamos veszélyek 

o hő, gőz, égési sérülés veszélyek 

- munkavédelmi oktatás 

- korlátozott hozzáférés 

Az eszközök használatának engedélyezése a tűzvédelmi és elektromos, villamos 

védelmi szempontokat figyelembe véve, a megfelelő menekülési útvonal szabadon 

hagyásával, munkavédelmi oktatással és meghatározott, kijelölt hellyel, 

felhasználói körrel történhet meg! 

Az alkalmazott gépek, berendezések kockázatainak minőségi és mennyiségi 

értékelése 

A kockázat végső értékelésében figyelembe vett szempontok: 

• a veszély súlyossága (vagyis az okozható kár mértéke és kiterjedése, ideértve a veszélyeztetettek 

száma is), 

A veszély bekövetkezésének valószínűsége. A szervnél használt gépek, berendezések tekintetében a kockázatok 
mennyiségi és minőségi értékelése.  Ez az értékelés a felismert veszélyek áttekintését és a kockázatok 

rangsorba állítását jelenti annak érdekében, hogy a munkáltató meghatározhassa a szükséges intézkedéseket 
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Gép neve Károkozás 

jellege 

Veszély 

bekövetkez

ésének 

veszélye 

Kockázato

k 

ellenőrzési 

szintje 

munkavédelmi 

szabályok 

érvényesülése 

Szükséges 

intézkedések, 

határidők 

Ipari vasaló 

berendez 

(COMEL) 

személyi 

károsodás 

lehetséges, de 

nem valószínű 

megfelelő kielégítő intézkedés nem 

szükséges 

Kávéfőző 

gépek 

személyi 

károsodás 

lehetséges, de 

nem valószínű 

megfelelő kielégítő intézkedés nem 

szükséges 

Számítógépe

k 

személyi 

károsodás 

lehetséges, de 

nem valószínű 

megfelelő kielégítő intézkedés nem 

szükséges 

Konyhai 

eszközök 

személyi 

károsodás 

lehetséges, de 

nem valószínű 

megfelelő kielégítő intézkedés nem 

szükséges 

A kockázattal érintett dolgozók: tanulók, oktató pedagógusok. 

Képernyő előtti munkavégzés kockázatbecslése és értékelése 

 

Tevékenység megnevezése A kockázat 
értékelése 

Szükséges 
intézkedés 

4 órán túli foglalkoztatás Megfelelt - 

Fokozott pszichés (mentális) megterhelés Még elfogadható - 

Megbotlás, megcsúszás, elesés Megfelelt - 

Rendetlen, elhanyagolt munkahely Megfelelt - 

Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet Megfelelt - 

Rossz egyéni munkamódszer Megfelelt - 

Nagy koncentrációt igénylő munka Még elfogadható - 

Túl intenzív vagy egyhangú munka Megfelelt - 

Személyek fenyegetése, támadása (erőszak) Még elfogadható - 

A képernyős berendezés nem rendeltetésszerű használata Megfelelt - 

A képernyőn megjelenő jelek definiáltsága Megfelelt - 

A képernyőn megjelenő jelek mérete Megfelelt - 

A képernyőn megjelenő kép stabilitása Megfelelt - 

A képernyő villódzása Megfelelt - 

A képernyő fényessége, valamint a jelek és a háttér 
közötti kontraszt 

Megfelelt - 
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A képernyő fordíthatósága és dönthetősége Megfelelt - 

Monitorpolc és az asztal állíthatósága Megfelelt - 

Képernyő tükröződéstől, fényvisszaverődéstől való men-
tessége 

Megfelelt - 

Billentyűzet dönthetősége Megfelelt - 

A használó keze és csuklója megtámasztására rendelke-
zésre álló hely 

Megfelelt - 

Billentyűkön lévő jelek olvashatósága Megfelelt - 

A munkaasztal nagysága a monitor, a billentyűzet, az 
iratok és a csatlakozó eszközök rugalmas elhelyezéséhez 

