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Bevezető 

Az Iskola - munkavédelmi szabályozásának rendszerét az 1993. XCIII. törvény a 

Munkavédelemről az 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet a törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról, valamint az érvényben lévő jogszabályok és rendelkezések határozzák meg. 

I. 

Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi Szabályzat (MFESZ) célja, hatálya, 

az iskolaveszélyességi osztályba sorolása 

1.1. A Szabályzat célja  

A szabályzat célja, hogy az Iskola egészére kiterjedően egységes szempontok szerint rögzítse 

a munkavédelmi feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a munkavédelmi oktatás 

rendjét, az egyéni védőeszközök, védőitalok és tisztálkodási szerek juttatásának szabályait, 

valamint a munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi követelményeket, továbbá 

meghatározza a munkavédelmi eljárás rendjét. 

1.2. Szabályzat hatálya  

A szabályzat hatálya kiterjed: 

Az Iskola összes dolgozójára. 

1.3. Veszélyességi osztályba sorolás 

- az Iskolaveszélyességi osztályba sorolása az 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendeletben 

meghatározottak szerint III. veszélyességi osztály 

- a foglalkoztatottak létszáma alapján …….. kategória 

1.4. 2022. január 1-én lép hatályba.  

1.5.A munkavédelemről szóló törvény előírása szerint 3 évente felül kell vizsgálni, illetve el 

kell végezni a munkahelyi kockázat elemzést, a kockázat elemzés eredményeit amennyiben 

szükséges át kell vezetni a szabályzaton. 

1.6.A MFESZ megszegése miatt bekövetkező cselekmény vagy esemény jogi felelősséget 

érvényesítő eljárást vonhat maga után. 

1.7.Mind az Iskola mind a munkavállaló a szabályzat rendelkezéseinek megszegésével okozott 

kárért anyagi felelősséggel tartozik. 
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II. 

Munkavédelmi ügyrend 

Az iskola vezetőinek munkavédelmi jog- és feladatköre  

2.1. Az iskola vezetőjének feladatai  

- biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit; 

- gondoskodik - a munkakörülmények tervszerű fejlesztéséről,  

  - a munkavédelmi szervezet létrehozásáról, 

  - a végrehajtás ellenőriztetéséről. 

- kivizsgálja a munkabaleseteket, súlyos esetekben megteszi a szükséges jelentéseket; 

- engedélyezi veszélyes létesítmények, berendezések működését, ill. közvetlen balesetveszély 

esetén gondoskodik azok elhárításáról; 

- gondoskodik az egyéni védőeszközök beszerzéséről és kellő időben való kiadásáról; 

- egy személyben az iskolamunkavédeleméért felelős vezetője. 

Közvetlen munkahelyi vezetők jog- és hatásköre 

2.2. Munkavédelmi vezető az iskola helyettes vezetője. 

Az iskolavezetőjének felelősségének érintetlenül hagyása mellett az iskola Munkavédelmi 

vezetője.  

Feladatait a szakmai feladatainak ellátása mellett kapcsolt munkakörben látja el.  

Kötelessége a munkavédelem szervezése, irányítása és rendszeres ellenőrzése.  

Kötelessége gondoskodni a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető műszaki állapot 

fenntartásáról.  

2.3. Munkavállalók munkavédelmi kötelességei 

A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban és a munkavégzésre 

vonatkozó szabályok, megtartásával végezhet munkát, így különösen köteles: 

 - a rendelkezésre bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról meggyőződni, a tőle 

elvárható módon azt rendeltetésnek megfelelően, használni, a számára előírt 

karbantartási feladatokat elvégezni; 

 - az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható 

tisztításáról gondoskodni; 

 - a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni, 

munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; 

 - munkája elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés 

során, alkalmazni; 

 - részére élőírt orvosi vizsgálaton részt venni; 

 - veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy arra 

intézkedést kérni felettesétől; 

 - balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni 
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III. 

Alkalmazás munkavédelmi feltételei 

Előzetes alkalmassági vizsgálat 

3.1. A munkaköri alkalmasság elbírálására munkaviszony létesítése, továbbá munkaköri 

munkahely megváltoztatása előtt előzetes orvosi vizsgálatot kell elvégeztetni valamennyi 

munkavállalónál 

3.2. A vizsgálatra irányítást az iskola vezetője köteles elvégeztetni. 

3.3. Az egészségügyi törzslapot a foglalkozás-egészségügyi szolgálat őrzi. 

3.4. Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy munkahelyet változtat, a törzslapot át 

kell adni a munkavállalónak. 

IV. 

A munkavédelmi oktatás és továbbképzés rendje  

A munkavédelmi oktatás 

4.1. A munkavédelmi oktatás célja: 

- a munkavállaló elsajátítsa, ill. bővítse a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket; 

- a munkavállalók a rájuk bízott feladatokat munkavédelmi szempontból is kifogástalanul 

lássák el, valamint a - szakmailag elvárható mértékű - műszaki megelőzést munkavégzésük 

során alkalmazzák; 

- tevékenyen működjenek közre a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésében. 

4.2. Általános előírások: 

A munkavédelmi oktatás tananyagának és tematikájának összeállítása során az általános 

munkavédelmi ismeretek mellett figyelemmel kell lenni a munkakörre és a munkavégzés helyi 

sajátosságaira. 

Az oktatást végzőnek szóban (esetleg írásban), valamint munkakörtől függően gyakorlatban 

kell meggyőződnie arról, hogy a munkavállaló az oktatott anyagot elsajátította és azt a 

tevékenysége során alkalmazni tudja. 

Az oktatást a munkavállaló tényleges munkába állása előtt meg kell kezdeni és egy héten belül 

be, kell fejezni. 

Az oktatott anyag elsajátításáig a munkavállaló csak ezzel megbízott személy felügyelete 

mellett foglalkoztatható. 

Azt a munkavállalót, aki az oktatáson, önhibáján kívül nem vett részt, vagy az oktatott 

tananyagot nem sajátította el, az akadály megszűnésétől, ill. sikertelen beszámoltatástól 

számított 15 napon belül újabb oktatásban kell részesíteni. 
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Azt a munkavállalót, aki kétszer megismételt oktatás után sem sajátította el a munkaköréhez 

szükséges munkavédelmi ismereteket, továbbá aki az oktatáson önhibájából, figyelmeztetés 

ellenére nem vett részt, az adott munkavégzéstől el kell tiltani és erre az időre részére munkabér 

nem fizethető ki.  

Az oktatás időtartama egy óránál kevesebb nem lehet. 

Az oktatást munkaidőben kell megtartani, a munkavállalót az emiatt kiesett időre átlagkeresete 

illeti meg. 

Az oktatás időtartamát, az oktatást végzőnek úgy kell meghatározni, hogy a munkavállaló a 

biztonságos munkavégzéshez szükséges jártasságot megszerezze. 

A közvetlen munkahelyi vezető munkavédelmi oktatás időpontjáról a munkavállalót köteles 

időben, de legalább 24 órával előtte tájékoztatni. 

Az oktatást végzőnek különös figyelmet kell fordítania az ún. első munkahelyes 

munkavállalókra, a rövid szakmai gyakorlattal rendelkezőkre, diákokra. 

Az oktatás tárgyi, anyagi eszközeit és feltételeit a gazdálkodó egység vezetőjének feladata 

biztosítani. 

4.3. A munkavédelmi oktatás főbb tartalmi követelményei: 

 - a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok által előírt munkáltatói kötelességek, 

munkavállalói kötelezettségek, és a számára biztosított jogok; 

 - a jogszabályoknak a munkavállaló beosztásával, ill. munkájával összefüggő előírásai; 

 - a biztonságos munkavégzéshez szükséges technológiai, műveleti, kezelési és 

karbantartási utasítások; 

 - a munkavégzéssel járó, a helyi körülményekből adódó veszélyek, ártalmak, azok 

elhárításának módja, a rendkívüli helyzetben tanúsítandó magatartás; 

 - az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védőeszközök helyes használata; 

 - a biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos közlekedés-biztonsági, 

egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi előírások, valamint elsősegély nyújtási 

ismeretek. 

4.6. Munkavédelmi oktatás 

4.6.1Az új belépő munkavállalókat előzetes oktatásban kell részesíteni a munkájának 

megkezdése előtt, az első munkanapján. 

Az oktatás szempontjából új belépőknek kell tekinteni azt a munkavállalót, aki  

 - az iskolával új munkaviszonyt (próba-, meghatározott-, határozatlan időre, kisegítő 

munkára, mellék vagy másodállásban) ill. egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt 

létesít; 

 - aziskolán belül munkahelyet vagy munkakört változtató,  

 - hat hónapot meghaladó távollét után ismét munkába áll, 

a  területén munkát végez, de annak állományába nem tartozik, 

 - alkalmi munkát végez. 
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4.6.2. Ismétlődő oktatás  

Az ismétlődő elméleti oktatást munkavédelmi szakember által összeállított oktatási 

tematikával, különösen kiemelten a munkakörre vonatkozóan, évente egy alkalommal, új 

belépő munkavállaló esetén a munkába állás napján a munka megkezdése előtt előzetes oktatást 

kell tartani. 

Az oktatás célja a gyakorlati és elméleti tudás ébrentartása, az egység baleseti helyzetének 

ismeretében, az esetlegesen megváltozott körülmények ismertetése, begyakorlása, a 

bekövetkezett balesetek tanulságainak ismertetése.    

Az oktatást az oktatási naplóban kell nyilvántartani. 

Az ismétlődő oktatás főbb tartalmi követelményei: 

 - az előző időszak munkavédelmi tapasztalatai; 

 - a bekövetkezett munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések tanulságai; 

 - az elkövetkezendő munkavégzéshez kapcsolódó munkavédelmi követelmények; 

 - a munkavállalókat érintő újabb megjelent jogszabályok, szabványok, előírások, 

irányelvek ismertetése; 

 - az általános és speciális munkavédelmi ismeretek átismétlése, felfrissítése. 

4.6.3. Rendkívüli oktatások rendje 

Rendkívüli oktatást szükséges tartani, ha olyan azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleset, 

foglalkozási megbetegedés, vagy sérüléssel nem járó, de a munkavállalókat veszélyeztető 

esemény történt, mely a munkavállalók számára tanulságul szolgálhat. Illetve, ha a baleseti 

helyzet kedvezőtlenül alakult, jelentős és azonnali intézkedést igénylő jogszabály módosítás 

történt, új és az eddigiektől eltérő kezelést igénylő gépet, berendezést, technológiát vezetnek 

be.  

A munkahely veszélyhelyzetének változása, védelmi eljárás módosítása és a biztonságos 

munkavégzéshez szükséges új ismeretanyag elsajátítása szükséges. 

4.7. A munkavédelmi oktatás nyilvántartásának szabályai: 

A munkavédelmi oktatást, az oktatott anyag elsajátításának tényét hitelt érdemlő módon 

Munkavédelmi Oktatási Naplóban kell nyilvántartani.   

Az oktatási nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

- az oktatás időpontját és időtartamát; 

- az oktatás tárgyának megjelölését; 

- az oktatás jellegét (előzetes, időszakos, rendkívüli); 

- az oktatást végző nevét, munkakörét, aláírását; 

- az oktató munkavédelmi vizsgájának időpontját; 

- az oktatásra kötelezett nevét, munkakörét, aláírását; 

- a beszámoltatás formáját, eredményét; 

- az oktatás okát; 

- az oktatás formáját; 

- a tematika összeállítójának nevét, beosztását; 
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- esetlegesen az oktatás ellenőrzésének tényét. 

A nyilvántartást olyan hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy az ellenőrzések alkalmával 

megtekinthető legyen. 

V. 

Egyéni védőeszköz, tisztálkodási szerek juttatásának szabályai 

5.1. Az iskolaegyéni védőeszközökkel köteles ellátni a munkavállalót, ha munkakörében, ill. a 

munkahelyén egészségét vagy testi épségét károsító hatás áll fenn, léphet fel, vagy az egyéni 

védőfelszerelés biztosítását közegészségügyi érdek indokolja. 

5.2. Ha valamely munkafolyamatnál a munkavállalót többféle ártalom érheti, minden egyes 

ártalomra, ill. az ártalmaktól együttesen védő kombinált egyéni védőeszközt kell biztosítani. 

5.3. Azokat a munkaköröket és munkahelyeket, ahol védőfelszerelés biztosítása szükséges, 

valamint a biztosítandó egyéni védőeszköz jegyzékét e szabályzat 3. sz. mellékletében kell 

szabályozni. 

5.4. Az iskolaaz adott munkakörben, ill. munkahelyen foglalkoztatott saját munkavállalójával 

azonos egyéni védőeszközt köteles biztosítani  

 - a területén munkát végző, más munkáltató alkalmazásában álló munkavállalónak 

(kivétel, ha a vállalatok közötti szerződésben kikötik, hogy az utóbbi biztosítja) 

 - a kötelező szakmai továbbképzésben lévő munkavállalóknak;  

 - a felsőoktatási intézmények, a középiskolák és szaktanfolyamok hallgatóinak, ill. 

tanulóinak, a szakmunkástanulóknak és az iskolamunkájában részt vevő iskolai 

tanulóknak. 

