
 

Baleseti ellátások és a társadalombiztosítás 

MELLÉKLET 

  



1997. évi LXXX. törvény  

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

 

 

2. § (1) A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait 

és e törvény külön rendelkezése alapján Magyarországon 

munkát végző más természetes személyeket az e törvényben 

meghatározott szabályok szerint magába foglaló, társadalmi 

szintű kockázatközösség. 

(2) A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben 

meghatározott szabályok szerint kötelező. 

(3) A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a 

biztosított - e törvény vagy társadalombiztosítási ellátást 

megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában - az 

egyéni felelősség elvének megfelelően, az e törvényben 

meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet 

jogot saját maga és törvényben meghatározott 

hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási 

ellátásokra. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege 

- ha törvény kivételt nem tesz - arányban áll a biztosítottnak 



az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló 

jövedelmével. 

 (5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal 

egyidejűleg, a törvény erejénél fogva jön létre. Ennek 

érvényesítése érdekében a foglalkoztatót bejelentési, 

nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, 

járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettség terheli. E 

kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is, aki 

Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó 

jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót, továbbá 

arra a külföldi foglalkoztatóra, aki Magyarország területén 

kívül foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi 

rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. 

 (6) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás keretében 

nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben 

meghatározott járulék- és hozzájárulásfizetési 

kötelezettségek terhelik. 

(6a) A társadalmi szolidaritás elvének megfelelően - a 

szociális biztonsághoz, valamint a testi és lelki egészséghez 

való jog érvényesítése, valamint az egységes állami 

nyugdíjrendszer fenntartása érdekében - törvény a 



társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését 

egészben vagy részben megillető olyan fizetési 

kötelezettséget is megállapíthat, amelynek megfizetése 

társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. 

(7) A társadalombiztosítási rendszer működésében 

érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a 

biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik 

rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi, amelyek 

társadalombiztosítási járulékfizetési és hozzájárulásfizetési 

kötelezettségeik megállapításához, ennek teljesítéséhez, 

ellenőrzéséhez és érvényesítéséhez szükségesek. A 

közteherviselés érvényesítéséhez és a jogosultságok 

megállapításához létrehozott nyilvántartások törvényben 

meghatározott módon egységes rendszert alkotnak. 

5. § (1) E törvény alapján biztosított 

a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt 

és a nemzetiségi szószólót is), közalkalmazotti, közszolgálati 

jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami 

szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati 

jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi 

alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási 



jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló 

személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az 

Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos 

állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, 

a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai 

szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a 

továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy 

foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik, 

b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében 

munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony 

keretében személyesen közreműködik, kivéve az 

iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében 

tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját - 25. 

életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya 

szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas 

szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális 

szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző 

tagot, 

c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai 

tanulmányokat folytató tanuló, 



d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy, 

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő 

egyéni vállalkozó, 

f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő 

társas vállalkozó, 

g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni 

vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) 

személyesen munkát végző személy - a külön törvényben 

meghatározott *  közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből 

származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri 

a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra 

annak harmincad részét, 

h) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, 

kivéve a saját jogú nyugdíjast, 

i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett 

szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve 

1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján 

folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú 

tagját, 
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2. az egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) 

bekezdés szerint - biztosítottat, 

3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő 

személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltötte, 

j) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású 

kisadózóként bejelentett személy, 

k) az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, 

amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi 

járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc 

százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét. 

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát 

végző személynek kell tekinteni azt is, aki: gazdasági társaság 

társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, 

alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház 

közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, 

egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi 

társulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, 

egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, 

közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, 
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európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek 

vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi 

Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető 

tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának 

tagja; a helyi önkormányzati választásokon választott 

képviselő és tisztségviselők, társadalmi megbízatású 

polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező 

jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) 

bekezdés g) pontjában meghatározott összeget. 

(3) Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát 

külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül 

végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 

szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá 

tartozik. 

6. § (1) A biztosítottak - ha törvény eltérően nem 

rendelkezik - a társadalombiztosítás valamennyi ellátására 

jogosultságot szerezhetnek. 

(2) Az a személy, aki az 5. § (1) bekezdés a), b), g) pontjában, 

valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban 

áll és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas, baleseti ellátásra és 

egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 



14. § (1) A társadalombiztosítás rendszerében nyújtott 

ellátások az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás 

keretében vehetők igénybe. 

(2) Egészségbiztosítási ellátások: 

a) egészségügyi szolgáltatás; 

b) pénzbeli ellátások: 

ba) csecsemőgondozási díj, 

bb) gyermekgondozási díj, 

bc) táppénz; 

c) baleseti ellátások: 

ca) baleseti egészségügyi szolgáltatás, 

cb) baleseti táppénz, 

cc) baleseti járadék; 

d) megváltozott munkaképességű személyek ellátásai: 

da) rokkantsági ellátás, 

db) rehabilitációs ellátás. 

