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Útmutató a szilícium-dioxidra vonatkozó jelentések elkészítéséhez a Szociális Párbeszéd 
Megállapodás alapján  

- Felhasználók adatszolgáltatása alapján - 
 
 

I. BEVEZETÉS 

 
2006. áprilisában a munkavállalók európai szintű szakszervezetei és 14 kapcsolódó ipari szektor - 
aggregátumok, cementipar, kerámiaipar, öntőipar, üvegipar, beleértve a csomagoláshoz használt-, sík- és speciális 
üveggyártást, ipari ásványok és fémtartalmú ásványok iparágai, ásványgyapot, természetes kövek ipara, 
habarcsipar és előre gyártott betonok  ipara -  munkáltatói  aláírták az Európai  Szociális  Párbeszéd 
Megállapodást (Megállapodás a  dolgozók egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-
dioxid tartalmú termékek megfelelő kezelésére és használatára vonatkozó előírások alapján). 
 
A szerződő felek (16  szakágazati  egyesület  és 2 szakszervezet) megegyeztek abban,  hogy a Megállapodás 
érvényesítéséhez az általuk képviselt iparágakról mennyiségi adatokat gyűjtenek, amire első alkalommal 2008-ban, 
majd ezt követően kétévente kerül sor. 
 
Az adatgyűjtés a vállalati telephelyeken történik,  amelyet majd a Megállapodáshoz csatlakozott európai iparágak 
szerint összesítenek, és ez fogja képezni az Európai Bizottság elé terjesztett NEPSI Összefoglaló Jelentést. 
 

 

II. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁS A JELENTÉSKÉSZÍTÉSHEZ 
 
A jelentési rendszer online felületén keresztül Ön a 3. Mellékletet követő hét különböző fejezetben, az ESDA (Európai 
Szociális Párbeszéd Megállapodás) jelentésformátumában szolgáltathat adatokat a Megállapodás alkalmazásáról a 
telephelyén (ld. alább).  
 
Az 1-6. Fejezetekben megadott adatok alapján a rends zer automatikusan kiszámítja a fő teljesítménymutatókat 
(KPI),  amelyek, például,  a  kristályos  szilícium-dioxid por (respirábilis por) belégzésének  kitett  dolgozók 
százalékos arányát jelzik ki a Megállapodást alkalmazó telephelyen. 
  

 Megjegyzéseket és magyarázatokat a „Megjegyzések” elnevezésű, szabadon kitölthető szövegdobozban tehet, 
illetve adhat.  
 
A jelentéskészítés telephelyi szinten történik; az adatokat a telephelynek vagy a telephely képviselőjének kell 
szolgáltatnia legkésőbb a jelentési év március 15-ig feltéve, ha egy korábbi határidőre vonatkozóan nem érkezik 
utasítás. Az adatok ezután különböző szintű  (pl. vállalati szintű, majd országos szintű) és végül európai szintű 
összesítésre (összevonásra) kerülnek a titoktartás megőrzése érdekében.  
 
A jelentést a már rendelkezésre álló, a Megállapodás-betartás felügyelete céljából összegyűjtött adatok alapján kell 
elkészíteni. 
 

Amennyiben bizonyos abban, hogy telephelyén nincs vagy nem képződik kristályos szilícium-dioxid por (belélegezhető 
formában), a 2012. évre vonatkozó jelentését egyszerűsített formában kell elkészítenie. Ez esetben a Kitettségi 
kockázat c. fejezet címébe egy „0”-t kell beírnia és a Megjegyzések c. fejezetben, az Egyéb megjegyzések alatti 
szabadon kitölthető szövegdobozát magyarázattal kell ellátnia. Ilyen telephely-kategóriában nincs szükség további 
adatszolgáltatásra feltéve, ha a működésében nem történnek változások. 
 