5.5.Egyéni védőeszközbiztosítása, valamint használata nélkül az előírt munkafolyamatoknál és 

munkahelyen munkát végezni, ill. végeztetni tilos. 

5.6.Az egyéni védőfelszerelés biztosítása a közvetlen munkahelyi vezető feladata. 

5.7.Az egyénivédőeszköz személyhez kötött, kihordási ideje nincs. Védelmi képességének 

mértékét meghaladó csökkenés esetén a kicseréléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

Tisztálkodási eszközök és szerek juttatásának szabályai 

5.8.Az iskola valamennyi munkavállalója részére kézmosási lehetőséget kell biztosítani. 

Minden mosdóban folyékony szappant és törölközőt, valamint ahol erre higiénés 

szempontból szükség van, elektromos kézszárítót kell elhelyezni.   
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VI. 

MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

6.1. Minden munkahelyet a helyi sajátosságok figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy a 

munkavégzés a munkavállalók testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, ill. arra ne legyen 

káros hatással. 

6.2. A munkavállaló köteles a biztonságos munkavégzésre egészségileg alkalmas állapotban 

(kipihent, alkoholos befolyásoltságtól mentesen stb.) megjelenni és munkakörének 

megfelelő ruházatot, viselni. 

6.3. A biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében a munkavégzés előtt a közvetlen 

munkahelyi vezető köteles meggyőződni arról, hogy az irányítása alá beosztott munkavállaló 

egészségileg, szellemileg, fizikailag alkalmas-e a munka biztonságos elvégzésére. 

6.4. A munkáltató köteles az adott munkavégzéshez szükséges védő és biztonsági 

felszereléseket biztosítani, a munkavállaló azokat köteles rendeltetésszerűen használni. 

6.5. A munkavállaló köteles a munkát megtagadni, ha részére a kötelezően előírt 

védőfelszerelést nem biztosították, vagy a kiadott utasítás az egészségét és közvetlen testi 

épségét veszélyezteti. 

6.6. Rendkívüli körülmények közötti munkavégzés esetén, ha a szabályos üzemvitelre 

vonatkozó biztonságos előírások nem tarthatók meg, ill., ha a biztonsági állapot csak így 

ellenőrizhető, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

- a munka megszervezésére és irányítására, ellenőrzésére felelőst kell kijelölni; 

- a veszélyes teret meg kell jelölni, az illetéktelenek, bejutását meg kell akadályozni; 

- a veszélyes térben csak a munkavégzéshez feltétlen szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, képzett személy tartózkodhat; 

- ha szükséges külön menekülési utat kell kijelölni; 

- amennyiben a munkavállalók veszélyeztetettsége, ill. a munka jellege szükségessé teszi, 

a munka elvégzésének módját írásban kell rögzíteni. 

6.7. A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS egészségügyi és biztonsági feltételeiről 

az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján 

Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön 

kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz, egyéb perifériák és különböző tartozékok: irattartó, 

munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon valamint a közvetlen munkakörnyezet. 

Képernyő előtti munkavégzés: képernyő előtti munkavégzésnek minősül az a munkakör, 

ahol a munkavállaló munkaidejéből legalább négy órán keresztül képernyős eszközt használ. 

Képernyő előtti munkavégzésre vonatkozó előírások: 

• A napi munkaidőből a képernyő előtt végzett tevékenység nem haladhatja meg a hat órát. 

• A képernyő előtt végzett tevékenység során óránként tíz perc munkaközi szünetet kell 

tartani. A munkaközi szüneteket összevonni nem lehet. 
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• A képernyő előtt munkát végző munkavállalókat időszakos szemészeti vizsgálatra kell 

küldeni. 

A képernyő előtti munkakörök jegyzékét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

Az alap felmérést követően minden képernyő előtt munkát végző munkatársat időszakos 

szemészeti felülvizsgálatra kell küldeni. (évente) 

A megkapott (megvásárolt) látásjavító eszköz megóvásáért a munkavállaló felel, a nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károk, rongálódás, sérülés javításának költségeit a 

munkáltató nem vállalja át. 

A képernyő előtti munkavégzésnek minősülő munkahelyek követelményeknek megfelelő 

kialakítását, az esetleg szükséges bútor, illetve eszköz, berendezés cseréjét végre kell hajtani. 

Biztonsági felülvizsgálatok 

6.8. Időszakos és soron kívüli biztonsági felülvizsgálat 

1) Üzembe helyezés feltételei 

➢ Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, 

munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a 

továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés). 

➢ A veszélyes munkaeszközöknek minősül a foglalkoztatáspolitikai és 

munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági 

felügyelet alá tartozó munkaeszköz. 

➢ A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú 

előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a 

létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 

szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, 

illetőleg teljesíti az előirt   követelményeket. A vizsgálat elvégzése 

munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

➢ Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre 

állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a 

munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési 

eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, 

tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez 

szükséges utasítások. 

➢ A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében 

meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének 

feltétele, továbbá az adott munkaeszköz vizsgálatán alapuló 

megfelelőségi tanúsítvány. 

2) Az újraindítás feltételei 

➢ A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kivéve a fenti 

bekezdésekben előírt rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes 

munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is. 

3) A próbaüzemeltetés feltételei 
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➢ Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe 

helyezéséig az üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel - 

kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - legfeljebb 180 nap 

időtartamra üzemeltetheti. 

4) Időszakos biztonsági felülvizsgálat 

▪ A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos 

biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 

meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, 

amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű 

és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció 

előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes 

technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi 

szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági 

szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, 

illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia 

vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel 

rendelkező személy végezheti. 

▪ Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként 

kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési 

dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő. 

▪ A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy 

szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a 

felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy 

példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az 

üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a 

vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni. 

▪ A meghatározott munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor 

szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan 

megállapítható, hogy a felülvizsgálatot a meghatározott időszaknak 

megfelelően elvégezték. 

▪ A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát 

az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha az a 

rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a 

munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben 

munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak 

üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés 

elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve 

munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

Az iskolaterületein kívüli munkavégzés, ill. idegen vállalkozók által végzett munkák  

6,9Az iskolaterületén kívül munkát végző munkavállalóra ugyanaz a munkavédelmi, 

egészségvédelmi követelmény áll fenn, mint az iskola belső munkahelyeire. 

6.10 Az iskolaterületén munkát végző idegen vállalkozóknál a jelen szabályzat betartását meg 

kell követelni. 

Kockázat értékelés 
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6.11.Munkahelyi kockázat értékelés 

- 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 kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és 

munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A 

kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban 

foglaltak szerint kell elvégezni. 

- A munkáltató a meghatározott kockázatértékelést és megelőző 

intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató 

tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt 

követően indokolt esetben köteles elvégezni és azt évenként 

felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok 

(munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, 

készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, 

illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, 

munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, 

illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges 

megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve 

foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe. 

Tiltó rendelkezések 

6.12.  A munkahelyen szeszesitalt fogyasztani, ittas munkavállalókat a területére beengedni, 

vagy ott foglalkoztatni TILOS! Az ittas munkavállalót az iskola területéről haladéktalanul el 

kell távolítani. 

6.13. Posztalkoholos (másnapos) állapotban is tilos munkát végezni tilos 

6.14. Az iskola munkahelyein tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék, zavarás 

munkaközben stb.), amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza 

Anyagmozgatással, tárolással kapcsolatos rendelkezések 

6.15. A közlekedési utakat és a munkahelyek padlózatát folyamatosan olyan állapotban kell 

tartani, hogy azok elesést, balesetet ne okozzanak. 

6.16. A munkaeszközök és egyéb eszközök, anyagok tárolását a jellegüknek megfelelően úgy 

kell megszervezni, hogy azok balesetveszélyt ne idézzenek elő.  

6.17. Szállítani a szállítandó anyag tulajdonságának és a szállítás módjának megfelelő, arra 

alkalmas szállító eszközökkel szabad úgy, hogy az se a szállítást, végzőket, se másokat ne 

veszélyeztessen. 
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6.18.A közlekedési utakat, vészkijáratokat, ajtókat a villamos berendezések kapcsolóit, 

biztosító tábláit és tokozott elosztószekrényeket, a tűzoltó felszereléseket szabadon kell hagyni, 

még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, ill. tárolási célra felhasználni. 

6.19.Az anyagokat úgy kell lerakni, tartókra, állványokra helyezni vagy támasztékokkal  

biztosítani, hogy hozzáéréssel, nekidőléssel ne legyenek feldönthetők. Az anyagokat csak olyan 

magasra szabad felrakni, hogy felrakása, ill. levétele biztonságos legyen. 

VII. 

Munkavédelmi eljárások rendje  

Rendkívüli események riasztási, mentési szabályai 

7.1.Rendkívüli eseménynek számít munkavédelmi szempontból minden olyan esemény, amely 

feltétlenül munkabalesettel jár, de jellegénél fogva súlyos, tömeges baleset okozója lehet 

(pl.: robbanás, gázömlés, súlyos, nagymértékű üzemzavar stb.).  

    Rendkívüli esemény bekövetkezésekor vagy várható vészhelyzet kialakulásakor a 

munkavédelmi szervezet köteles együttműködni az intézkedésre kötelezett 

társszervezetekkel (pl.: Tűzvédelem, Polgári védelem, Rendészet). 

Munkavédelmi ellenőrzés  

Általános előírások: 

7.2.A munkavédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a munkavégzés feltételei 

megfelelőek-e a jogszabályokban és más műszaki előírásokban meghatározott 

követelményeknek. 

7.3.A munkavédelmi ellenőrzés magában foglalja a rendszeres munkavédelmi ellenőrzést, a 

munkavédelmi szemlét és a berendezések és termelőeszközök időszakos felülvizsgálatát. 

7.4.Bejelentés nélkül munkavédelmi ellenőrzést tarthatnak a külső szervezetek közül: 

 - Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség (OMMF); 

 - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ); 

 - Állami Energetika és Energiabiztonsági Felügyelet  

ellenőrzést végző munkatársai. 

7.5.A vezető beosztású munkavállalók hatáskörüknek megfelelően kötelesek rendszeresen 

gondoskodni és ellenőrizni, hogy a: 

 - a munkahelyek a munkavédelmi követelményeknek megfeleljenek; 

 - a munkavállalók a munkájukkal összefüggő ismereteket elsajátítsák, az előírásokat 

megtartsák és a szükséges védőeszközöket, használják; 

 - az irányításuk alá tartozó munkahelyeken rend, fegyelem legyen. 
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7.6.A munkát közvetlenül irányító vezető naponta legalább egy alkalommal köteles 

meggyőződni arról, hogy a munkafeltételek megfelelnek-e a munkavédelmi 

követelményeknek. 

7.7.A vezető köteles a tudomására jutott rendellenességeket azonnal megvizsgálni, és 

megszüntetéséről intézkedni, közvetlen veszély esetén pedig a munkát azonnal leállítani. 

Alkoholos állapot ellenőrzésének rendje  

7.8. A munkahelyi vezetők felelősek azért, hogy az ittas munkavállaló ne dolgozhasson. 

7.9. Alkoholos befolyásoltság gyanúja esetén a közvetlen munkahelyi vezető köteles 

vizsgálatot kérni. 

7.10. Az alkoholszondás vizsgálat lefolytatását az ügyvezető igazgató által megbízott 

személy, illetve a munkavédelmi vezető végzik. 

7.11. Az ellenőrzésre rendelt munkavállaló köteles magát a vizsgálatnak alávetni, a vizsgálat 

megtagadása felelősségre vonási eljárást és munkahelyről való eltávolítást von maga után. 

7.12. Az alkoholos állapot ellenőrzését tanú jelenlétében kell végrehajtani úgy, hogy az 

eljárás módja ne sértse a munkavállaló emberi méltóságát, önérzetét. 

7.13. Pozitív vizsgálati eredmény esetén a munkavállalót a további munkavégzéstől el kell 

tiltani, munkabér az eltiltás időszakára nem folyósítható. 

7.14. Ha a munkavállaló az alkohol jelenlétét kimutató alkoholszondás ellenőrzés eredményt 

vitatja, annak felülvizsgálata érdekében véralkohol-vizsgálatot kérhet. 

7.15. Amennyiben a szonda alkoholos befolyásoltságot mutat, 2 példányú jegyzőkönyvet kell 

felvenni a 2. sz. melléklet szerint.  

7.16. A kitöltött és aláírt jegyzőkönyvet az alábbiaknak kell megküldeni: 

 - 1 példányt az Iskolavezetőjének; 

 - 1 példányt a munkavállaló részére kell biztosítani. 

7.17. Amennyiben a munkavállaló a jegyzőkönyvet nem írja alá, úgy tájékoztatni kell arról, 

kérheti az eredmény hitelessége érdekében az illetékes egészségügyi intézménytől a 

véralkohol vizsgálatot. 

7.18. A vérminta levételére a munkavállaló kérelme alapján az üzemorvos vagy a területi házi 

orvosi ügyelet az illetékes. (Ha fent említettek nem érhetők el, akkor a területileg illetékes 

kórház, rendelőintézet által kijelölt szakrendelés orvosa.) 