Megfelelt - 

A munkaszék stabilitása Megfelelt - 

A szabad mozgáshoz a munkaszék stabilitása Megfelelt - 

A munkaszék magasságának állíthatósága Megfelelt - 

A munkaszék támlájának magasságállítása Megfelelt - 

A munkaszék támlájának dönthetősége Megfelelt - 

A munkaszék karfája Megfelelt - 

A használó 2 m2-es testhelyzetének és mozgásának 
biztosítása 

Megfelelt - 

A képernyő és a háttérkörnyezet között helyi világítás-
nál a kontraszt 

Megfelelt - 

Munkahelynél a fényforrások tükröződése Megfelelt - 

Az ablakoknál a takaróeszközök a nappali megvilágítás 
csökkentése érdekében 

Megfelelt - 

Zajvédelmi szempontból a munkahelyek kialakítása Megfelelt - 

A munkahelyi klíma, hőmérséklet, páratartalom és lég-
mozgás 

Megfelelt - 

A használót érő sugárzás Megfelelt - 

A szoftver adott feladatnak való megfelelősége Megfelelt - 
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Kémiai kockázatbecslés 

A hivatkozott jogszabályok alapján a szervnél használt, kockázatbecsléssel érintett anyagok, 

kémia szertár: 

Vegyszerlista 
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Vegyszer 

megnevezése 

mennyiség Veszélyességi 

besorolás 

R - mondatok Biztonsági 

adatlappal 

rendelkezik 

Nátrium-

tioszulfát 

46,3g Irritatív R 36/38 igen 

Réz(II)-szulfát 168,6g Környezeti 

veszély, ártalmas 

R 22, 36/38, 50/53 igen 

Kálium-nitrát 300g Égést tápláló, 

oxidáló 

R 7/ 8 igen 

Kálium-

permanganát 

10,3g Környezeti 

veszély, Égést 

tápláló, Ártalmas 

R 8, 22, 50/53 igen 

Cink granulátum 300g Tűzveszélyes R 15 igen 

Kalcium-

hidroxid 

24,3g Maró R 34, 36/37/38, 41 igen 

Karbamid 73,2g nincs nincs igen 

Kálium-rodanid 144,3g Ártalmas R 20/21/22, 32, 
52/53 

igen 

Ezüst-nitrát 9,9g Maró, környezeti 

veszély 

R 34, 50/53 igen 

Mangán(IV)-oxid 300g Ártalmas R 20/22 igen 

Kálium-jodid 100g Ártalmas R 36, 42/43 igen 

Citromsav 25g Irritatív R 36 igen 

Ureáz 1,7g nincs nincs nem 

Nátrium-

hidroxid 

900g Maró R 35 igen 

Higany 350g Környezeti 

veszély, mérgező 

R 23, 33, 50/53 igen 

Lugol oldat 140ml Környezeti 

veszély, ártalmas 

R 36, 42/43, 50 lásd: jód + 

kálium-jodid 

Fehling I reagens 90ml Környezeti 

veszély, ártalmas 

R 22, 36/38, 50/53 igen 

Fehling II 

reagens 

90 ml Irritatív R 36/38 igen 

Tömény kénsav 1000ml Maró R 35 igen 

Tömény 

salétromsav 

1000ml Maró R 35 igen 

Sósav 22m/m% 350ml Maró R 34, 37 igen 

Hidrogén-

peroxid 30% 

1000ml Maró R 34 igen 

Formaldehid 

30% 

1000ml Mérgező, maró R 23/24/25, 34, 

40, 43 

igen 

Propanon 99% 1000ml Könnyen gyulladó, 

ingerlő 

R 11, 36, 66, 67 igen 

Ammónia oldat 

25% 

1000ml Maró, környezeti 

veszély 

R 34, 50 igen 

Etilén-glikol 500g Ártalmas R 22 igen 
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Glicerin 87%-os 500g nincs nincs igen 