Annak  meghatározásához,  hogy  telephelyén  van-e  vagy  termelődik-e  kristályos  szilícium-dioxid,  használhatja  a 
Gyakorlati útmutató 17. oldalán, a Kockázatkezelésről szóló 4. fejezet első kérdésében ismertetett meghatározási 
eljárást. (http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx) 
 

http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx
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Valamennyi EU-tagországban a nemzeti törvények elsőbbséget élveznek a Megállapodással szemben. Amennyiben ez 
jelentéskészítési problémákat okoz, jelezze a Jelentésformátum végén található Megjegyzések c. fejezet Egyéb 
megjegyzések alatt lévő, szabadon kitölthető szövegdobozában.  
 
Megjegyzés:   Ha egy telephelyen a 15 iparág között egyszerre több iparág számára folyik a termelés, akkor a 

jelentésnek a telephely fő tevékenységére kell vonatkoznia. Ugyanakkor a jelentésnek tartalmaznia kell 
a telephely összes alkalmazottjára vonatkozó adatokat.  

 
 

III. A RENDSZER HASZNÁLATA ÉS ADATBEVITEL  
 

A rendszerbe való belépés a regisztráló szervezete (legvalószínűbb, hogy a vállalata lesz a regisztráló szervezete) által 
két különböző e-mailben küldött weboldalcím (hyperlink) és PIN-kód (személyi azonosító szám) révén történik, ami 
hozzáférést biztosít a telephelyi vezérlőpulthoz. 

 Ha már korábban regisztrált, ugyanazt a weboldalcímet és PIN-kódot kell használnia, mint a korábbi 
években. Meg lehet kérni az Önt regisztráló szervezetet, hogy küldje ezeket újra. 
 

 TÖBB TELEPHELY VAGY EGY TELEPHELY JELENTÉSEI 
 
VÁLLALATI SZINTEN 
A NEPSI kívánsága és javaslata (annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen az Európai Szociális 
Párbeszéd Megállapodásnak – ESDA), hogy minden telephelyet külön jelentsen be, név szerint. Mégis, a 
jelentéskészítés megkönnyítése érdekében, íme két opció a Vállalati szinten. 
 
 Az ajánlott opció – Jelentéskészítés minden egyes telephelynek külön-külön. Az egyéni telephelyek 

saját weboldalcímükkel és PIN-kódjukkal férhetnek hozzá a TELEPHELYI szint vezérlőpultjához (control 
panel). Ezeket a tagok szerkesztése/regisztrálása (edit/enrol members) gomb használata segítségével lehet 
megszerezni – kérjük keresse meg az erre vonatkozó részeket a „A telephelyi adatokat nem közvetlenül 
jelentő tagoknak szóló felhasználói útmutató” c. dokumentumban (Guidence for members who do not directly 
report site data). 
 

 Ha VÁLLALATKÉNT csak egyetlen olyan telephellyel rendelkezik, amelyről a Vállalati szint vezérlőpultjától 
készíthet közvetlen módon jelentést, válassza a „Jelentéskészítés egyetlen telephelynek” opciót. 
Amennyiben előzőleg már regisztrált telephelyet vagy telephelyeket, ezeket ki kell törölnie. Ez nem 
befolyásolja az előző évek jelentéseit. Amint az összes egyéni telephelyet törölte a jelenlegi 
nyilvántartásból, továbbléphet és közvetlen módon férhet hozzá a jelentési űrlaphoz. Ld. alább az útmutatót 
a kérdések megválaszolásához. 

 
 A vállalatoknak ugyanakkor rendelkezésükre áll a „Jelentéskészítés több telephelynek” opció is. Ez 

lehetővé teszi Önnek, hogy több telephelyre vonatkozó összesített adatokat jelentsen. Lehetősége adódik 
törölni az előzőleg regisztrált telephelyekre vonatkozó adatok némelyikét, vagy minden adatot. Ezt az opciót 
választhatja, ha bizonyos telephelyeket csoportként szeretne jelenteni, másokat pedig egyenként, az egyéni 
weboldalcím- és PIN-kódos rendszer felhasználásával. Meg kell jegyeznünk, hogy vállalatonként csak 
egyetlen „több telephelyre” vonatkozó jelentés létezhet. Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy ez az opció nem 
az  ESDA által ajánlott lehetőség, de a folyamat könnyítése érdekében rendelkezésére áll. 
 