7.19. Amennyiben a véralkohol vizsgálat az alkoholfogyasztást kimutatja, a munkavállaló 

köteles a kártérítési határozat alapján a vizsgálat díját, valamint a felmerülő egyéb 

költségeket az Iskolának kártérítésként megfizetni. 
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7.20. Ha a véralkohol vizsgálat alkoholfogyasztást nem mutat ki, az Iskola viseli a 

vizsgálattal kapcsolatos költségeket és köteles a munkavállaló részére a munkavégzéstől 

való eltiltás idejére kiesett munkabért kifizetni. 

    A véralkohol vizsgálat eredményét a munkavállalóval minden esetben ismertetni kell. 

7.21. Az alkoholos állapot ellenőrzéséhez szükséges alkoholszondát és véralkohol vizsgálati 

dobozt az iskola biztosítja. Az eszközöket higiéniai követelményeknek megfelelően kell 

tárolni.  

Munkavédelmi szemlék rendje  

7.22. Munkavédelmi szemle: Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

meglétét, továbbá a jogszabályokban és más előírásokban, valamint belső szabályzatokban 

előírt munkavédelmi követelmények teljesülését, valamint a munkabalesetek és 

foglalkozási megbetegedések okainak feltárását, a megelőző intézkedések meglétét 

ellenőrző tevékenység. 

7.23. Az iskolánál évente legalább egy alkalommal munkavédelmi szemlét kell tartani. 

7.24. A munkavédelmi szemlén, a szemlebizottság munkájában részt vesz: 

▪ az egység munkavédelmi tevékenységét irányító gazdasági vezető; 

▪ a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szolgáltató; 

▪ az ellenőrzött szervezeti egység vezetője; 

7.25. A munkavédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni - megfelelő példányszámban. 

7.26. A munkavédelmi szemléről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a következőket: 

- a szemle pontos helyét és időpontját; 

- a szemlebizottságban résztvevők nevét és beosztását; 

- az előző szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések megtörténtét, 

ill. a hiányosságok megszüntetését akadályozó tényezőket, azok elhárítására 

megállapított újabb határidőket a felelősök megjelölésével; 

- a szemle során feltárt hiányosságok pontos, munkahely szerinti felsorolását; 

- a hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések megnevezését, konkrét 

határidejét; 

- a feladatok végrehajtásáért kijelölt személyek nevét, beosztását; 

- egyéb, szükségesnek tartott megállapításokat; 

- a szemlén résztvevők aláírását.  

A munkavédelmi szemle vizsgálati szempontjai  

7.27. Oktatással kapcsolatos ellenőrzések: 

 - új belépők, vagy áthelyezett munkavállalók elméleti és gyakorlati oktatása és ezzel 

összefüggő nyilvántartások, anyagok; 

 - ismétlődő oktatások. 

7.28.   A foglalkozási feltételek betartásának ellenőrzése: 

 - a munkakörre vonatkozó alkalmassági vizsgálatok; 

 - a foglalkoztatási tilalmak betartása (pl.: nők, fiatalkorúak stb.) 

 - ismétlődő orvosi vizsgálatokkal feltárt egészségi ártalmak megszüntetése; 
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 - ismétlődő orvosi vizsgálatok rendszeres és határidőre történő elvégzése. 

7.29. Balesetek, ill. foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának ellenőrzése  

 - a munkabaleseti nyilvántartás és dokumentáció; 

- a baleseti jegyzőkönyvek felvételének szakszerűsége, színvonala, hitelessége; 

- az elsősegélynaplók bejegyzései; 

- a balesetet, foglakozási megbetegedést követő intézkedések helyessége; 

- az intézkedések helyessége, hatékonysága, kártérítési és rehabilitációs feladatok 

megoldása. 

7.30. Szociális létesítmények ellenőrzése: 

 - öltözők, fürdők, mosdók; 

- munkahelyi pihenőhelyek; 

 - munkahelyi komfortot fokozó berendezési tárgyak (hűtőszekrény, ital automata stb.) 

állapota, működése. 

Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, általános előírások  

7.31. Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy 

ezzel összefüggésben éri, annak helyéről és időpontjáról, valamint a munkavállaló (sérült) 

közrehatásának mértékétől függetlenül. 

7.32. Munkavégzéssel összefüggésben következik be baleset, ha a munkavállalót a 

foglalkozási körében végzett munkához kapcsolódó közlekedési, anyagmozgatási, 

szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri. 

7.33. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek a munkába 

menet, illetve jövet előforduló baleset kivéve, ha azok a munkáltató saját vagy bérelt 

járművén történtek. 

7.34. Súlyos munkabaleset, mely: 

 - a sérült halálát, magzata, vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetésének 

maradandó károsodását; 

 - valamely érzékszervét, reprodukciós képesség elvesztését, ill. jelentős mértékű 

károsodását okozta; 

 - orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; 

 - súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztését; 

 - beszélőképesség elvesztését, feltűnő eltorzulást, ill. elmezavart okozott. 

 Balesetek jelentése 

7.35. A sérült munkavállaló balesetét azonnal köteles közvetlen munkahelyi vezetőjének 

jelenteni. Akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa vagy az a személy köteles 

megtenni, aki a balesetet látta, ill. elsőnek szerzett tudomást róla. A jelentés elmulasztása 

felelősségre vonás következményével jár. 
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7.36. A közvetlen munkahelyi vezető köteles a bekövetkezett baleset után intézkedni a sérült 

ellátásáról, a helyszín megőrzéséről, majd jelenteni az iskolavezetőjének. 

7.37. Súlyos baleset esetén az egység vezetője köteles azonnal bejelenteni a 3. sz. 

mellékletben szereplő - rendelkezésre álló - adatok közlésével a baleset helyszíne szerint 

területileg illetékes  – rendőrkapitányságnak 

- munkavédelmi felügyelőségnek  

- hatósági felügyeletnek,  

7.38. A bejelentést írásban, a kivizsgálás megállapításaival kiegészítve 24 órán belül meg kell 

ismételni, ha  

- telefonon történt, 

- email-ben történt úgy, hogy a mellékletben foglalt adatok teljes köre nem állt 

rendelkezésre. 

Balesetek kivizsgálása  

7.39. Minden keresőképtelenséget okozó balesetet bizottságilag ki kell vizsgálni. A vizsgálat 

eredményéről meghallgatási jegyzőkönyvet kell felvenni. 

7.40. A kivizsgálást végző bizottság tagja: az egység felelős vezetője, munkavédelmi 

szaktevékenységet ellátó szolgáltató. 

7.41. Súlyos baleset esetében a kivizsgálás munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. 

7.42. Súlyos balesetnél az ott tartózkodó legmagasabb beosztású illetékes vezető, ennek 

hiányában a munka irányításával megbízott munkavállaló köteles biztosítani, hogy a 

helyszín a rendőrség, ill. a kivizsgálásért felelős vezető megérkezéséig érintetlen maradjon. 

7.43. Ha a sérült mentése, vagy további veszély elhárítása feltétlenül indokolja, a mentést 

végző a baleset helyszínét a szükséges mértékben megváltoztathatja. A további 

változtatáshoz az illetékes vezető engedélye szükséges. Ebben az esetben a helyszín 

megváltoztatása előtt arról rajzot vagy fényképfelvételt kell készíteni és a bizonyításul 

szolgáló eszközöket meg kell, őrizni. 

Balesetek nyilvántartása, bejelentése 

7.44. Minden előreláthatólag keresőképtelenséget okozó munkabalesetről baleseti 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 

7.45. A közvetlen munkahelyi vezető minden balesetet köteles haladéktalanul bevezetni a 

sérülési naplóba. Minden munkabalesetet, amely munkakiesést okoz, be kell vezetni a 

munkabaleseti nyilvántartásába. 

7.46. A három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó balesetekről kiállított 

jegyzőkönyvet egy példányban a baleset helyszíne szerint illetékes munkabiztonsági és 

munkaügyi felügyelőségnek meg kell küldeni legkésőbb a tárgyhót követő 08-áig, a 

társadalombiztosítási kifizetőhelynek 2 példányban. 
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7.47. Minden hónap utolsó munkanapján a munkavédelemért felelős társadalombiztosítási 

ügyintézővel köteles egyeztetni a baleseti nyilvántartást, és tisztázni a kiesett munkanapok 

számát. 

Kártérítés rendje  

7.48. Az iskolaügyintézője köteles a sérült részére 15 napon belül kárigény bejelentésre szóló 

felszólítást küldeni, annak megjelölésével, hogy a munkavállaló kinek juttatja el a 

kárigényét. 

7.49. Bejelentett kárigényt az arra feljogosított vezetőnek 30 napon belül, bejelentés 

hiányában rendelkezésre álló adatok alapján a feltételezett kárt 60 napon belül el kell 

bírálnia és az elutasításról, vagy kifizetésről rendelkeznie kell. 

VIII. 

Munkavédelmi érdekképviselet 

8.1.A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a 

munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani 

részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó 

munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. A tanácskozást 

évente legalább egyszer meg kell tartani. 

8.2.A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel    

összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy 

képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. 

8.3.Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás 

megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége; 

8.4.Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi 

munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. Bizottság 

létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat - ha azok a munkavállalók 

összességét érintik - a bizottság gyakorolja. 

8.5.A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót, továbbá 

munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt 

(intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára 

rendszeres munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek részt a 

testület munkájában. 

8.6.A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása 

keretében 
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- működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, 

tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól; 

- részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek 

hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, 

ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-ok), a 

munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az 

új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is; 

- tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést; 

- véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges 

intézkedés megtételét; 

- részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult 

kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés 

körülményeinek feltárásában; 

- indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi 

felügyelethez fordulhat;  

- a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti 

észrevételeit. 

8.7.Amennyiben a munkáltató a munkavédelmi kötelezettségeit munkavédelmi szabályzat 

keretében határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat 

kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges. 

8.8.A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi 

képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen 

8.8.1. a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, 

amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább 

tíz százaléka; 

8.8.2. a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, 

továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat; 

8.8.3. egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 

órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel 

lehetőségét. 

8.8.4. a fentiek költségei a munkáltatót terhelik, illetve a képzés csak rendes munkaidőben 

történhet, szükség szerint külső helyszínen is megtartható. 

A fenti szabályozás alapján az iskolánál évente munkavédelmi tanácskozást kell tartani. 

IX. 

Külső szerződéses partnerekre vonatkozó előírások 

9.1. A külső szerződéses partner, illetve egyedi megbízás alapján munkát végző köteles 

tájékoztatni az iskola munkavédelmi vezetőjét az iskola területén bekövetkezett 

munkabalesetekről, illetve biztosítani a kivizsgálásban való részvételt. 

9.2. Minden bekövetkezett munkabalesetet ki kell vizsgálni.  
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Munkavédelmi ellenőrzés 

9.3. Az iskola munkavédelmi felelőse jogosult a külső szerződéses partner, illetve egyedi 

megbízás alapján munkát végző által végzett munkavégzéseknél ellenőrizni az előírások 

betartását és megvalósulását, illetve jogsértés esetén kezdeményezni annak megszüntetését. 

9.4. A külső szerződéses partner, illetve egyedi megbízás alapján munkát végző köteles a saját 

ellenőrzése során tapasztalt olyan munkavédelmi hiányosságokról melyek a terület 

kialakításából, valamint az üzemeltetés hibáiból keletkezett az üzemeltetőt értesíteni. Jogosult 

a hiányosságok megszüntetésére intézkedést kérni. 

9.5. A külső szerződéses partner, illetve egyedi megbízás alapján munkát végző által az iskola 

területén végzett munkát érintő hatósági ellenőrzés tapasztalatait, illetve a született 

intézkedéseket az üzemeltető részére köteles megküldeni. 

9.6. A külső szerződéses partner és az üzemeltető évente egy alkalommal köteles egyeztetni a 

munkavégzés területre vonatkozó munkavédelmi tapasztalatokat az elkészített kockázat 

értékelések alapján.   

Budapest, 2022. január 21. 

Készítette: 

 Kékesné Czinder Gabriella  

                                                                              

        Kékesné Czinder Gabriella 

                                                                                            igazgató 
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

1.számú melléklete 

 

 

                                           Alkohol vizsgálati jegyzőkönyv 

 

 

 

Vizsgálat helye, ideje : ………………………………………………………………… 

 

Vizsgálatot végzők neve, beosztása: ………………………………………………………. 

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

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

 

Vizsgálat személy adatai:   

név; …………………………………………………………………….. 

anyja neve; ……………………………………………………………… 

születési ideje: ………………………………………………………….. 

anyja neve; ……………………………………………………………… 

beosztása: ………………………………………………………………. 

igazolvány száma: ……………………………………………………… 

 

Használt eszköz:                                       (alkohol szonda, elektronikus teszter stb. )  

 

Vizsgálat eredménye: ………………………………………. 

 

Vizsgált személy nyilatkozata  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

elismeri a jegyzőkönyvben foglaltakat  

nem ismeri el, vérvizsgálatot kér. 