2-propanol 1000ml Irritatív R 10, 37/38, 41, 

67 

igen 

Metanol 1000ml Tűzveszélyes, 

Mérgező 

R 11, 23/24/25, 

39/23/24/25 

igen 

Metilvörös 

indikátor 

20g Ártalmas R 20/21/22, 40 igen 

Metilénkék 

indikátor 

5ml Ártalmas R 20/21/22, 41 igen 

Brómtimolkék 
indikátor 

3g nincs nincs igen 

Fenolftalein 

indikátor 

2g Ártalmas R 40 igen 

Nátrium-

karbonát 

71,9g Irritatív R 36 igen 

Fenolvörös 

indikátor 

10g Irritatív R 36/37/38 igen 

Denaturált szesz 200 ml Könnyen gyulladó R 11 igen 

Kalcium-klorid 

(telített oldat) 40 ml 

Irritatív R 36 igen 

Magnézium-

szulfát oldat 30 ml 

nincs nincs igen 

ammónium-

molibdenát oldat 50 ml 

ártalmas 

irritatív 

Xn; R22  

Xi; R36/37/38 

 

igen 

higany-klorid 

oldat 20 ml 

mérgező, maró, 

környezeti 

veszély, ártalmas 

R: 28-34-

48/24/25-62-68-

50/53 

 

igen 

ecetsav-anhidrid 150 ml 

Tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Lenyelve ártalmas 

Súlyos bőr 

égéseket és szem 

károsodást okoz 

Súlyos 

szemkárosodást 

okoz 

 

R:  

10-20/22-34 

 

igen 

Borax 500 g 

Szemirritációt 

okoz 

Károsíthatja a 

termékenységet 

vagy a születendő 

gyermeket 

 

R: 60-61 igen 

higany(I)-szulfát 23,4 g 

Lenyelve vagy a 

bőrrel érintkezve 

mérgező 

R:  

26/27/28-33-50/53 

 

igen 
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Allergiás 

bőrreakciót 

válthat ki 

Károsíthatja a 

vesét 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

expozíció révén 

károsíthatja az 

idegrendszert 

a vesét 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra, 

hosszan tartó 

károsodást okoz 

higany(I)-nitrát 295 g 

Lenyelve vagy a 

bőrrel érintkezve 

halálos 

Allergiás 

bőrreakciót 
válthat ki 

Károsíthatja a 

vesét 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

expozíció révén 

károsíthatja az 

idegrendszert a 

vesét 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra, 

hosszan tartó 

károsodást okoz 

R 

: 26/27/28-33-

50/53 

 

igen 

ólom-oxid 

(minium) 123,3 g 

mérgező 

környezeti veszély 

R: 61-20/22-33-

50/53-62 

igen 

ólom(II)-oxid 69,7 g 

mérgező 

környezeti veszély 

R: 61-20/22-33-

50/53-62 

igen 

ammónium-

bikromát  133,7 g 

égést tápláló, 

ártalmas, mérgező, 

környezeti 

veszély, maró 

NFPA Kód: H2; 

F1; R1; OX. 

igen 

ólom(II)-nitrát 265 g 

mérgező, 

környezeti veszély 

R: 61-20/22-33-

62-50/53 

igen 

ólom(II)-nitrát 141 g 

mérgező, 

környezeti veszély 

R: 61-20/22-33-

62-50/53 

igen 

higany(I)-oxid 50 g 

Lenyelve halálos 

Bőrrel érintkezve 

mérgező 

R: 26/27/28-33-

50/53 

 

igen 
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károsíthatja a 

vesét 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

expozíció révén 

károsíthatja az 

idegrendszert 

a vesét 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra, 

hosszan tartó 

károsodást okoz 

bárium-dinitrát 167,4 g ártalmas R: 20/22 igen 

nikkel(II)nitrát 

195,8 

g+83,3 g 

égést tápláló, 

ártalmas, 

környezeti veszély 

R49, R61, R8, 

R20/22, R38, R41, 

R42/43, R48/23, 

R68, R50/53 

igen 

Nátrium-nitrit 

99,3 g+49,7 

g 

égést tápláló, 

ártalmas, mérgező, 

környezeti veszély 

R: 8-25-50 igen 

Sárgavérlúgsó 45,6 g környezeti veszély R52/53 nem 

rezorcin 51,3 g 

ártalmas, 

környezeti veszély 

R: 22-36/38-50 igen 

ammónium-

nitrát 43,7 g 

Fokozhatja a tűz 

intenzitását, 

oxidáló hatású 

Lenyelése ártalmas 

lehet 

Bőrirritáló hatású 

Súlyos 

szemirritációt 

okoz 

Károsíthatja a vért 

 