Ha mégis a „Jelentéskészítés több telephelynek” opciót választja, egy szövegdoboz bejelölésével meg kell 
erősítenie azt, hogy bár egyetlen jelentést tölt ki több telephely adataival, amennyiben az Önt regisztráló 
szervezet ezt kéri, Ön hajlandó az egyes önálló egységek azonosítására, a szilíciumra vonatkozó Európai 
Szociális Párbeszéd Megállapodás (ESDA) 7-es (4) cikkelyében szereplő előírásoknak megfelelően. Amint 
ezt megerősítette, továbbléphet a több telephelyre vonatkozó űrlaphoz, amely hasonló az egyéni telephelyre 
vonatkozó űrlaphoz, azzal a különbséggel, hogy itt még meg kell jelölnie azt is, hány telephelyre vonatkozik a 
jelentés. 

Minden kitöltendő fejezet előtt rövid utasítást és értelmezést talál az online jelentéskészítési rendszerben.   

 
Amint kiválasztotta az opciók egyikét, a rendszerben hozzáférhet a telephely vezérlőpultjához. Itt az alábbi opciók 
közül választhat:  

 Adatmódosítás: név és/vagy e-mail megváltoztatása. A változtatásról a regisztráló szervezet értesítést kap. 
 Meghívás visszautasítása: a jelentéskészítés felkérésének elutasítsa, ha, például, már másnak tett jelentést. A 
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regisztráló szervezete értesítést kap a jelentéskészítés elutasításáról és előfordulhat, hogy kapcsolatba lép 
Önnel. Ha két meghívást kap (pl. a telephely két különböző iparágba lett besorolva, vagy két egyesülethez 
tartozik), az egyiket el kell utasítania. 

 Jelentéskészítés megkezdése: vigye be a rendszerbe az adatokat 
 Üres jelentésformátum nyomtatása) (pl. kitöltés előtti adatgyűjtéséhez) 
 E-mail küldése a regisztráló szervezetnek 

 
A „Jelentéskészítés megkezdése” gomb megnyomása után vigye be az adatokat az alábbi 7 fejezetben 
feltüntetett kérdésmezőkbe. 
Minden kitöltendő fejezet előtt a rendszerben rövid utasítást és magyarázatot talál. 
 

1. Fejezet: A telephely általános adatai 
 

1. Alkalmazottak száma  
Adja meg a telephelyen dolgozók összlétszámát (2009. december 31-i állapot szerint), beleértve az adminisztrációs 
munkatársakat, a részmunkaidőben és a határozott időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatottakat stb. a 
Megállapodás 3.2-es cikkelyében foglaltak szerint (ld. http://www.nepsi.eu/agreement.aspx) Az alvállalkozói létszámot 
nem szükséges megadnia. 

 A székhelyen dolgozó alkalmazottakat is bele kell számítani (a székhelyet a vállalat külön „telephelyként” 
regisztrálhatja). 
 
 

2. Fejezet: Kitettségi kockázat 
 

2. A belélegezhető kristályos szilíciumdioxidnak kitett dolgozók száma  
Adja meg a teljes foglalkozotti létszám ipari eljárásokból származó kristályos szilícium-dioxid belélegzésének 

potenciálisan kitett dolgozóinak számát,.  
 