     (Ismertetni kell a MvSz 7. 13. – 7. 20. pontjait)  

 

 

Vizsgálatot végzők aláírása:                                             Vizsgált személy aláírása: 

 

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

………………………………… 

…………………………………    
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2. számú melléklete 

 

Súlyos, halálos balesetek jelentésének mintája 

 

 

 

A sérült személy neve: ………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………    

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

Beosztása: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Sérülés és esemény ideje: …………………………………………………………………… 

 

Sérülés és esemény helye: ………………………………………………………………….. 

 

Sérülés és esemény leírása: …………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

Sérülés és esemény bekövetkezésében közre játszott berendezés, eszköz: ……………………. 

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

A sérült által eltartott személyek száma: ……………………………………………………….. 

 

Tett intézkedések (helyszín, mentők, rendőrség, tűzoltóság): ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A jelentést tevő neve, beosztása: ……………………………………………………………… 

 

A jelentést tevő aláírása: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



. 23 

Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/a. számú melléklete 

Munkabaleseti kivizsgálási jegyzőkönyv 

 Kft. baleset-nyilvántartási főszám:  

 Munkahelyi azonosítási szám:  

Felvéve: ................................................ (helyszín) 

Tárgy: ................................................. (munkáltató neve, telephelyi címe) területén (baleseti helyszín) 

.........................-án(a baleseti időpontja) - (a sérült neve) személyi sérülésével járó munkabaleset kivizsgálása. 

A kivizsgálás vezetője: ....................................................... (név, beosztás, illetve státus) 

A kivizsgálásban részt vettek: ........................................... (név, beosztás) 

1. A kivizsgálás módszere: ........................... (helyszíni szemle és időpontja; a szemtanúk, a sérült és a sérült 

munkahelyi vezetőjének meghallgatása; a vonatkozó üzemi dokumentumok átvizsgálása és ezek alapján a 

megállapítások megtétele) 

2. Meghallgatások 

Sérült: (név és beosztás; időpont; helyszín; kérdések és a sérült elmondása) 

Szemtanúk: (név és beosztás; időpont; helyszín; kérdések és a szemtanúk elmondásai külön-külön) 

Munkahelyi vezető:(név és beosztás; időpont; helyszín; kérdések és a vezető elmondása) 

3. Megállapítások 

(a kivizsgálások során megállapított tények és állapotok rögzítése) 

- a sérültre és a sérült tevékenységére vonatkozó megállapítások, 

- a technológiára, a használt anyagokra, munkaeszközre, védőeszközökre vonatkozó megállapítások, 

- a munkakörnyezeti veszélyes és ártalmas termelési tényezőkre, munkakörnyezeti állapotokra vonatkozó 

megállapítások, 

- a munkaszervezésre, vezetői eljárásokra, irányításra vonatkozó megállapítások. 

4. Baleset okai 

(a közvetlen és közvetett okok tételes felsorolása) 

5. Javaslatok munkáltatói intézkedésekre, a hasonló balesetek megelőzéséhez 

(az intézkedési javaslatok tételes felsorolása) 

Készült ............. példányban. 

Ez a ................. számú példány. 

A jegyzőkönyv kelte: ................................................... 

A jegyzőkönyvet összeállította: ............................................ 

a kivizsgálás vezetője 

A kivizsgálásban részt vevők a jegyzőkönyvet aláírják. 

.............................................. 

aláírás 

mellékletek 

(meghallgatási jegyzőkönyv, fényképfelvételek, folyamatábra, helyszínrajz, mérési jegyzőkönyv, belső 

szabályozás kivonata) 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/b. számú melléklete 

Munkabaleseti jegyzőkönyv 

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. számú melléklete szerint 

 

 5 évig irattárban megőrzendő!   Év   Hó   Sorszám 

 Munkabaleseti nyilvántartás sorszáma: 2   

0 

          

MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV 

 [Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. számú melléklete alapján]  

Írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki! 

   1   

2 

 Az 56-83., a 85-88., a 93-95. és az egyéb szürke kódnégyzeteket a felügyelet tölti ki!   Területi 

kód: 

  

 A MUNKÁLTATÓ neve:   A létszám-kategória    

3 

  szerinti besorolása:  

 Címe:   Irányítószáma:     

  Telefon   

Szám 

    -         

 E-mail címe:   Fax      -         

 Statisztikai számjele:   Törzsszám:   

Szakágazat: 

Gazd.  

forma 

Terü- 

let 

  4   

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

11 

  

12 

  

13 

  

14 

  

15 

  

16 

  

17 

  

18 

  

19 

  

20 

                  

 A SÉRÜLT neve:   taj-száma: 

 (születési neve)   

21 

  

22 

  

23 

  -   

24 

  

25 

  

26 

  -   

27 

  

28 

  

29 

 Anyja neve:            

 Születési helye:   Neme; Születési év, hó nap;  

Áll. polg. 

  Lakcíme (lakóhelye):     

  30    

31 

  

32 

  

33 

  

34 

  

35 

  

36 

  

37 

   

Irányítószám

a: 

  19             

 A sérült foglalkoztatásának jellege:   

38 

  Munkaköre (FEOR számmal is):   

39 

  

40 

  

41 

  

42 

       

 A foglalkoztatási viszony 

tartama: 

  43    A munkaidő mértéke:   44    A sérülés súlyossága:   45  

 A BALESET    

46 

  

47 

  

48 

  

49 

  

50 

  

51 

  

52 

  

53 

  A baleset helyszíne:        

 időpontja: 20                 

 A baleset körülményeinek meghatározása:   

54 

   A helyszínt jelölő kistérségi kódszám: H   

U 

     

A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA: 
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 A baleset leírása a második oldalon folytatható! 

 

A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA (folytatás): 

 

 A baleset leírása külön lapon folytatható! 

A BALESET HELYSZÍNVÁZLATA: 

 

 Méretarányos helyszínrajz a dokumentációhoz külön csatolható! 

 A munkavégzés helye:    Munkahelyi környezet 

0 Nem meghatározott 1 Állandó (szokásos) munkahely   

55 

   

56 

  

57 

  

58 

  

59 

  

60 

2 Változó munkavégzési hely 9 Egyéb munkavégzési hely        

 Munkafolyamat:    61-62   

 A sérült konkrét fizikai tevékenysége:    63-67      

 A munkabalesethez kapcsolható 

munkaeszköz:  

   68-74        

 A balesetet kiváltó esemény:    75-76   

 A sérüléssel összefüggésben lévő anyag:     77-79    

 A baleseti sérülés (károsodás) külső oka:    80-81   

 Személyi tényező:    82-83   

 A munkaképtelenség időtartama: ........................... nap  

1 (4-6 nap), 2 (7-13 nap), 3 (14-20 nap), 4 (min. 21 nap, de kevesebb mint 1 hónap),  

5 (min. 1 hó < 3 hó), 6 (min. 3 hó < 6 hó), 6 (6 hó <) 

  

84 

 

 Baleseti sérülés, mérgezés és külső okok következményei:    

85 

  

86 

  

87 

  

88 

     

 A VÉDŐ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ALKALMASSÁGA 

 1   Alkalmas, rendeltetésszerűen 

használták 

  

5 

  Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen h.   Védőburkolat   

89 

 

 2   Alkalmas, nem rendeltetésszerűen 

használták 

  

6 

  Alkalmatlan, nem használták   Védőberendezés   

90 

 

 3   Alkalmas, nem használták   

7 

  Szükséges, de nem volt   Jelzőberendezés   

91 

 

 4   Alkalmatlan, rendeltetésszerűen 

használták 

  

8 

  Nem szükséges   Egyéni védőeszk.   

92 

 

 MUNKÁLTATÓI INTÉZKEDÉS a hasonló munkabaleset megelőzése érdekében:   

93 

 

 

 A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE, ILLETVE VÉLEMÉNYE   

94 

   

95 

 

 

       

  A munkavédelmi képviselő 

aláírása 

  Nincs mv. képv.  

 ADATSZOLGÁLTATÁS JELLEGE   új (1)   módosítás, kiegészítés 

(2) 

  törlés (3)   

96 

 

 Egyéb megjegyzések, 

észrevételek 

   

 A BALESETET VIZSGÁLÓ   A MUNKÁLTATÓ 

képviselőjének 

 

 Neve (cégneve):  

Címe: 

  Neve:  

 A vizsgáló neve:   Beosztása   P. H. 
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Mv. képzettség ig. (törzslap sz., kelte):   

 Aláírása:   Aláírása  

 Kelt: 20     

év 

    

hó 

    nap   

20 

    

év 

    

hó 

    nap  

A MUNKABALESET VIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ (CSATOLT) DOKUMENTÁCIÓK JEGYZÉKE  

(Pl. meghallgatási jegyzőkönyvek, fénykép-, videofelvételek, orvosi vizsgálatok, technológiai, kezelési, karbantártási 

utasítások, oktatás dokumentációi, a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele) 

 

FELÜGYELŐI ÉSZREVÉTEL, INTÉZKEDÉS 

Hatósági intézkedések (közigazgatási, szabálysértési stb.) 

 1    

16 

 

 2    

17 

 

 3    

18 

 

 4    

19 

 

 5    

20 

 

 6    

21 

 

 7    

22 

 

 8    

23 

 

 9    

24 

 

 10    

25 

 

 11    

26 

 

 12    

27 

 

 13    

28 

 

 14    

29 

 

 15    

30 

 

 A felülvizsgálatot végző felügyelő neve:   aláírása: 

20     

év 

    

hó 

    nap   
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/c. számú melléklete 

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója 

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5. számú melléklete alapján 

A munkáltatónak számítógéppel vagy nyomtatott betűvel - ki kell töltenie a munkabaleseti jegyzőkönyv (a 

továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi szöveges választ igénylő rovatát. Szöveges választ igényelnek az 1-55., 

84., 89-92. és 96. kódnégyzetek és a *-gal jelölt rovatok. Az 56-83., 85-88. és a 93-95. kódnégyzeteket, a felügyelői 

észrevétel, intézkedés, záradék rovatokat az illetékes felügyelet (OMMF területi felügyelősége, MBH területi 

bányakapitánysága) tölti ki. 

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló törvény (Mvt.) 57. §-a (3) bekezdésének h) 

pontjában foglalt előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) személy 

feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az Mvt. 65. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, 

amely munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti a súlyos munkabaleset, valamint az olyan munkaeszköz, 

illetve technológia által okozott munkabaleset kivizsgálását, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben), 

azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta. A kivizsgálás egyik tartalmi eleme a 

jegyzőkönyv szakszerű kitöltése, amely jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkező szakember 

bevonásával történhet. 

TERÜLETI KÓD: (1-2. kódnégyzet) 

Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) megfelelő kódszámát kell beírni az 1-2. kódnégyzetbe ahol a 

munkabaleset bekövetkezett. 

 Területi 

kód 

 

 01   Budapest 

 02   Baranya 

 03   Bács-Kiskun 

 04   Békés 

 05   Borsod-Abaúj-Zemplén 

 06   Csongrád 

 07   Fejér 

 08   Győr-Moson-Sopron 

 09   Hajdú-Bihar 

 10   Heves 

 11   Komárom-Esztergom 

 12   Nógrád 

 13   Pest 

 14   Somogy 

 15   Szabolcs-Szatmár-Bereg 

 16   Jász-Nagykun-Szolnok 

 17   Tolna 

 18   Vas 

 19   Veszprém 

 20   Zala 

 21   Külföld 

A MUNKÁLTATÓ LÉTSZÁM-KATEGÓRIA SZERINTI BESOROLÁSA (3. kódnégyzet) 

A 3. kódnégyzet kitöltésekor a munkáltató összlétszámát kell beírni. Az összlétszám alatt a rész- és teljes 

munkaidőben, a munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein) foglalkoztatott munkavállalók együttes 

létszáma értendő. Abban az esetben is a munkáltató összlétszámát kell beírni, ha a munkáltató valamely 

telephelyén (változó munkaterületén) tevékenységet végző munkavállaló szenved munkabalesetet. 
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 Létszám-kategória  

 kódszám  

  Létszám-kategória  

határok 

 0    Nincs munkavállaló 

 1    1-9 fő munkavállaló 

 2    10-19 fő munkavállaló 

 3    50-249 fő munkavállaló 

 4    250-499 fő munkavállaló 

 5    500 vagy több munkavállaló 

 9    A munkavállalók száma ismeretlen 

A MUNKÁLTATÓ STATISZTIKAI SZÁMJELE (4-20. kódnégyzet) 

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltató statisztikai számjellel nem rendelkezik, akkor a 4-20. 

kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát kell beírni. 

[A szakágazatot jelölő kódnégyzetekbe - 12-15. kódnégyzet - a 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény melléklete 

szerinti TEÁOR 03. kódszámot, a gazdasági forma jelölésére szolgáló kódnégyzetekbe - 16-18. kódnégyzet - a 

9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény 2. számú melléklete szerinti kódszámot kell beírni.] 

A SÉRÜLT NEVE 

Amennyiben a sérült a születésekor anyakönyvezett nevétől eltérő házassági nevet használ, úgy minden esetben 

a születésekor anyakönyvezett (pl. leányköri név) nevet is fel kell tüntetni. 