R8, R9 igen 

kálium-dikromát 

100 g+17,4 

g 

Fokozhatja a tűz 

intenzitását, 

oxidáló hatású 

Lenyelve mérgező 

Belélegezve  

halálos 

Bőrrel érintkezve 

ártalmas 

Súlyos bőr égést 

és szemkárosodást 

okoz 

Belélegezve 

allergiás és 

asztmás tüneteket 

R45, R46, R60, 

R61, R8, R21, 

R25, R26, R34, 

R42/43, R48/23, 

R50/53 

igen 
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és nehézlégzést 

okozhat 

Allergiás 

bőrreakciót 

válthat ki 

Genetikai 

károsodást 

okozhat 

Rákot okozhat 

Károsíthatja a 

termékenységet 

vagy a születendő 

gyermeket 

Károsítja a vesét 

Ismétlődő vagy 
hosszabb 

expozíció esetén 

belélegezve 

károsítja az orrot 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra, 

hosszan tartó 

károsodást okoz 

 

Magnézium-

klorid 162,8 g 

nincs nincs igen 

Urotropin B 22,7 g 

irritatív, 

tűzveszélyes 

R11, R43 igen 

trinátrium-
foszfát 500 g 

Súlyos bőrégést és 

szemkárosodást 
okoz 

R36/37/38 igen 

kalcium-karbid 17,7 g tűzveszélyes R: 15 igen 

Benzaldehid 50 ml 

Tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Lenyelve ártalmas 

Bőrrel érintkezve 

ártalmas 

Mérgező a vízi 

élővilágra 

 

R: 22 

 

igen 

Szulfanilsav 50 ml irritatív R: 36/38-43 igen 

Vas(III)-klorid 50 ml 

Az anyag 

irritálja/izgatja a 

szemet, a bőrt és 

a  

légzőrendszert. 

Maró hatású 

lenyelve 

 

R22-R38-R41 igen 
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Bárium-klorid 50 ml 

Az anyag 

irritálja/izgatja a 

szemet, a bõrt és 

a  

légzőrendszert. 

Az anyagnak 

hatása lehet az 

izmokra, beleértve 

a  

szívizmot, okozhat 

szív működési 

zavarokat. 

Az expozíció halált 

is okozhat 

 

R: 20-25 igen 

Piridin  (barnult) 2 ml 

tűzveszélyes, 

irritatív 

R: 11-20/21/22 igen 

Benzaldehid 80 ml 

Tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Lenyelve ártalmas 

Bőrrel érintkezve 

ártalmas 

Mérgező a vízi 

élővilágra 

 

R:  

22 

 

igen 

Xilol 20 ml ártalmas R: 10-20/21-38 igen 

anilin 100 ml 

Lenyelve, a bőrrel 

érintkezve vagy 

belélegezve 

mérgező 

Károsítja a 

vörösvérsejteket 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

expozíció esetén 
károsítja a vért 

Súlyos 

szemirritációt 

okoz 

Allergiás 

bőrreakciót 

válthat ki 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra 

 

R: 

23/24/25-40-41-

43-48/23/24/25-

68-50 

 

igen 

Ólom-acetát  84,5 g 

Az anyag 

irritálja/izgatja a 

szemet. 

Az anyagnak 

hatása lehet a 

R: 61-33-48/22-

50/53-62 

igen 
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vérre és a 

központi 

idegrendszerre, 

okozhat 

hemolitikus 

anémiát, 

idegrendszeri 

károsodást, vese  

károsodást. 

A tünetek 

késleltetve 

jelentkezhetnek. 

Orvosi 

megfigyelés  

indokolt. 
 

Kálium-

permanganát 205,6 g 

Fokozhatja a tűz 

intenzitását, 

oxidáló hatású 

Lenyelve ártalmas 
Súlyos bőrégést és 

szemkárosodást 

okoz 

Feltehetően 

károsítja a 

termékenységet 

vagy a születendő 

gyermeket 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra 

 

R: 8 

-22-50/53 

 

igen 

kálium-karbonát 242,3 g 

Az anyag 

irritálja/izgatja a 

szemet, a bőrt és 

a  

légzőrendszert. 