Az adatnak az Gyakorlati útmutató 17. oldalán, a Kockázatkezelésról szóló 4. fejezet első kérdésében ismertetett 
kvalitatív „kezdeti” meghatározási, vagy hasonló meghatározási eljárás eredményeként kapott számon kell alapulnia. 
Tüntesse fel azokat az alkalmazottakat is, akik potenciálisan kis kitettségnek, rövid idejű kitettségnek vannak kitéve 
vagy már alkalmazzák a megelőzéssel és egészségvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket. Az alkalmazottakat akkor 
is potenciális kockázatnak kitett személyeknek kell tekinteni, ha a munkahelyiségben a levegő szilícium-dioxid por 
tartalma a nemzeti expozíciós határérték alatt van, vagy ha védőfelszerelést viselnek.  

 A potenciálisan kitett dolgozók például a következők lehetnek: karbantartók, szállítómunkások, a belső 
laboratóriumokban dolgozó alkalmazottak, recepciósok, egészség- és biztonságügyi menedzserek, irodai dolgozók a 
telephelyen, stb. 
 
A személyi kockázati kitettség nyomon követése c. mezőben nem szükséges adatot megadnia, mivel az a telephelyen 
lévő finom kristályos szilícium-dioxid részecskék potenciális (és nem a tényleges) kockázatára vonatkozik. 
 
 

3. Fejezet: Kockázatelemzés és porképződés felügyelete 
 

3. A kockázatelemzésbe bevont dolgozók száma 
A szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan  kitett alkalmazotti létszámból (ld. 2. Fejezet) adja  meg azon 
alkalmazottak adott munkára vetített számát, akik esetében kockázatelemzést végzett a Gyakorlati útmutató, I. rész, 4. 
fejezet 2. Kérdésében (és/vagy azonos nemzeti előírásban) foglaltak szerint. Ideális esetben ez az adat megegyezik a 
szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan kitett alkalmazotti létszámmal. 
 
Amennyiben a kockázatelemzési eljárása a nemzeti előírásokat követi, tüntesse fel az erre vonatkozó adatokat fel a 
Megjegyzések fejezet szövegdobozaiban.  

 Vegye figyelembe, hogy ott, ahol rendszeres (pl. kétévenkénti) kockázatfelmérést végeznek, amennyiben a 
felügyeleti program érvényes és a folyamatokban, a felhasznált alapanyagokban, az országos törvénykezésben 
nem következett be semmiféle változás, elmondható, hogy a dolgozók védve vannak, még akkor is, ha a 
jelentéskészítési időszak alatt nem végeztek újabb ilyen felmérést. 
 
4. A kitettség-ellenőrzésbe bevont dolgozók száma 
A szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan  kitett alkalmazotti létszámból (ld. 2. Fejezet) adja  meg azon 
alkalmazottak adott munkára vetített számát, akik esetében adatok állnak rendelkezésre a kitettségre vonatkozóan.   

http://www.nepsi.eu/agreement.aspx
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Vegye figyelembe azt, hogy ha egy munkakörön belül a munkavállalók reprezentatív mintáját vizsgálják, akkor 
elmondható, hogy az adott munkakörben dolgozó összes munkavállalóra vonatkozik a felmérés (nem szükséges 
minden egyes munkavállalónak viselni a mintavételi készüléket). 

 Vegye figyelembe, hogy ott, ahol rendszeres (pl. kétévenkénti) kockázatfelmérést végeznek, amennyiben a 
felügyeleti program érvényes, elmondható, hogy a dolgozók védve vannak, még akkor is, ha a jelentéskészítési 
időszak alatt nem végeztek újabb ilyen felmérést.   
 
Segítségként Lásd a Megállapodás Porellenőrzési jegyzőkönyv című 2. mellékletét.  
 
5. A kockázatelemzés szerint szilícium-dioxidra vonatkozó egészség-felülvizsgálati jegyzőkönyvet igénylő 

dolgozók száma   
A szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan  kitett alkalmazotti létszámból (ld. 2.  Fejezet) adja  meg azon 
alkalmazottak  adott  munkára  vetített  számát,  akik  esetében  a  kockázatelemzés  tanúsága  szerint  egészség-
felülvizsgálati jegyzőkönyv vezetése indokolt. (Lásd a Megállapodás szilikózisra vonatkozó egészség-felülvizsgálati 
jegyzőkönyv című 8. mellékletét - http://www.nepsi.eu/agreement.aspx).  
 