E rovatban a megfelelő helyen a sérült adatai közül az „anyja nevét” kell feltüntetni. 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JEL (21-29. kódnégyzet) 

A kódnégyzetekbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 

módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6. §-ának (2) bekezdése szerinti 

egészségügyi, szociális, társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások, 

azonosító kódját (taj-szám) kell beírni. 

SZÜLETÉSI HELY, A SÉRÜLT NEME, SZÜLETÉSI ÉV, HÓ, NAP (30-36. kódnégyzet) 

Ha a munkabalesetet szenvedett munkavállaló születési helye Magyarország államhatárán kívüli területre esik, 

akkor annak az országnak a nevét kell feltüntetni a jegyzőkönyvben, ahol a születési okmányt kiállították. 

A sérült nemének megjelölésekor a 30. kódnégyzetbe magyar állampolgárságú férfi esetén 1-es, nő esetén 2-es, 

külföldi állampolgárságú férfi esetén 5-ös, nő esetén 6-os kódszámot kell beírni, ismeretlen nem esetén 9-es 

kódszámot kell alkalmazni. 

A hónap és nap kódokba (33-36.) egytagú, egykarakterű szám esetén 0-át kell a szám elé beírni. (Pl. 1954. 

augusztus 03-án született magyar állampolgárságú férfi esetében a 30-36. kódnégyzeteket a következő módon kell 

kitölteni: 1 19540803.). 

A SÉRÜLT ÁLLAMPOLGÁRSÁGA (37. kódnégyzet) 

A 37. kódnégyzetbe külön meg kell jelölni a munkabalesetet szenvedett munkavállaló állampolgárságát az 

alábbi kódszámokkal: 

 0    Ismeretlen állampolgárságú 

 1    Magyar állampolgár (belföldi) 

 2    Nem belföldi, de EU-tagállamból való 

 3    Nem belföldi és EU-tagállamon kívüli 

A SÉRÜLT LAKCÍME (LAKÓHELYE) 

Itt elsősorban a személyi igazolványba vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányba bejegyzett és postai 

irányítószámmal ellátott lakóhelyet (annak a lakásnak a címét, amelyben él) kell feltüntetni. Ha ez nem állapítható 

meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell beírni. Erről a körülményről a munkáltatónak az „Egyéb 

megjegyzések, észrevételek” rovatban tájékoztatást kell adnia. 

A SÉRÜLT FOGLALKOZTATÁSÁNAK JELLEGE (38. kódnégyzet) 

A 38. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló - a munkáltató vezetői szintű munkavállalóját 

is beleértve - foglalkoztatásának jellegét kell beírni az alábbi kódszámok felhasználásával: 

 0    Ismeretlen 
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 1    Munkavállaló (ideértve a munkáltató - vállalkozás, társadalmi szervezet stb. - bármilyen 

szintű vezetője is) 

 2    Tanuló (szakmai, gyakorlati képzés során) 

 9    Egyéb [ide sorolandó a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 

72/A. §-a szerint foglalkoztatott személy is] 

A SÉRÜLT MUNKAKÖRE (39-42. kódnégyzet) 

A szövegbeírásra alkalmas rovatba azt a munkakört kell beírni, amelyben a sérült munkavállalót a szervezett 

munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont) keretében foglalkoztatták. A 39-42. kódnégyzetekbe a többszörösen módosított 

9029/1993. (SK1./1994) KSH közlemény melléklete szerinti FEOR kódszámot kell beírni (FEOR: 

Foglalkoztatások Egységes Osztályozási Rendszere). 

A FOGLALKOZTATÁSI VISZONY TARTAMA (43. kódnégyzet) 

A 43. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló foglalkoztatási viszonyának tartamára utaló 

kódszámot kell beírni. 

 1    Határozatlan időtartamra létrejött foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott 

munkavállaló 

 2    Határozott időtartamra létrejött foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott munkavállaló 

 3    Idénymunka jellegű foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott munkavállaló 

Idénymunkának kell tekinteni az olyan munkavégzést, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás 

természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához 

vagy időpontjához kötődik. 

A MUNKAIDŐ MÉRTÉKE (44. kódnégyzet) 

A 44. kódnégyzetben kell jelölni, hogy a munkabalesetet szenvedett munkavállalót teljes vagy részmunkaidőben 

foglalkoztatták-e. 

 1    Teljes munkaidő 

 2    Részmunkaidő (az Mt.-ben meghatározott teljes munkaidő mértékét el nem érő 

munkaidő) 

A SÉRÜLÉS SÚLYOSSÁGA (45. kódnégyzet) 

A 45. kódnégyzetbe a nem súlyos, de 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset, valamint a 

súlyos munkabaleset (Mvt. 87. § 3. pont) súlyosságának mértékét jelölő kódszámot kell beírni. 

 0    Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1-3 nap 

 1    Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot 

 2    Nem súlyos csonkolással járó munkabaleset 

 3    Súlyos csonkolásos munkabaleset 

 4    Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje)  

 5    Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás 

 6    Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztésével, 

illetve jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset 

 7    Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset 

 8    A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó 

munkabaleset 

A BALESET IDŐPONTJA (46-53. kódnégyzet) 

A 46-47. kódnégyzetekbe az év utolsó 2 számát (pl. 2003. esetében 03-at), a 48-49. kódnégyzetekbe a baleset 

hónapját (pl. május hó: 05-öt), az 50-51. kódnégyzetekbe a munkabaleset napját (pl. harmadika: 03-at) kell beírni. 

Az 52-53. kódnégyzetbe a baleset bekövetkezésének időpontját, 24 órás időszámítás szerint kell kódolni (pl. ha a 

munkabaleset délután 4 és 5 óra között következett be, akkor 16-ot, ha hajnali 4 és 5 óra között történt, 04-et kell 

írni). 

A BALESET HELYSZÍNE, A HELYSZÍNT JELÖLŐ KISTÉRSÉGI KÓDSZÁM 

Abban az esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, szövegesen be kell írni a baleset helyét és a 

kódnégyzetekben „0” kódszámot kell alkalmazni. 
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Példa a rovat helyes kitöltésére: 

 A baleset helyszíne:       

 Szlovák Köztársaság       

Sturovo-Komarno, 10 sz. főközlekedési út       

 124+10 szelvénye       

 A helyszínt jelölő kistérségi       

 kódszám:    HU   0   0   0   0   0 

A kistérségi kódszámot a „HU” jelölés után öt kódnégyzetbe kell beírni. A kódszámokat a KSH elnökének 

9002/2004. (SK 3.) számú - a 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendeleten alapuló - közleménye tartalmazza. A 

kódszámképzés a NUTS-on (a rövidítés magyarul: Eurostat statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) 

alapul, mely összhangban van az ESAW (a rövidítés magyarul: Munkahelyi Balesetek Európai Uniós Statisztikája) 

előírásaival. 

Példa a rovat helyes kitöltésére: 

A baleset helyszíne a munkáltató tiszaföldvári 2. számú telephelye 

X.Y. Kft. 2. telephely Tiszaföldvár, Víz utca 2. 

 A baleset helyszíne:       

 X.Y. Kft. 2. telephely       

 Tiszaföldvár, Víz utca 2.       

 A helyszínt jelölő kistérségi       

 kódszám:   HU   3   2   2   0   3 

A BALESET KÖRÜLMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA (54. kódnégyzet) 

Az 54. kódszámnál meg kell jelölni, hogy a munkabalesetet a munkavállaló milyen fő tevékenység közben 

szenvedte el. 

 1    Munkavégzés közben 

 2    Nem munkavégzés közben, de azzal közvetlenül összefüggő tevékenység során (pl. 

anyag-, szerszámvételezés) 

 3    Nem munkavégzés közben és azzal nem közvetlenül összefüggő tevékenység során (pl. 

tisztálkodás, étkezés) 

 4    Nem munkavégzés közben és nem azzal összefüggésben folytatott tevékenység során (pl. 

verekedés) 

 5    Telephelyen kívüli munkaterület(ek) megközelítése közben - a munkakezdést követően - 

a munkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt 

járművével. A telephelyen kívüli munkaterület(ek)ről a telephely megközelítése közben a 

munkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével. 

A szállás, lakás és a munkahely közötti közlekedés közben, a munkáltató saját vagy általa 

bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével. 

A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A munkáltató ebben a rovatban a lehető legpontosabban köteles leírni a baleset tényleges lefolyását (hogyan 

történt maga a baleset), tömören és egyértelműen rögzíteni kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, körülményt, 

tevékenységet. Pontosan meg kell jelölni a 

- munkahelyi környezetet (pl. nagyolvasztó-garat adagolószint, színesfém előkészítő-üzem), 

- azt a munkafolyamatot, fő tevékenységet, amelyben a munkavállaló a baleset időpontjában részt vett (pl. 

raktározás, állattenyésztés), 

- a munkabalesetet szenvedett munkavállaló konkrét fizikai tevékenységét (pl. textilnyomógép indítása, 

leállítása, emelőgép kezelése), 

- azt a munkaeszközt (anyagi tényezőt), amellyel a munkabalesetet szenvedett munkavállaló a baleset 

pillanatában tevékenységet végzett, érintkezésbe került (pl. esztergagép, botlásveszélyes járófelület), 

- a balesetet kiváltó eseményt (különleges), amely a balesetet kiváltotta (pl. robbanás, munkaeszköz, anyag 

törése), 

- a sérüléssel összefüggésben lévő anyagot (pl. járműbaleset esetén a járművezető hastáji sérülést szenved a 

kormánykeréktől, akkor a kormánykerék anyagát - műanyag), 

- a sérülés, károsodás külső okát (pl. villamos áram hatása, mérgező anyag szervezetbe jutása belégzéssel), 
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- a baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt (pl. a sérült munkavállaló szakképzetlensége, 

kioktatásának hiánya, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség, 

fegyelmezetlenség, szabályszegő, utasításellenes magatartás, tevékenység). 

A baleset leírása külön lapon folytatható! 

A kitöltésnél külön figyelemmel kell lenni a következőkre: 

A baleset előzményeinek és részletes leírásán túl, a *-gal jelölt - 56-83. kódnégyzetekhez tartozó - sorokban, 

egy-egy szóval jelölni kell: a munkahelyi környezetet, a munkafolyamatot, a sérült konkrét fizikai tevékenységét, 

a munkabalesethez kapcsolható munkaeszközt, a balesetet kiváltó eseményt, a sérüléssel összefüggésben lévő 

anyagot, a baleseti sérülés, károsodás külső okát (BNO-10 XX. fejezete alapján), valamint azt a személyi tényezőt, 

amely befolyással volt a baleset bekövetkezésére. 

Az 56-83. kódszámok kitöltése a felügyelet feladata. 

Példák: 

1. Két munkavállaló feladata volt, hogy a 148-as számú közút és a vasút szintbeli kereszteződésében a 

szalagkorlát végénél a növényzetet kézi motoros kaszával vágja le. Az egyik munkavállaló a vasúti pálya 

menetirány szerinti jobb oldalánál, a másik a menetirány szerinti bal oldalánál végezte a munkát. Időközben egy 

gyorsvonat érkezett az átjáróhoz. A mozdonyvezető az útátjáró előtt észlelte a menetirány szerinti jobb oldalán 

munkavégző személyt, ezért az utasításoknak megfelelően hangjelzést adott. Az átjáró áttekintése során észrevette, 

hogy a menetirány szerinti bal oldalon az elsodrási határon belül egy személy tartózkodik. Gyors fékezést 

alkalmazott, és a járművét megállította. A megállás után tapasztalták, hogy a vasúti szerelvény menetiránya szerinti 

bal oldalon munkát végző személy a földön fekszik. Értesítették a mentőket, akik rövid időn belül a helyszínre 

érkeztek. A mentőorvos a munkavállaló halálát állapította meg. 

A munkabaleset kivizsgálása során megállapították, hogy a munkáltató elmulasztotta a vasúti pálya közelében 

végzett munkát a vasút üzemeltetője - MÁV Rt. - illetékes szervének bejelenteni, a munkavállalókat a vasút 

közelében végzendő munkák veszélyforrásaira kioktatni. A vizsgálat egyéb, a baleset bekövetkezésével 

összefüggésben lévő tényeket is feltárt. 

A fenti tényállás alapján az 56-83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozó sorok a következőképpen tölthetők ki: 

- munkahelyi környezet: vágányterület közelsége, 

- munkafolyamat: növényzetnyírás, 

- konkrét fizikai tevékenység: fűnyírás, 

- munkaeszköz: személyszállító vonat (jelen esetben nem a motoros fűkaszát - amellyel a munkavállaló 

dolgozott - kell figyelembe venni), 

- a balesetet kiváltó esemény: elsodródás (elütés), 

- a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: fém (a mozdony burkoló lemeze), 

- a sérülés, károsodás külső oka: ütközés mozgó tárggyal (mozdonnyal), 

- személyi tényező: kioktatás hiánya. 