 

- igen 

réz-karbonát 139 g ártalmas R20/22 igen 

kálium-nitrát 345 g 

Az anyag 

irritálja/izgatja a 

szemet, a bőrt és 

a  

légzőrendszert. 

Az anyagnak 

hatása lehet a 

vérre, okozhat  

methemoglobin 

képzõdést lenyelés 

esetén. 

R8R22R36R37R38 igen 
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A tünetek 

késleltetve 

jelentkezhetnek. 

Orvosi 

megfigyelés 

indokolt. 

 

mangán(IV)-oxid 675 g irritatív R: 20/22 igen 

kobalt(II)-nitrát 340 g 

Lenyelve ártalmas 

Bőr- és 

szemirritációt 

okoz 

Légúti irritációt 

okozhat 

Belélegezve 

allergiás és 

asztmás tüneteket 

és nehézlégzést 

okozhat 

Allergiás 

bőrreakciót 

válthat ki 

Rákot okozhat 

belégzés révén 

Feltételezhetően 
genetikai 

károsodást okoz 

Károsíthatja a 

termékenységet 

vagy a születendő 

gyermeket 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

expozíció révén 

lenyelve 

károsíthatja a  

pajzsmirigyet a 

csontvelőt és a 

szívet 

Mérgező a vízi 

élővilágra, hosszan 

tartó károsodást 

okoz 

 

R: 49-60-42/43-

68-50/53 

igen 

 bárium-

karbonát 295 g 

Lenyelve ártalmas R: 22 

 

igen 

vas(III)-oxid 235 g - nincs igen 

vas-szulfid 360 g - nincs - 

kobalt(II)-szulfát 45,1 g 

Lenyelve ártalmas R:49-60-22-42/43-

68-50/53 

igen 
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Szemirritációt 

okoz 

Belélegezve 

allergiás és 

asztmás tüneteket 

és nehézlégzést 

okozhat 

Allergiás 

bőrreakciót 

válthat ki 

Rákot okozhat 

belégzés esetén 

Feltételezhetően 

genetikai 

károsodást okoz 
Károsíthatja a 

termékenységet 

vagy a születendő 

gyermeket 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

expozíció révén 

lenyelve 

károsíthatja a 

pajzsmirigyet a 

csontvelőt a szívet 

Légúti irritációt 

okozhat 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra, 

hosszan tartó 

károsodást okoz 

 

 

cink-oxid 1911,2 g ártalmas R: 50/53 igen 

mangán(II)-

szulfát 78,7 g 

ártalmas, 

környezeti veszély 

R: 48/20/22-51/53 igen 

bárium-peroxid 100.3 g 

égést tápláló, 

ártalmas 

R: 8-20/22 igen 

nátrium-nitrát 46,1 g 

oxidáló,  égést 

tápláló, ártalmas 

R8, R22 igen 

ammónium-

klorid 285 g 

ártalmas R: 22-36 igen 

Kálium-szulfát 146,8 g - - igen 

bárium-klorid 410 g 

Az anyag 

irritálja/izgatja a 

szemet, a bőrt és 

a  

légzőrendszert. 

R: 20-25 igen 
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Az anyagnak 

hatása lehet az 

izmokra, beleértve 

a  

szívizmot, okozhat 

szív működési 

zavarokat. 

Az expozíció halált 

is okozhat 

 

bárium-karbonát 202,0 g 

ártalmas R: 22 

 

igen 

nikkel-szulfát 316 g 

ártalmas, 

környezeti veszély 

R: 22-40-42/43-

50/53 

igen 

vas(II)-szulfát 52,4 g ártalmas R22, R36/38 igen 

kobalt(II)-klorid 155,0 g 

Lenyelve ártalmas 

Bőrrel érintkezve 

ártalmas lehet 

Szemirritációt 

okoz 

Belélegezve 

allergiás és 

asztmás tüneteket 

és nehézlégzést 

okozhat 

Allergiás 

bőrreakciót 

válthat ki 

Rákot okozhat 

belégzés esetén 

Feltételezhetően 

genetikai 

károsodást okoz 

Károsíthatja a 

termékenységet 
vagy a születendő 

gyermeket 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

expozíció révén 

lenyelve 

károsíthatja a  

pajzsmirigyet a 

csontvelőt a szívet 

Nagyon mérgező a 

vízi élővilágra, 

hosszan tartó 

károsodást okoz 

 