 

4. Fejezet: Egészségügyi felülvizsgálat 
 

6. Általános egészség-felülvizsgálati jegyzőkönyv hatálya alá tartozó dolgozók száma  
A szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan  kitett alkalmazotti létszámból (ld. 2. Fejezet) adja  meg azon 
alkalmazottak számát, akikről általános egészség-felülvizsgálati jegyzőkönyv-bejegyzés készül; az előirányzott érték a 
vállalat szerepvállalásának és a nemzeti. Ez a sor csak az egészségügyi felülvizsgálatra jogosult munkavállalói létszám 
közlésére szolgál, még azon dolgozók esetében is, akik nincsenek jelentős mennyiségű kristályos szilícium-dioxid por 
belégzésének kitéve.  
 
A kristályos szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan kitett munkavállalók számánál nagyobb szám nem adható 
meg. Ha ez a szám a telephelyén magasabb, mint a kristályos szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan kitett 
munkavállalók száma, akkor jelezze azt a Megjegyzések fejezet mezőjében. 
 
7. A szilikózisra vonatkozó egészség-felülvizsgálati jegyzőkönyv hatálya alá tartozó dolgozók száma 
A szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan  kitett alkalmazotti létszámból (ld. 2. Fejezet) adja  meg azon  
alkalmazottak számát, akiket bevontak a Megállapodás részét képező, a szilikózisra vonatkozó specifikus egészség-
felülvizsgálati  jegyzőkönyv  hatálya  alá.  Útmutatóként  lásd  a  Megállapodás  vonatkozó egészség-felülvizsgálati 
jegyzőkönyv című 8. mellékletét - http://www.nepsi.eu/agreement.aspx arra való tekintettel, hogy a helyi előírások és 
egészségügyi  gyakorlati  eljárásoktól  függően  a  szilikózisra  vonatkozó,  érvényben  lévő  egészségügy-felügyeleti 
jegyzőkönyvhez nem mindig szükséges a rutin mellkasröntgen-vizsgálatok elvégzése. 
 
A kristályos szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan kitett munkavállalók számánál nagyobb szám nem adható 
meg. Ha ez a szám a telephelyén magasabb, mint a kristályos szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan kitett 
munkavállalók száma, akkor jelezze ezt a Megjegyzések fejezet mezőjében. 
 
 
 
 

5. Fejezet: Képzés 
 

8. Az általános alapelvekkel kapcsolatban tájékoztatásban, oktatásban és képzésben részesített dolgozók 
száma  

A szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan kitett alkalmazotti létszámból (ld. 2. Fejezet) adja meg alkalmazottak 
számát,  akik  információt,  útmutatásokat  kapnak  és  részt  vesznek  az  Általános  alapelvek  programban  a 
Megállapodás szerves részét képező I. melléklet - Gyakorlati útmutató, I. rész, 4. fejezetében foglaltak, valamint a 
Bizottság 89/391/EEC rendelete szerint. (Ez utóbbi a Biztonságos és egészséges munkahelyek európai 
ügynökségének - OSHA - honlapján érhető el:http://osha.europa.eu/OSHA). 
 

 Vegye figyelembe, ha a telephelyén a múltban már szerveztek, és azóta is rendszeresen (pl. 2-3 évente) 
tartanak továbbképzéseket, akkor a továbbképzés érvényességi ideje alatt elmondható, hogy a munkavállalók 
részesültek képzésben, még ha az nem is a jelentéstételi időszak alatt történt.   
 