2. A munkáltató egyik telephelyén lévő gépműhelyben a szerelői képesítéssel és gyakorlattal rendelkező 

munkavállalót a szerelőcsarnokban a kombájn vágóasztal javítását végző szerelőhöz osztották be segítőként. A 

munka során a munkavállalók elvégezték a vágóasztal lemezelését, furatokat képeztek, és csavarozási munkát 

végeztek. A vágóasztal egy ipari kialakítású szállítókocsin volt biztonságosan elhelyezve, a furatokba a csavarok 

többségét csak ideiglenesen helyezték el. A szállítókocsit a rajta elhelyezett 5,1 m hosszú, kb. 1000 kg súlyú 

vágóasztallal együtt kitolták a szabadban elhelyezett kombájnhoz, erről a műveletről a művezetőt nem 

tájékoztatták. A szállítókocsit a kombájn előtt felszerelési irányba állították. Ezt követően acélbakot helyeztek el 

a vágóasztal két végénél. Az irányító szerelő (aki egyben a kombájn vezetője is volt) elindította a kombájnt, és 

„ráállt” a vágóasztalra. A szerelési előírásoknak megfelelően a kombájn ferde felhordójának 2 db akasztó 

kengyelére azt felakasztotta. A vágóasztalt megemelte, hogy az pontosan a helyére kerüljön (a vezető szerelő 

elmondása szerint a kombájn rögzítő fékét behúzta). A beosztott szerelő a következő munkaműveletet az irányító 

szerelővel nem egyeztette, és a szállítókocsit a vágóasztal alól kihúzta, emiatt a vágóasztal nem volt biztonságosan 

rögzítve. Az irányító szerelő és a beosztott szerelő a két odakészített acélbakot a vágóasztal alá helyezte. Az 

alábakolás után zivatar miatt a munkát meg kellett szakítani, majd az időjárás jobbra fordulása után mindketten 

visszamentek, hogy a vágóasztalt rögzítsék a kombájnhoz. Az irányító szerelő a vágóasztalt megkerülve indult a 

rögzítő csapok elhelyezésére, a beosztott szerelő a vágóasztal kaszaujjait megfogva, teljes súlyával, lábaival 

előrecsúszva a vágóasztal alá került. Ekkor a szabálytalanul alábakolt és még rögzítetlen vágóasztal rázuhant a 

segítő szerelőre. A mentők az értesítést követően rövid időn belül a helyszínre érkeztek, a mentőorvos a segítő 

szerelő halálát tudta csak megállapítani. 

A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállalók előírás-ellenesen, rögzítés 

helyett csak alábakolták a vágóasztalt. 

Az adott baleseti eseménnyel kapcsolatban az 56-83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozó sorok a 

következőképpen tölthetők ki: 

- munkahelyi környezet: műhelyudvar, 
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- munkafolyamat: összeszerelés, 

- konkrét fizikai tevékenység: munkaeszköz fogása, 

- munkaeszköz: betakarítógép, 

- balesetet kiváltó esemény: munkaeszköz leesése, 

- a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: fém, 

- a sérülés, károsodás külső oka: munkaeszköz alászorulás, 

- személyi tényezők: szabályszegő magatartás. 

3. A munkáltató megbízása alapján építési munkaterületen a munkavállaló a családi ház palatetőjének magas 

nyomású víz tisztítását végezte. A munkaterületet, nevezetesen a tetősíkot egy 9 fokos alumínium létra 

használatával lehetett megközelíteni, ahonnan a munkaterületre fektetett falétra vezetett. A mosóberendezés a 

talajszinten volt elhelyezve. A vízsugaras tisztítást végző munkavállaló egyensúlyát veszítette, a palára esett, s ott 

végigcsúszva a földre esett. A tető hajlásszöge kb. 40°-os volt. Az ereszcsatorna +5,5 méter magasságban volt. Az 

esés után a sérültet kórházba szállították, ahol 3 nap múlva koponyasérüléseibe belehalt. 

A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállaló sem a leesés elleni védelmet 

biztosító védőkötelet, sem pedig a részére kiadott egyéni védőeszközt nem viselte. 

Az adott baleseti eseménnyel kapcsolatban az 56-83. *-gal jelzett kódnégyzetekhez tartozó sorok a 

következőképpen tölthetők ki: 

- munkahelyi környezet: építési munkaterület, 

- munkafolyamat: munkaterület tisztítása, 

- konkrét fizikai tevékenység: tetőtisztítás, 

- munkaeszköz: tér, szint feletti épületrész (jelen esetben nem a nagy nyomású mosóberendezést, hanem a tér, 

szint feletti munkaterületet kell megjelölni), 

- a balesetet kiváltó esemény: elcsúszás, 

- a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: föld (ez esetben az épület előtti járófelület anyagát kell megjelölni), 

- a sérülés, károsodás külső oka: esés egyik szintről a másikra, 

- személyi tényezők: szabályszegő magatartás. 

A BALESET HELYSZÍNVÁZLATA 

A munkáltató a jegyzőkönyv e területén - akár méretarányos helyszínrajzot is csatolva - rögzítheti a 

munkabaleset helyszínét, eleget téve e rendelet 3. számú mellékletének második bekezdésében foglaltaknak. 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE (55. kódnégyzet) 

A munkavégzés helyét jelölő kódnégyzetbe a négy kódszám valamelyike írható: 

 0   Nem meghatározott 

E kódszámmal a munkavégzés helyszínét akkor kell megjelölni, amikor a munkavállaló nem az állandó szokásos 

munkahelyén a munkaköréhez nem közvetlenül tartozó tevékenységet végez (pl. a karosszérialakatost megbízzák 

azzal, hogy az ügyfél gépkocsijában esett kárt annak garázsában mérje fel, és eközben balesetet szenvedett). 

 1   Állandó (szokásos) munkahely 

Szokásos munkahelynek kizárólag a munkáltató telephelyén belüli területet kell tekinteni, illetve az a közterület 

minősül ilyennek, amelynek gondozása munkáltatói kötelezettség (pl. a járda takarítása). 

 2   Változó munkavégzési hely 

Ilyen munkavégzési helynek kell tekinteni a munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás során a különböző 

helyszínen munkát végzők (pl. a gépkocsivezető, mozdonyvezető, postás, kiküldetésben lévő munkavállaló, 

kéményseprő) telephelyen kívüli munkaterületét (pl. közút, vasúti pálya, másik munkáltató telephelye, szolgáltatás 

helyszíne). 

 9   Egyéb munkavégzési hely 

A fentiekhez nem kapcsolható munkaterület. 

A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMA (84. kódnégyzet) 

Abban az esetben, ha a munkabaleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig a munkaképtelenség időtartama 

ismertté válik, akkor a munkáltatónak a 84. kódnégyzetbe a munkaképtelenség miatt kieső napok számát az 

alábbiakban megadott kódszámokkal kell beírnia. (Pl. ötnapos munkaképtelenség esetében a 84. kódnégyzetekbe 

1-et, tizenöt napos munkaképtelenség esetén 3-at kell beírni). 

Abban az esetben, ha a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható 

meg, a 84. kódszámhoz tartozó első kódnégyzetbe „A” betűjelzést kell beírni. Ilyen munkabaleset esetében a 4/b. 

számú melléklet szerinti „MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et kell a munkaképtelenség 

megszűnését követően haladéktalanul felvenni és a felügyelőségre - továbbá egyidejűleg az alapjegyzőkönyv többi 

címzettjének - megküldeni. [Lásd még „Az adatszolgáltatás jellege (96. kódnégyzet)” magyarázatát.] 
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A módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatóját e melléklet utolsó bekezdése tartalmazza. 

 Kódszám    A munkaképtelenség időtartama 

 0    halálos munkabaleset esetén, ha a sérült a baleset időpontjától számított 72 órán belül 

meghal 

 1    4-6 nap 

 2    7-13 nap 

 3    14-20 nap 

 4    minimum 21 nap, de kevesebb, mint 1 hónap 

 5    minimum 1 hónap, de kevesebb, mint 3 hónap 

 6    minimum 3 hónap, de kevesebb, mint 6 hónap 

 7    legalább 6 hónap 

Abban az esetben, ha a balesetet szenvedett munkavállaló magzata vagy újszülöttje hal meg - amelyet az „Egyéb 

megjegyzések, észrevételek” rovatban jelöltek -, a 84. kódnégyzetbe a „sérült” munkavállaló 

munkaképtelenségének időtartamát kell beírni. 

BALESETI SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS KÜLSŐ OKOK KÖVETKEZMÉNYEI (85-88. kódnégyzet kitöltése 

a felügyelet feladata) 

A munkabaleset során megsérült testrészt és a sérülés fajtáját kell szövegesen beírni, figyelembe véve a 

Betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák Nemzetközi Statisztikai Osztályozása (BNO-10) kódlistában 

meghatározott fogalmakat. 

A fogalmak fő csoportjai: 

- Fejsérülések (felületi sérülés, nyílt seb, koponya- és arccsonttörés, fejízület-sérülés, agyidégsérülés, szem-, 

szemgödörsérülés, agyrázkódás, traumás amputáció, pl. skalpolás, fülleszakadás) 

- Nyaksérülések 

- Hátcsigolyák sérülései 

- Mellkas, mellkasi szervek, medence, medencei szervek (törzs) sérülései 

- Felső végtag(ok) sérülése (váll és felkar, könyök, alkar, kéz, ujj, csukló, többszörös sérülések) 

- Alsó végtag(ok) sérülése (csípő és comb, térd és lábszár, boka, lábfej, lábujj, többszörös sérülések) 

- Több testtájra kiterjedő sérülések (égés, fagyás, mérgezés - toxikus hatás -, maródás) 

- Egyéb károsodás (sugárhatás, hőség, fény - hőguta, napszúrás -, természetes testnyíláson behatoló idegen test 

hatása - szem, fül, légző és emésztő traktus, nemi-, húgyúti szervekben stb. -, külső okok - villámlás, áramütés, 

vízbe fulladás stb. -, egyéb) 

A VÉDŐ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ALKALMASSÁGA (89-92. 

kódnégyzet) 

A kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz védőburkolatával, védőberendezésével, 

jelzőberendezésével, az egyéni védőeszközzel kapcsolatos megállapításokat kell a munkáltatónak az 1-8. 

kódszámok valamelyikével megjelölni. 

MUNKÁLTATÓI INTÉZKEDÉS A HASONLÓ MUNKABALESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN (93. 

kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata) 

A munkáltatónak itt kell választ adnia arra, hogy álláspontja szerint szükséges-e intézkedés, ha igen, akkor 

milyen intézkedésekkel kerülhető el a hasonló baleset. Ha intézkedést tart szükségesnek, akkor határozza meg 

annak jellegét, tartalmát (abban az esetben is, ha már a baleset után azonnal megtörtént). Az intézkedést a 

munkahelyre, munkaeszközre, szervezési feladatra konkretizálva, egyértelműen és pontosan meg kell határozni. 

(Pl. a sérültet oktatni kell arról, hogy munka közben ne hordjon gyűrűt; a villamos szeletelő gépet el kell látni 

olyan reteszelővel, amely megakadályozza a védőberendezés kiiktatását; a munkáltató telephelyén a lépcsőházi 

elkopott lépcsőfokokat csúszásmentesíteni kell; a fröccsöntő gépen vissza kell állítani a munkavédelmi minősítő 

jegyzőkönyv szerinti eredeti állapotot.) 

Az intézkedés lehet műszaki jellegű (pl. technológia megváltoztatása, munkaeszköz átalakítása, biztonsági 

berendezés felszerelése), szervezési, szabályozási jellegű (pl. munkarend megváltoztatása, pihenőidő beiktatása, a 

munkáltató belső szabályozásának megváltoztatása, egyéni védőeszköz juttatása) és oktatással kapcsolatos. 

A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE, ILLETVE VÉLEMÉNYE; EGYÉB ÉSZREVÉTELEK, 

MEGJEGYZÉSEK (94-95. kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata) 

A „Nincs mv. képv.” (azaz nincs munkavédelmi képviselő) kódnégyzetbe „X” jelet kell beírni, ha a 

munkáltatónál nem választottak munkavédelmi képviselőt. 
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Ha a jelölt kódnégyzetbe az „X” jellel nem jelölik, hogy a munkáltatónál munkavédelmi képviselő nincs, és a 

munkavédelmi képviselők részére biztosított rovat kitöltése, illetőleg a képviselő aláírása elmarad, az felügyelői 

intézkedést von maga után. 

Ebben a két rovatban lehetősége van a munkáltatónak, hogy az előző rovatokon túlmenően bármilyen, a 

munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt, véleményt rögzítsen. 

Itt kell feltüntetni a munkavédelmi képviselő részvételének tényét a vizsgálatban, valamint azt, hogy volt-e a 

képviselőnek a munkáltatóétól eltérő megállapítása, véleménye. A munkavédelmi képviselő ezen véleményét, 

megállapítását - kérésére - külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni. A baleseti vizsgálatban 

részt vevő munkavédelmi képviselő részére lehetővé kell tenni, hogy a rovatot aláírásával elláthassa. 

Itt kell indokolni az adatszolgáltatásban meghatározott határidőn túli késedelmet. Ugyancsak e rovatban kell 

utalni arra, hogy lakóhely hiányában, milyen cím került rögzítésre. 