R: 

49-60-22-42/43-

68-50/53 

 

igen 

kalcium-oxid 382,5 g maró R: 14-34-41  
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nátrium-

dihidrogénfoszfát 55,5 g 

- nincs nincs 

cink-szulfát 90,3 g 

ártalmas, 

környezeti veszély 

R: 22-41-50/53 igen 

dikálium-

hidrogénfoszfát 103,7 g 

- nincs nincs 

nátrium-szulfid 47,1 g 

maró, korrozív, 

környezeti veszély 

R: 31-34-50 igen 

vas(ll)-oxalát 94.9 g - nincs nincs 

dinátrium-
hidrogénfoszfát 53,2 g 

- nincs nincs 

nátrium-

tioszulfát 167,8 g 

- nincs nincs 

nátrium-hidroxid 1750 g 

Lenyelve ártalmas 

Súlyos bőrégést és 

szemkárosodást 

okoz 

Okozhat légúti 

irritációt 

 

R:  

35 

 

igen 

kalcium-klorid 510,9 g Irritatív R 36 igen 

Mg szalag 80,1 g 

Tűzveszélyes 

szilárd anyag 

Önmelegedő; 

meggyulladhat 

Vízzel érintkezve 

tűzveszélyes 

gázokat bocsát ki 

R:  

11-15 

 

igen 

Mg por 88,2 g 

Tűzveszélyes 

szilárd anyag 

Önmelegedő; 

meggyulladhat 

Vízzel érintkezve 

tűzveszélyes 

gázokat bocsát ki 

R:  

11-15 

 

igen 

bárium-hidroxid 145,3 g maró R20/22, R34 igen 

elemi kén 381,3 g - nincs igen 

kalcium-fluorid 80,2 g - nincs igen 

stroncium-nitrát 229,5 g - nincs nincs 

Kálium-klorát 61,4 g 

Tüzet vagy 

robbanást 

okozhat; erősen 

oxidáló hatású 

Lenyelve vagy 

belélegezve 

ártalmas 

Károsítja a vért 

Ismétlődő vagy 

hosszabb 

R: 9-20/22-51/53 igen 
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expozíció révén 

károsíthatja a vért 

Mérgező a vízi 

élővilágra, hosszan 

tartó károsodást 

okoz 

vas(ll)-nitrát 87,2 g - nincs nincs 

Ca elemi 76,8 g 

Levegővel 

érintkezve 

önmagától 

meggyullad 

Vízzel érintkezve 

öngyulladásra 

hajlamos 

tűzveszélyes 

gázokat  

bocsát ki. 

Súlyos bőrégést és 

szemkárosodást 

okoz 

 

R: 15 igen 

Kálium-jodát 44,9 g 

oxidáló R9, R22, R36, 

R37, R38 

igen 

ammónium-

oxalát 40,8 g 

ártalmas R: 21/22 igen 

ón(II)-klorid 385 g 

ártalmas R22, R36/37/38, 

R43 

igen 

Kálium-jodid 279,4 g ártalmas R: 36, 42/43 igen 

bórax 295 g irritatív R: 60-61 igen 

réz-szulfát 237,1 g 

Környezeti 

veszély, ártalmas 

R 22, 36/38, 50/53 igen 

mangán(II)-klorid 159,3 g 

Környezeti 

veszély, ártalmas 

R22, R51/53 igen 

kálium-bromát 63,4 g 

égést tápláló, 

mérgező 

R: 45-9-25 igen 

vas(lll)-szulfát B 85,2 g - - nincs 

bárium-nitrát B 250,2 g ártalmas R: 20/22 igen 

réz(I)-oxid 132,0 g 

Környezeti 

veszély, ártalmas 

R22, R50/53 igen 

higany(II)-klorid 13,8 g 

mérgező, maró, 

környezeti 

veszély, ártalmas 

R: 28-34-

48/24/25-62-68-

50/53 

 

igen 

réz(II)-oxid 117,6 g 

Környezeti 

veszély, ártalmas 

R22, R50/53 igen 

nátrium-szulfit 2300 g 

Lenyelve ártalmas 

Belélegezve 

allergiás és 

nincs igen 
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Megállapítás: a felsorolt anyagokhoz a Biztonsági adatlapok rendelkezésre állnak. 