A tájékoztatás alatt a értesítéseket, a szórólapok és a munkahelyen kitett jelzések értendők. Az útmutató szóbeli vagy 
írásos tájékoztatást jelent az eljárásokról. A képzési program interaktív tanítási programot jelent. 
 
 
 

http://www.nepsi.eu/agreement.aspx
http://www.nepsi.eu/agreement.aspx
http://osha.europa.eu/OSHA
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9. A feladatlistával kapcsolatban tájékoztatásban, oktatásban és képzésben részesített dolgozók száma 
A szilícium-dioxid por belégzésének potenciálisan kitett alkalmazotti létszámból (ld. 2. Fejezet) adja meg alkalmazottak 
számát, akik részt vesznek az előírt Feladatlista programban a Megállapodás szerves részét képező Gyakorlati 
Útmutató II. mellékletében foglalt, vagy bármely hasonló gyakorlati programban (megelőzési és védelmi eljárások) a 
Bizottság 89/391/EEC rendelete értelmében. Amennyiben ilyen iránymutató gyakorlati programokat szerveznek, az erre 
vonatkozó információt, kérjük, tüntesse fel a Megjegyzések fejezetben. 
 

 Vegye figyelembe, ha a telephelyén a múltban már szerveztek, és azóta is rendszeresen (pl. 2-3 évente) 
tartanak továbbképzéseket, akkor a továbbképzés érvényességi ideje alatt elmondható, hogy a munkavállalók 
részesültek képzésben, még ha az nem is a jelentéstételi időszak alatt történt.   
A feladatlistákkal kapcsolatos képzés bármilyen képzés lehet, amely átveszi a feladatlisták alapelveit: amennyiben a 
vállalat a NEPSI Gyakorlati Útmutatójában szereplő feladatlisták általános elveire alapozó saját feladatlistákat dolgoz ki, 
akkor elmondható, hogy a munkavállalók részesültek a feladatlistákkal kapcsolatos képzésben. 
 
A tájékoztatás alatt az értesítések, a szórólapok és a munkahelyen kitett jelzések értendők. Az útmutató szóbeli vagy 
írásos tájékoztatást jelent az eljárásokról. A képzési program interaktív tanítási programot jelent. 
 
 
 

6. Fejezet: Iránymutató gyakorlatok 

10. Műszaki intézkedések a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid képződésének /szétszóródásának csökkentésére 
Az Alkalmaztak vagy a Nem alkalmaztak mezők valamelyikének bejelölésével válassza ki, hogy a telephelyen 
foganatosítottak-e  műszaki  intézkedéseket (pl.: porgyűjtő, porszűrő, tároló rendszerek biztosítása). Ha ezen 
intézkedések bevezetése folyamatban van, akkor jelölje be az Alkalmaztak mezőt, és fejtse ki ezeket bővebben a 
Megjegyzések c. fejezetben. (Ld. 7. Fejezet).  
 
Amennyiben ilyen intézkedések a jelentéskészítési időszak előtt történtek, jelölje be az „Alkalmaztak” opciót. Ha a 2010. 
év óta eltelt utolsó jelentéskészítési időszak további intézkedéseket foganatosítottak, válassza az Alkalmaztak opciót, 
és fejtse ki ezeket bővebben a Megjegyzések fejezetben.  
 
11. Szervezeti intézkedések 
Az Alkalmaztak vagy a Nem alkalmaztak mezők valamelyikének bejelölésével válassza ki, hogy a  telephelyen 
történtek-e szervezeti intézkedések (pl. a Megállapodás szerves részét képező Gyakorlati Útmutató II. melléklete 
szerint). Ha ezen intézkedések bevezetése folyamatban van, akkor jelölje be az Alkalmaztak mezőt, és fejtse ki 
ezeket bővebben a Fontos megjegyzések c. fejezetben (Ld. 7. Fejezet).. 
 