Ha a jegyzőkönyv nyomtatványon biztosított hely nem lenne elegendő a megjegyzések megtételére, akkor az 

észrevételeket a jegyzőkönyvhöz csatolt külön lapon kell folytatni. 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS JELLEGE (96. kódnégyzet) 

1-es, új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a 96-os kódnégyzetbe abban az esetben, ha az adott balesetről 

első alkalommal töltöttek ki munkabaleseti jegyzőkönyvet. 

2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni - kivéve a 84. kódnégyzet változásának esetét -, ha 

a balesetről már korábban töltöttek ki jegyzőkönyvet, de valamely adattal, tényezővel, megállapítással 

kapcsolatosan módosítás vált szükségessé. A 84. kódnégyzetben történő későbbi adatváltozás esetén e rendelet 

4/b. számú melléklete szerinti módosító jegyzőkönyvet kell felvenni. 

3-as, törlésre utaló sorszámot kell beírni, ha az adatszolgáltatásban meghatározott bejelentés megtétele után 

bekövetkezett, vagy utólag felismert tény, körülmény miatt, esetleg hatósági, bírósági döntés alapján a 

jegyzőkönyvet törölni kellett. 

A BALESETET VIZSGÁLÓ 

Kötelező a rovat kitöltése, ha munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy folytatja 

a vizsgálatot, ideértve a munkabiztonsági szaktevékenység alá tartozó munkabaleset vizsgálatát is [Mvt. 57. § (3) 

bekezdésének h)-i) pontjai, 65. § (2) bekezdése], illetve, ha a balesetvizsgálat szolgáltatás keretében történik, egyéb 

esetekben (e rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja) az adatszolgáltatás önkéntes. 

A rovatba be kell írni: 

- szolgáltatás esetén a szolgáltatást ellátó cég (vállalkozás) nevét, címét (az adatokat tartalmazó 

bélyegzőlenyomattal is teljesíthető), 

- a munkabalesetet kivizsgáló személy (vagy vizsgálóbizottság vezető) nevét, 

- a munkavédelmi szakképesítést igazoló okmány számát és keltét. 

A munkabalesetet vizsgáló a munkabaleset kivizsgálását lezáró (összefoglaló) jegyzőkönyvet aláírásával köteles 

ellátni. 

A balesetet vizsgálónak keltezésként a vizsgálat lezárásának időpontját kell beírnia, amely nem minden esetben 

egyezik meg a munkáltató képviselője - a munkabaleseti jegyzőkönyvet hitelesítő - aláírásának időpontjával. 

A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, BEOSZTÁSA, ALÁÍRÁSA 

E rovatba a munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy ügyrendben) feljogosított 

személynek a nevét és beosztását kell beírni. Az a személy írhatja alá, akit a munkáltató neve, beosztása rovatba 

beírtak, és aláírását a munkáltatója működése során jogszerűen használt bélyegzőjével hitelesíti. 

A MUNKABALESET VIZSGÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ (CSATOLT) DOKUMENTÁCIÓK JEGYZÉKE 

A munkabaleseti jegyzőkönyv ezen oldalán lehetőség van arra, hogy a munkáltató a baleset vizsgálatával 

összefüggésben keletkezett dokumentációkat rendszerezve feljegyezze. 

Például: 

- meghallgatási jegyzőkönyvek [sérült, tanú(k)], 

- fényképfelvételek száma, 

- alkoholos befolyásoltság(ok) vizsgálatának eredménye, 

- szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata, 

- munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye, 

- vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata, 

- műszeres mérések eredménye, 

- szakértői vélemény, 

- a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele. 

A jelölt dokumentációk csatolása súlyos munkabaleset esetén feltétlenül indokolt. 
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FELÜGYELŐI ÉSZREVÉTEL, INTÉZKEDÉS 

Az adott munkabaleset vizsgálatával, munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek, 

intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség. Telefonon történt egyeztetés esetén célszerű a tárgyalás 

tárgyát, időpontját, a tárgyalófél nevét e rovatban rögzíteni. 

A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követően a felügyelő köteles a jelölt helyre 

- a hatósági intézkedések iktatószámát (ha keletkezett), 

- a felülvizsgálat lezárásának napját és a nevét 

beírni, majd ezt követően a jegyzőkönyvet aláírni. 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/d. számú melléklete 

Módosító munkabaleseti jegyzőkönyv 

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/b. számú melléklete szerint 

 5 évig irattárban megőrzendő!   Év   Hó   Sorszám 

 A munkabaleseti nyilvántartás sorszáma: 2   

0 

          

........... számú  

MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV  

(KIZÁRÓLAG A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMÁNAK KÖZLÉSÉRE HASZNÁLHATÓ) 

 [Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/b. számú melléklete alapján]  

Írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel töltendő ki! 

 A felügyelői záradékot a felügyelet tölti ki!    

  Területi 

kód: 

  

 A MUNKÁLTATÓ neve:   

   

 Címe:   Irányítószáma:     

  Telefon   

Szám 

    -        

 E-mail címe:   Fax      -        

 A SÉRÜLT neve:  

 (születési neve)   taj-száma: 

 Anyja neve:            

 Születési helye:   Születési idő   Lakcíme (lakóhelye):     

    év   hó   nap    

Irányítószáma

: 

 1   9            

 A             A munkaképtelenség időtartama: .............. nap  

BALESET     év   hó   nap   óra   1 (4-6 nap), 2 (7-13 nap), 3 (14-20), 4 (min. 21 nap, de 

kevesebb 

  

84 

 időpontja 2   0           mint 1 hónap) 5 (min. 1 hó < 3 hó) 6 (min. 3 hó <6 hó 7 (6 

hó<) 

 

 MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL 

 A BALESETET VIZSGÁLÓ   A MUNKÁLTATÓ képviselőjének 

 Neve (cégneve):  

Címe: 

  Neve:  

 A vizsgáló neve:   Beosztása   P. H. 

Mv. képzettség ig. (törzslap sz., kelte):   
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 Aláírása:   Aláírása  

 

 

 Kelt:     év   hó   nap      év   hó   nap  

 2   

0 

         

2 

  

0 

       

FELÜGYELŐI ZÁRADÉK    Intézkedések:  

 Felügyelő neve:   

...........................................

. 

       

 Kelt:     év   hó   nap      

...............................

.... 

 

 2   

0 

           felügyelő aláírása  
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/e. számú melléklete 

A módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése 

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5. számú melléklete alapján 

A „MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell kitöltenie a 

munkáltatónak, ha egy adott baleseti eseménnyel összefüggésben kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyv 84. 

kódnégyzetébe „A” betű beírása történt. 

Ugyancsak jegyzőkönyvet kell kitölteni, ha a munkabalesetet szenvedett munkavállaló ugyanazon esemény 

kapcsán, a munkabaleset időpontjától számított egy éven belül ismételten munkaképtelenné válik. Ilyen esetben a 

„MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL” rovatban részletesen jelölni kell a munkaképtelenség 

időintervallumait (lásd példa). 

A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktalanul gondoskodni kell a jegyzőkönyv 

kitöltéséről. 

A jegyzőkönyv egy-egy példányát mindazon helyekre el kell juttatni, ahova az eredeti jegyzőkönyvet megküldte 

a munkáltató. 

A munkáltatónak - írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel - kell kitöltenie a jegyzőkönyv valamennyi 

adatát. 

Az eredeti munkabaleseti jegyzőkönyvön lévő adatokkal azonosan kell kitölteni az alábbi rovatokat: 

- munkabaleseti nyilvántartás sorszáma, 

- területi kód, 

- a munkáltató neve, címe, irányítószáma, e-mail címe, telefon-(fax-)száma, 

- a sérült neve (és születési neve), taj-száma, anyja neve, 

- a sérült születési adatai (hely, idő), 

- a sérült lakóhelye (lakcíme), irányítószáma, 

- a baleset időpontja. 

A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMA 

A munkaképtelenség időtartama rovatba a napok számának pontos megjelölésével kell a munkaképtelenség 

időtartamát beírni. 

Az eredeti jegyzőkönyvvel megegyező kódszámmal (84.) ellátott kódnégyzetbe a jegyzőkönyvön a munkáltató 

írja be a napok számának megfelelő kódszámot. 

MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL 

E rovat lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató tájékoztatást adjon arról, hogy milyen különleges - a 

felgyógyulás elhúzódását jelző októl különböző - események, okok játszottak közre, amelyek a jegyzőkönyv 

kitöltését indokolták (pl. ismételten munkaképtelenné válás). A rovat kitöltése nem kötelező, ha a módosító 

munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét kizárólag a munkaképtelenség időtartamának változása indokolja. 

A „BALESETET VIZSGÁLÓ” és „A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELŐJÉNEK” rovatok kitöltése általában 

megegyezik az eredeti jegyzőkönyv kitöltéséhez kapcsolódó kitöltési útmutatóban foglaltakkal. Ha időközben 

változás következik be a baleset vizsgálója vagy a munkáltató képviselője tekintetében, úgy e rovatokat nekik kell 

kitölteni és aláírni. 

FELÜGYELŐI ZÁRADÉK 

A jegyzőkönyvet a felügyelőségre történő beérkezését követően kell felügyelői záradékkal ellátni, amely 

tartalmazza, hogy a felügyelő mikor gondoskodott a munkaképtelenség időtartamának regisztrálásáról, mikor 

csatolta a módosító jegyzőkönyvet az eredeti jegyzőkönyvhöz. 

Példa a módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésére: 

A munkavállaló 2005. február 10-én munkabalesetet szenvedett, aznaptól keresőképtelenné vált. Sérüléséből a 

tárgyhót követő 03. 08-ig (jegyzőkönyv beküldési határidő) nem gyógyult fel. Március 29-én azonban munkába 

állt. Tevékenységét április 30-ig folytatta. Mivel nem gyógyult fel teljesen, orvosi javaslatra május 02-án újabb 

műtétet hajtottak végre, majd rehabilitációs kezelést alkalmaztak. Emiatt ismét munkaképtelen volt, és csak június 

06-án kezdett újra dolgozni. 
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A helyes munkáltatói eljárás ez esetben: 

A munkáltató: 

- 2005. március 08-ig az OMMF-nek a baleset helyszíne szerint illetékes területi felügyelőségére eljuttatja a 

munkabaleseti jegyzőkönyvet, amelynek 84. kódnégyzetébe „A” betűt ír. 

- Március 26. után - haladéktalanul -, de legkésőbb április 08-ig megküldi az „1. számú MÓDOSÍTÓ 

MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et. E jegyzőkönyv „A munkaképtelenség időtartama” rovatába a 

tényleges naptári napok számát - 47 - és az 5. kódszámot bejegyezte. 

Mivel a munkavállaló ismételten munkaképtelenné vált, 2005. május 02-től az eseményt a munkabaleseti 

nyilvántartásban sorszám nélkül előjegyzi. Miután június 06-tól újra dolgozni kezdett a munkavállaló, újabb 

jegyzőkönyv kitöltése indokolt. 

- 2005. június 06-a után haladéktalanul, de legkésőbb 06. 08-ig megküldi a „2. számú MÓDOSÍTÓ 

MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et. E jegyzőkönyv „A munkaképtelenség időtartama” rovatába a 

tényleges, összesített napok számát - 82 - és az 5. kódszámot bejegyezte. 

A 2. számú jegyzőkönyv a „MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL” rovatába az alábbiakat 

jegyzi be. 

X.Y. 2005. február 10-én 7 óra 35 perckor bekövetkezett munkabalesetének következtében a munkaképtelenség 

időtartama az alábbiak szerint alakult: 

2005. február 10.-március 25-ig (47 nap) 

május 02.-június 05-ig (35 nap) 

összesen: 82 nap 

A fenti példa szerint a munkáltató egy munkabaleseti jegyzőkönyv (négy oldalas) és két (külön sorszámú) 

módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltéséről és megküldéséről köteles gondoskodni. 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/f. számú melléklete 
 

Munkabaleseti nyilvántartás 

Tárgyév: 

Lapszám: ...... 

Kft. baleset-nyilvántartási főszám (székhely adja meg): 3. 

Telephelyi azonosítási szám (főszám-telephely jele/a sérülés telephelyi sorszáma): 3-A/2 

Munkahelyi azonosítási szám (telephelyi azonosító szám-sérülés munkahelyi 

sorszáma): 

3-A/2-1 

   

   

A SÉRÜLT  neve:  

............................................................................... 

  születési helye:  

............................................................................... 

  időpontja:  

............................................................................... 

  anyja neve:  

............................................................................... 

  munkaköre:  

.................................... 

 FEOR szám: 

...................... 

  foglalkoztatásának kezdete:  

............................................................................... 

  munkahelyi vezetőjének neve:  

............................................................................... 

  eddigi munkabaleseteinek száma:  .......................  ebből súlyos: 

.................................. 

A SÉRÜLÉS  időpontja:  

............................................................................... 

  helyszíne:  

............................................................................... 

  jellege:  

............................................................................... 

  súlyossága (a megfelelő meghatározás aláhúzandó)  

 - munkaképtelenség nincs   

 - 1-3 napos munkakiesés   kieső munkanapok száma: 

......................................... 