A szervnél használt, kockázatbecsléssel érintett anyagok veszélyességének azonosítása: 

lásd: biztonsági adatlap 

A használt, kockázatbecsléssel érintett anyagok veszélyességének expozíció hatása, annak elemzése 

és az expozíció becslése: 

1. Értelmezés: 

expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való 

kitettség, amely a munkavállalót (az adott munkakörnyezeti tényező ellen 

védelmet nyújtóegyéni védőfelszerelés nélkül) éri; mennyiségi meghatározására 

a munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós 

terhelés (szervezetbe időegység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós idő 

szorzata szolgál. 

2. Vonatkozó jogszabály 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet 

lehetséges expozíciós utak: 

- Belélegezve, légutakon keresztül, 

- Bőrön keresztül történő felszívódás, 

- Szem nyálkahártyáján keresztül, 

- Szájon keresztül történő lenyelés. 

 

expozíció minősítése: 

- A munkahelyi légtér veszélyes anyag értéke a jogszabályban megadott 

értékek alatt van. 

expozíció mértéke: 

- Lásd: biztonsági adatalap.  

- Kockázat lehetősége valamennyi anyag esetén: igen. 

A szervnél használt, kockázatbecsléssel érintett anyagok tekintetében a kockázat értékelése: a 

munkavállalók a fenti anyagokat napi gyakorisággal használják és alkalmazzák. 

A munkahelyi kockázatok csökkentése érdekében az alábbi intézkedések szükségesek: 

asztmás tüneteket 

és  

nehézlégzést 

okozhat 

Allergiás 

bőrreakciót 

válthat ki 

Ártalmas a vízi 

élővilágra 

jodoform 38,2 g 

ártalmas R20/21/22, 

R36/37/38 

igen 
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• a megfelelő szakértelem elsajátítása - munkavédelmi oktatás keretében; 

• az érintett anyagok Biztonsági adatlapjának áttanulmányozása, az abban leírt 
követelmények és előírások maradéktalan betartása; 

• riasztási és mentési gyakorlatok végzése; 

• a munkavégzéshez előírt védőszemüveg és kesztyű használata, a használat ellenőrzése 

A fenti feladatok tekintetében a határidő: folyamatos.  

Felelős: munkavédelmi megbízott. 

A munkáltatónál az érintett anyagokkal kapcsolatos baleset nem következett be, a munkavállalók 

az érintett anyagok használatára vonatkozó szabályokat ismerik. 

A munkavállalók a kockázatbecslési dokumentumot a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet 9. 

§-a rendelkezéseinek figyelembevételével megismerték. 
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Információforrások 

A veszélyek számbavételéhez figyelembe vett információ-források: 

• A munkatevékenység, munkafolyamatok, technológiák, munkaeszközök, 

munkamódszerek közvetlen megfigyelése 

• A munkavállalók és képviselőik tapasztalatai 

• Munkavédelmi jogszabályok, egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozó 

szabályzatok 

• Szabványok 

• Gyártók és szállítók adatlapjai, gépkönyvei, kezelési utasításai 

• Munkahelyi belső szabályzatok, kezelési, technológiai utasítások vagy 

leírások  

• Balesetek, foglalkozási megbetegedések és rendkívüli események adatai  

• Más munkahelyek közzétett adatai, tapasztalatai, bevezetett szakmai 

szokások  

• Tudományos és műszaki irodalom  

• Munkavédelmi adatbázisok  

• Helyszíni vizsgálatok, mérések. 

A jelenlevő kockázatok megszüntetése, megelőzése vagy csökkentése a Mvt-ben 

foglalt elvekkel összhangban: 

1. A kockázatok teljes mértékben nem zárhatók ki. 

2. A kockázatos dolgot kevésbé kockázatossal - a tevékenység sajátosságaiból 

adódóan - nem lehet helyettesíteni. 

Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés szükség esetén rendszeres 

felülvizsgálattal történik! 

A kockázatértékelést legalább három évente felül kell vizsgálni akkor is, ha nem történik 

különösebb változás. 