Amennyiben ilyen intézkedések a jelentéskészítési időszak előtt történtek, jelölje be az „Alkalmaztak” opciót. Ha a 2010. 
év óta eltelt utolsó jelentéskészítési időszak további intézkedéseket foganatosítottak, válassza az „Alkalmaztak” opciót, 
és fejtse ki ezeket bővebben a Megjegyzések c. fejezetben.  
 
12. Személyi védőfelszerelések kiosztása és használata, ahol szükséges 
Az Alkalmaztak vagy a Nem alkalmaztak mezők valamelyikének bejelölésével válassza ki, hogy a telephelyen 
osztottak-e ki személyi védőfelszereléseket (PPE) , ahol ez szükséges volt. (A személyi védőfelszerelésre (PPE) 
vonatkozó ajánlásokat a Gyakorlati útmutató, II. rész, 2.1.15 feladatlistája tartalmazza). 
 
Amennyiben a védőfelszerelések kiosztása a jelentéskészítési időszak előtt megtörtént, jelölje be az „Alkalmaztak” 
opciót. Ha a 2010. év óta eltelt utolsó jelentéskészítési időszak további intézkedéseket foganatosítottak e téren, 
válassza az Alkalmaztak opciót, és fejtse ki ezeket bővebben a Megjegyzések c. fejezetben.  
 
 

7. Fejezet: Megjegyzések 

 
A Megjegyzések c. fejezet szabadon kitölthető szövegdobozaiba jegyezheti le az adott telephely szintjén a 
megállapodásban foglaltak megvalósítására vonatkozó fontos észrevételeit, beszámolhat a telepen végrehajtott 
műszaki és szervezeti intézkedések eredményeiről (bármely részlegesen megvalósított projekt esetében is - Lásd. 6. 
Fejezet). 
 
13. Megjegyzések 
 
Kérjük, hogy a szabadon kitölthető szövegdobozokat az alábbiakkal töltse ki: 

• Megjegyzések a jelentéskészítési folyamattal kapcsolatban; 

• Információ a kitettségi felügyeleti stratégiájáról (pl.: statikus vagy személyi mérések, a nemzeti expozíciós 

határértékekkel való összehasonlítási módszer); 
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• Amennyiben az 1. Fejezetben feltüntetett alkalmazotti létszámnál több dolgozót érint a 

kockázatelemzés/porképzés felügyelete/képzés/egészségügyi felülvizsgálat, itt tüntetheti fel a többletet; 

• Egyéb megjegyzések: 
Amennyiben bizonyos abban, hogy a kristályos szilícium-dioxid por (belélegezhető formában) nem található 
vagy nem termelődik a telephelyén, és ezért a Kockázati kitettség c. Fejezet fejlécében “0”-t írt be, az Egyéb 
megjegyzések alatti szabadon kitölthető szövegdobozban erre magyarázatot adhat..  

 Fel lehet sorolni a NEPSI Gyakorlati Útmutatójában szereplő feladatlistákat (vagy a vállalat saját belső 
feladatlistáit, amelyek ugyanazokra az elvekre alapoznak) is, amelyeket az elmúlt négy évben alkalmaztak. 
 

Az elkészült jelentés átnézését követően nyomja meg a Jóváhagyás gombot, a jelentés a továbbiakban nem 
módosítható. A jelentésből való kilépéshez kattintson az Adatmentés gombra, de vegye figyelembe, hogy 
így a bevitt adatok mentésre kerülnek, de magát a jelentést ezzel nem hagyja jóvá és nem zárja le. Ha nem 
nyomja meg  a  Jóváhagyás  gombot,  a  jelentését  nem  tudjuk  figyelembe  venni. 
Amennyiben  a  jelentésben változtatásokat kell tennie annak leadását követően, a „Jelentésformátum 
feloldásának kérése” gombra kattintva kérheti vállalatától a jelnetés feloldását. 
 

►►► PowerPoint útmutató letölthető a www.nepsi.eu, oldal “Downloads/Letöltések” 

menüpontból.  
 

http://www.nepsi.eu/

