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Ellenőrzési lista kölcsönvevő munkáltatókhoz

1. Általános adatok
1.1.1. A munkáltató fő tevékenységének TEÁOR száma
1.1.2. Kölcsönzött munkavállalók tevékenységének TEÁOR száma(i)
1.2.1. Munkavállalói létszám összesen (az ellenőrzött telephelyen):
1.2.2. Kölcsönzött munkavállalók száma összesen (a telephelyen):
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.

nő
fiatalkorú
idősödő

1.3. Intézkedések/ tervezett intézkedések
2. Kockázatértékelés
2.1.

Az ellenőrzött munkáltató rendelkezik-e kockázatértékeléssel?
[Mvt. 54. § (2)-(3)]

2.2.

A kockázatértékelés során azonosították-e a kölcsönzött munkavállalókat?
[Mvt. 54. § (2)]

3. Munkavédelmi érdekképviselet
3.1.

Tartottak-e munkavédelmi képviselő választást a 20 fős munkavállalói létszámot elérő
munkáltatónál, illetve ez irányú kezdeményezés esetén? [Mvt. 70/A. § (1) a), b)]

3.2.

A munkavédelmi képviselők rendszeresen találkoznak kölcsönzött munkavállalók
munkavállalókkal, problémáikat tovább viszik és megbeszélik a vezetőséggel?

4. Munkavállalók tájékoztatása, képzése
A munkáltató gondoskodott a kölcsönzött munkavállalók teljeskörű munkavédelmi oktatásáról a
munkavállaló munkába állásakor, munkahely, munkakör megváltozásakor, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, új munkaeszköz
üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor? [Mvt. 55. §]
Indokolt vizsgálni a kockázatértékelés és az oktatás alapját képező tematika összhangját is,
valamint hogy az oktatási tematika kiterjedt-e a kölcsönzött munkavállalók által végzett
tevékenységre, munkafolyamatra, munkaeszközre.
5. Egyéni védőeszköz juttatás
5.1. A munkáltató szabályozta írásban az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét, amennyiben
megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés nem valósítható meg? [Mvt. 56.§; 65/1999. (XII. 22.) EüM r. 5.§
(1)-(3)]
5.2. A munkáltató biztosította a kölcsönzött munkavállalók részére a veszélyforrások ellen
megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 42. § b); 65/1999. (XII. 22.) EüM r.
3.§ (1)]
5.3. Amennyiben szükséges az egyéni védőeszköz, a munkáltató kioktatta-e a kölcsönzött
munkavállalókat az egyéni védőeszközök használatára vonatkozóan, a használatot
begyakoroltatta-e és ezt dokumentálta-e? [65/1999. (XII. 22.) EüM r. 4. § (6)]
5.4. A munkavállalók rendeltetésüknek megfelelően használták a munkáltató által biztosított, a
veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 60. § (1) bek.
b); 65/1999. (XII. 22.) EüM r. 8. § (1)]
6. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata/foglalkoztathatósági szakvélemény
6.1.

A kölcsönzött munkavállalók számára biztosított a foglalkozás-egészségügyi ellátás? [Mvt.
58. §]

6.2.

A munkáltató írásban rögzítette a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági
vizsgálatok irányát és gyakoriságát is? [33/1998. (VI. 24.) NM r. 15.§ 1) a)]

6.3.

A munkaköri alkalmasság előzetes orvosi vizsgálata megtörtént a kölcsönzött munkavállalók
esetében? [Mvt. 49. § (1), 50. §; 33/1998. (VI. 24.) NM r. 4. § (1)]

6.4.

A munkaköri alkalmasság időszakos orvosi vizsgálata megtörtént a kölcsönzött
munkavállalók esetében? [Mvt. 49. § (1), 50. §; 33/1998. (VI. 24.) NM r. 6. § (1)-(2)]

6.5.

Az orvosi vizsgálatokkal összefüggésben mit biztosított a kölcsönbeadó a munkáltató
számára? [Mt. 217. § (4) bek.]

7. Munkahelyi elsősegélynyújtás
7.1.

A munkahelyi elsősegélynyújtás személyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; 4/2002 (II.20.)
SzCsM-EüM r. 4.mell. I.fej. 13. pont; 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM r. 20.§ (1)]

7.2.

A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46.§; 4/2002 (II.20.)
SzCsM-EüM r. 4. mell. I. fej. 13. pont; 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM r. 20.§]

8. Eljárások veszélyhelyzet esetén
Balesetek, üzemzavarok, veszélyhelyzetek kezelésére intézkedési terv, mentési terv készült-e?
[Mvt. 42. § d.); Mvt. 45. §; Mvt. 54/A § (2); 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM r. 8. §)]

9. Munkahelyi kommunikáció
A munkáltató a munkavégzést megelőzően megadta a szükséges utasításokat és tájékoztatást a
kölcsönzött munkavállalóknak? [Mvt. 54. § (7) a)]