Ha azonban jelentősebb változás következik be például a munkakörülményekben, a 

technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkaszervezésben, a 

munkavállalói állományban, a munkavédelmi követelményekben, a műszaki fejlődésben vagy a 

rendelkezésre álló ismeretekben, akkor szükségessé válik a kockázatértékelés ismételt elvégzése, 

illetőleg felülvizsgálata. 
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Feladatok és Intézkedési terv 

A Munkavédelmi Szabályzattal összhangban munkavédelmi (előzetes, visszatérő és rendkívüli 

oktatáson is) oktatáson a kockázatértékelési dokumentumot ismertetni kell. 

A szerv vonatkozásában külön intézkedési terv készítése nem szükséges, az 

intézkedést igénylő rendellenességek: 

• a tornaterem lámpáit védő rácsozat havonta történő ellenőrzése, szemlélése 

javasolt, hogy szükség esetén az elmozdult rácsokat helyre lehessen tenni 

(felelős: munkavédelmi felelős; gyakoriság: havonta). 

Villamos vizsgálat 

A helyiségekben a villamos hálózat EPH érintésvédelemmel üzemel. Az elektromos vezetékek 

méretezése megfelelő, a gépek, készülékek és berendezések nem okoznak túlmelegedést. A 

helyiségben használatos gépek, berendezések vészkikapcsolása biztosított, a helyiségek külön-

külön áramtalanítása a folyosó elején lezárt kapcsolószekrényben biztosított. 

A villamos vizsgálatot intézkedést nem igénylően a 2. veszélyességi fokozatba 

soroljuk. 

Képernyős munkahelyek vizsgálata 

Legújabb felméréseink szerint az Iskolában üzemelő képernyős munkahelyek a rendeletek 

szerint nem minősülnek képernyős munkahelynek, mert folyamatosan nem dolgoznak 

képernyő előtt 4 órát, illetve 6 órát. Ettől függetlenül törekedni kell arra, hogy a képernyős 

munkahelyek megfeleljenek a rendeletekben előírtaknak.  

A képernyős munkahelyek vizsgálatát intézkedést igénylően továbbra is a 2. 

veszélyességi fokozatba soroljuk. 

Tűzvédelmi eszközök, vészkijáratok vizsgálata 

A helyiségek tűzvédelmét szolgálja a folyosón, készenléti helyen elhelyezett 1-1 db porral oltó 

tűzoltó készülék. A készülék használatát a személyzet, iskola dolgozói ismerik. További 

tűzbiztonságot szolgál a folyosón lévő fali tűzcsapszekrény, melyben 2 db tűzoltótömlő van 

tűzcsapra szerelve. Az A épület termei füstérzékelővel ellátottak. Füst érzékelése esetén az A 

épület 1-2. emeletén lévő folyosón az ablakok a menekülési útvonalon automatikusan kinyílnak. 

A kötelező ismétlődő tűzvédelmi oktatást minden évben megtartjuk. A tűzvédelmi szabályzatot 

és annak mellékletét a tűzriadó tervet az iskola dolgozói ismerik. Tűzriadót a tanév során 

többször tartunk. 

Minden helyiségből biztosított a menekülési útvonalhoz való jutás.  

Az épület több lépcsőházzal rendelkezik, a lépcsőházak lépcsőzete a szokottnál 

meredekebbnek tűnik, -az épület teljes kiürítésénél nagyobb tömeg veszi igénybe, - ezért 

fokozott a balesetveszély. 

Az Intézmény tűzvédelmi helyzete jónak mondható, azonban a kisebb 

hiányosságok miatt a tűzvédelem vizsgálatát intézkedést igénylően a közepesen 

kockázatos osztályba soroljuk. 

A kockázat elemzést és értékelést három éven belül meg kell ismételni. 
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Határidő: 2024/2025-ös tanév. 

A kockázatbecslést megismertem: 

 

Név Beosztás Aláírás 
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FELÜLVIZSGÁLATI NYILATKOZAT 

Tárgy: A 2022. január 17-én készített Munkahelyi kockázatelemzést, kockázatértékelést 

felülvizsgáltuk. 

Tantestület tagjai 

                                                                                  

Kékesné Czinder Gabriella           

igazgató 