 - 3 napon túl gyógyuló   kieső munkanapok száma: 

......................................... 

 - csonkolásos   

 - halálos   

A sérült ellátására tett intézkedés:   

folytatta-e a munkáját:  igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

A baleset tanúi:  Név  Munkakör  Lakcím 

 1.  

.............................................................. 

 

............................................. 

 

.................................. 

 2.  

.............................................................. 

 

............................................. 

 

.................................. 

 3.  

.............................................................. 

 

............................................. 

 

.................................. 

 

A baleset rövid leírása: 

 

 

........................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

A balesetkor megtett intézkedések:  

....................................................................................................... 

   

....................................................................................................... 

A kivizsgálás    

 időpontja: 

........................................................................................................................................................... 

 vezetője: 

............................................................................................................................................................. 

 a kivizsgálási jegyzőkönyv azonosítási száma: 

................................................................................................. 

 Készült ...... példányban.   

 Ez a ...... számú példány.   

dátum: .................................... 

..................................................... 

bejegyző személy neve, munkaköre 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/g. számú melléklete 
 

 

 

Név: (sérült, vagy hozzátartozója) 

beosztás: .................................... 

lakóhely: ..................................... 

anyja neve: .................................. 

munkahelye: ............................... 

Felhívás kárigény bejelentésére 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 185. §-a alapján 

felhívom 

hogy amennyiben az 19... év ......... hó ... napján történt munkabalesetével vagy foglalkozási betegségével
*
 

összefüggésben kárt szenvedett, az ezzel kapcsolatos igényét szíveskedjék mielőbb a 

...................................................-nek bejelenteni. 

Tájékoztatom, hogy kártérítési igénye kérdésében a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül döntök 

és döntésemről Önnek írásbeli, indoklással kiegészített választ adok. 

Felhívom a figyelmét, hogy a bejelentéssel ne késlekedjék, mivel a kárigény az esedékességtől számított három 

év elteltével, a járadékigény pedig hat hónap elteltével elévül. (Visszamenőlegesen 6 hónapnál régebbi időre csak 

akkor érvényesíthető, ha Önt a bejelentésben mulasztás nem terheli.)Ha a kárigény bejelentésében akadályoztatva 

van, erről értesítsen. 

A kárigény kiterjed az elmaradt jövedelemre, a dologi kárra, a felmerült és indokolt költségekre, valamint a nem 

vagyoni kárra. Kérem, hogy bejelentését eszerint részletezve és összesítve, indokolva tegye meg. 

Kelt: .................................. 

P. H. 

..................................................... 

kitöltő aláírása 

*a megfelelő szöveg aláhúzandó 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás – Egészségügyi Szabályzat  

 

2/h. számú melléklete 
 

Kárigény előterjesztése (a munkavállaló részéről) 

  

 .................................................................  

 (munkáltató)  

  

 .................................................................  

A 2...... ................ hó ... napján kelt felhívására, a .................................................... 

.................................................... történt károsodásommal kapcsolatban kártérítési igényemet a következők szerint 

terjesztem elő
1

: 

1. Károsodásom a következők szerint következett be: 

............................................................................................................................... ...................................................... 

................................................................................................................................................................................. .... 

..................................................................................................................................................................................... 

2. A kár bekövetkezése és munkaviszonyom fennállása között az okozati összefüggést a következő körülmények 

támasztják alá: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

3. Kártérítési igényem a következő: 

a) Vagyoni kár: 

- elmaradt jövedelem: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

- dologi kár: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

- indokolt költség: 

..................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ............................ 

..................................................................................................................................................................................... 

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

b) Nem vagyoni kár: ..............................................................., melyet a következő körülmények támasztanak alá: 

........................................................................................................................................ ............................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

4. Bejelentem, hogy a fenti eseményekkel kapcsolatban előre láthatóan további károk bekövetkezése várható, a 

következőkre tekintettel: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

A fentiek bizonyítására mellékelten csatolom: 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
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3. számú melléklete 

 

Egyéni védőfelszerelések jegyzéke 
 

 

 

 

Munkakör Ártalom Védőeszköz Száma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

A Kft-nél egyéni védőeszközt igénylő munkakör nincs. Viszont szükséges, hogy a 

szerződéses partnerek által kihelyezett munkavállalók egyéni védőeszközzel való 

ellátását szúrópróbaszerűen ellenőrzzük.  
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Munkabiztonsági és Foglalkozás - Egészségügyi Szabályzat  

 

3./a számú melléklete 

 

Munkaköri egyéni védőeszköz jegyzék 

Munkahely: ......................... azonosítója: ....................... 

Munkakör  FEOR szám: 

Egyéni védőeszköz  Megnevezés, típus  ITJ szám  Típusszám  Megjegyzés 

 Fejvédő eszköz     

 Arcvédő eszköz     

 Szemvédő eszköz     

 Légzőszerveket védő eszköz     

 Hallásszerveket védő eszköz     

 Védőruha     

 Egész testet védő eszköz     

 Kézvédő eszköz     

 Lábvédő eszköz     

 Egyéb biztonsági eszköz     

Készítette: ............................................. 

Ellenőrizte: ............................................ 

Dátum: ................................................. 
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3./b számú melléklete 

 

Egyéni védőeszköz kiadása és visszavételezése 

Munkavállaló neve: ....................................................................................................................  

beosztása: .................................................................................................................. .. 

munkahelye: ............................ munkahely azonosítója: ...................................................  

Kiadás 

Kiadott egyéni védőeszközök: 

Megnevezés  Típus  Típusszám  db  Kiadás ideje 
 Használati  

utasítás 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kiadta: .................................................................................. 

Átvette: ................................................................................. 

Visszavételezés/védőeszköz megsemmisülésének bejelentése 

Visszavételezett/megsemmisült egyéni védőeszközök: 

Megnevezés  Típus  Visszavételezés/megsemmisülés oka 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Visszavételezés/megsemmisülés bejelentésének időpontja: 

 

 

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

                   munkavállaló                                                                                  átvevő 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás - Egészségügyi Szabályzat  

 

3./c számú melléklete 

 

Egyéni védőeszköz raktári nyilvántartás 

 

 

Szervezeti egység: Központi raktár 

azonosítója: ........................ 

Egyéni védőeszköz 

Megnevezés 

ITJ szám 

Típusszám 

Cikkszám 

Modellszám 

Méret, nagyság 

Összes darabszám 

Szavatossági idő 

Gyártó, forgalmazó 

Bevételezés időpontja 

Kiadás időpontja 

Tárolás helye 

Visszavételezés időpontja 

Selejtezés időpontja 

Selejtezés oka 

 Hulladék minősítés  veszélyes  nem veszélyes 

Nyilvántartásba vétel időpontja: ....................................................... 

Nyilvántartó: ................................................................................... 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás - Egészségügyi Szabályzat  

 

4. számú melléklete 

 

 

Képernyő előtti munka végzésnek minősülő munkakörök jegyzéke 
 

Részleg Beosztás 
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5. számú melléklete 

Munkavédelmi oktatás* 

Sorszám: 

Az oktatott munkavállaló neve: ...........................................................................................  

munkaköre: .......................................................................................... 

szervezeti egysége: ..........................................................................................  

Az oktatást végző neve: ..................................................................................................... 

munkaköre: ......................................................................................................  

Az oktatás jellege
*
: előzetes 

rendszeres (ismétlődő) 

rendkívüli 

Az elméleti oktatás tárgya: : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

időpontja: ........................................................................... 

időtartama: ........................................................................... 

helyszíne: ........................................................................... 

A gyakorlati oktatás tárgya:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

időpontja: ........................................................................... 

időtartama: ........................................................................... 

helyszíne: ........................................................................... 

Az elsajátított ismeretekről beszámoltatás időpontja: .................................................................. 

módja: ............................................................. 

eredménye: ...................................................... 

A beszámoltatást végző neve: ...................................................................................................... 

munkaköre: ......................................................................................................  

Megjegyzés:  ........................................................................................ ................................... 

*
 a megfelelő meghatározás aláhúzandó 
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Munkabiztonsági és Foglalkozás - Egészségügyi Szabályzat  

 

6. számú melléklete 

Munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése 

.......................... Kft. 

Elrendelés száma: 

A veszélyes létesítmény/munkahely/munkaeszköz/technológia 

jelzete: 

megnevezése: 

telepítési helye: 

tűzvédelmi besorolása: 

A próbaüzem engedélyezésének időpontja: 

Az elrendelés alapját képező dokumentumok megnevezése, jelzete: 

- Tervezői munkavédelmi nyilatkozat: 

- Kivitelezői munkavédelmi nyilatkozat: 

- Munkavédelmi megfelelőséget igazoló tanúsítás (munkaeszköznél) 

- Felelős üzemeltetői nyilatkozat: 

- Felelős karbantartói nyilatkozat: 

- Munka- és tűzvédelmi vezetői nyilatkozat: 

- Munkavédelmi bizottsági/képviselői nyilatkozat: 

- Jegyzőkönyv a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatról 

- Hatósági engedélyek: 

Ezen elrendelési nyomtatvány mellékletét képező dokumentumok alapján a ......................... technológia stb. 

munkavédelmi üzembe helyezését ........................ időponttól elrendelem. 

Készült ..... példányban. 

Ez a ...... sz. példány. 

Kelt: ..................-en, 20....... ............... hó ...... nap 

.................................................... 

elrendelő 

Mellékletek 

Kapják: üzemeltető 

környezetbiztonsági osztályvezető 
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7. számú melléklete 

Időszakos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv 

MUNKAVÉDELMI GÉPVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV A .............. GÉP BIZTONSÁGI 

FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 

A Jegyzőkönyv száma: BFV-01/1994. 

A gép gyártója: ............................................................................................................. ............ 

gyártási éve: ........................................................................................... ......................... 

gyártási száma: ............................................................................................................. ... 

munkavédelmi üzembe helyezésének időpontja: ................................................................ 

A vizsgálat jellege: időszakos biztonsági felülvizsgálat 

fajtája: telepített gép-vizsgálat 

helye: 

ideje: 

A vizsgálatot végezte: ..................................................................................................................  

A Jegyzőkönyvet összeállította: ............................................................................................. ...... 

A Jegyzőkönyv az MSZ 63-5:1985 „Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki 

követelményei” szerint készült. 

A Jegyzőkönyv ...... számozott oldalt tartalmaz. 

Készült ...... példányban. 

Ez a ...... számú példány. 

........................ 20... .................... hó ...... nap. 

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

(aláírás) 

A VIZSGÁLAT LEÍRÁSA 

- a vizsgálat körülményei, módja, hatálya 

- a vizsgálat alapját képező előírások jegyzéke 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

- a dokumentáció vizsgálata, 

- mechanikai veszélyek elleni védelem (mozgó géprészek, hideg/forró felületek, kiálló géprészek, éles sarkok, 

a gépből kirepülő anyagok, rögzítési/állékonysági hiányosságok, emisszió, indítás/leállítás), 

- anyag- és energiaellátó rendszerek (hidraulikus, pneumatikus, hűtő/fűtő, sűrített levegő, segédanyag-ellátó 

rendszerek) 

- Az üzemeltetés biztonságának működtetéssel történő vizsgálata (emelhetőség, szabályozhatóság, ráindítás, 

veszélyes mozgások, túlterhelés-védelem, veszélyjelzés, biztonsági berendezések hatásossága, 

energiakimaradás, vészkikapcsolási lehetőség stb.) 

- a kezelhetőség vizsgálata (kezelőhely, kezelő-, szabályozó- és jelző elemek működése) 

- a karbantarthatóság vizsgálata (hozzáférési lehetőség, ellenőrzési pontok, kenőrendszer, energiaellátó 

rendszerről leválasztás) 

- feliratok, szín- és alakjelek vizsgálata (adattáblák, biztonsági feliratok, alakjelek, színjelölések 

megfelelősége) 

- a gép telepítésének vizsgálata (munkahely kialakítása, lépcsők/létrák/hágcsók/pó-diumok kialakítása, 

anyagtárolás, telepítési távolságok, aknák, átjárók, rögzítési helyek, részegységek telepítése) 
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- villamos vizsgálat (adatok; a dokumentáció vizsgálata villamos biztonságtechnikai szempontból; 

feszültségek; kikapcsolás, leválasztás; védettség; világítás; érintésvédelem; jelölések, feliratok; 

túláramvédelem; érintés elleni védelem; egyéb védelmek; rekeszek, készülékek; vezetékek, huzalozás 

csatlakozás; elhelyezés) 

- egyéb vizsgálatok (fizikai és kémiai tényezők). 

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

A vizsgált gép típusa: ...................................................................................................................  

megnevezése: ........................................................................................................  

gyártója: ............................................................................................................... 

A vizsgálat jellege: időszakos biztonsági felülvizsgálat 

fajtája: telepítettgép-vizsgálat 

A felülvizsgált gép a hatályos előírásoknak ezen Jegyzőkönyv alapján 

MEGFELELT 

(vagy csak a .... pontokban rögzített hiányosságok megszüntetése után felel meg). 

Kelt: .................-en, 20.... év ................... hó ......... nap. 

 

 

 

 

 