(3) A nyugdíjbiztosítási ellátások: 

a) társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás: 

aa) öregségi nyugdíj, 

b) hozzátartozói nyugellátás: 

ba) özvegyi nyugdíj, 

bb) árvaellátás, 



bc) szülői nyugdíj, 

bd) baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

15.§ (1) Baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói 

nyugellátásra jogosult a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny. 

tv.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ebtv.) 

meghatározottak szerint - a biztosítottakon túl - az, aki 

egyéni, illetve társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet 

folytatónak minősül, vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. § (1) 

bekezdés a), b), g) pontjában, valamint a (2) bekezdésében 

meghatározott jogviszonyban áll. 

(2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki 

a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, 

iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakorlati képzésben 

részesülő tanulója, hallgatója, ide nem értve a külföldi 

állampolgárt, 

b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebeteg, illetőleg 

szenvedélybeteg, 

c) letartóztatott, szabadságvesztést, elzárást, tölt, továbbá 

akinek őrizetét rendelték el, 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


d) közcélú munkát végez, különösen, aki életmentés, baleset-

, illetőleg katasztrófa-elhárítás vagy véradás során szenved 

balesetet vagy egészségkárosodást, 

e) közérdekű munkát végez, 

f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet 

végez.  

18. § (1) A társadalombiztosítási ellátások és a munkaerő-

piaci célok fedezetére 

a) a biztosított természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 

pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerő-piaci 

járulékot (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási- és 

munkaerő-piaci járulék), valamint nyugdíjjárulékot, a 

kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 

nyugdíjjárulékot, 

c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a 

kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a 

társas vállalkozás, valamint a 39. § (2) bekezdésében említett 

személy egészségügyi szolgáltatási járulékot, 

d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a külön 

törvényben meghatározott személy egészségügyi 

hozzájárulást, 

fizet. 



 

 

1997. évi LXXXI. törvény  

a társadalombiztosítási nyugellátásról 

 

47. § (1) Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától 

legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra 

jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó 

özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. 

Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes 

özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik 

születésnapjáig folyósítható. 

 

(2) Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően 

özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor 

 

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt 

betöltötte, vagy 

b) rokkant, vagy 



c) házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult 

gyermek eltartásáról gondoskodik. 

(3) Özvegyi nyugdíj jár akkor is, ha az erre jogosító feltételek 

valamelyike a házastárs halálától számított tíz éven belül 

következik be. 

60. § (1) A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói 

nyugellátás akkor jár, ha a sérült az üzemi baleset 

következtében meghalt. 

(3) A baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás 

akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz 

folyósításának a tartama alatt nem az üzemi baleset 

következtében halt meg. 

61. § (1) A baleseti sérült hozzátartozói ideiglenes özvegyi 

nyugdíjra és ennek megszűnését követően özvegyi nyugdíjra, 

árvaellátásra és szülői nyugdíjra a hozzátartozói nyugellátásra 

vonatkozó rendelkezések szerint azzal az eltéréssel 

jogosultak, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a 

jogszerző szolgálati idejére tekintet nélkül megilleti. 

(2) A baleseti hozzátartozói nyugellátás számításának 

alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg a havi átlagkereset 



hatvan százaléka, ha az elhunyt jogszerző egy év szolgálati 

idővel sem rendelkezik. 

(3) A (2) bekezdés szerinti összeg az elhunyt jogszerző 

szolgálati idejének minden éve után a havi átlagkereset egy 

százalékával emelkedik, az átlagkeresetnél azonban több 

nem lehet. 

 

 

1997. évi LXXXIII. törvény 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

 

(…) 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

6. § (1) A Tbj. szerint biztosított személy valamennyi, e 

törvényben szabályozott ellátásra jogosult. 

(2) A II. és III. fejezet alkalmazásában a Tbj. szerinti 

biztosítottal azonos ellátás illeti meg a Tbj. szerint 

egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket, ideértve 

azokat a személyeket is, akik után a központi költségvetés 

egészségbiztosítási járulékot fizet. 
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 (3) A baleseti ellátás tekintetében a Tbj. szerinti biztosítottal 

azonos ellátás illeti meg a Tbj. szerint baleseti ellátásra 

jogosult személyeket. 

(4) A baleseti egészségügyi szolgáltatások tekintetében 

a Tbj. szerinti biztosítottal azonos ellátás illeti meg 

a Tbj. szerint baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

személyeket. 

7. § Azok a személyek, akik az egészségbiztosítás körébe 

tartozó egyes ellátásokra a Tbj. szerint megállapodást 

kötöttek, a megállapodás tárgyát képező ellátás tekintetében 

a Tbj.-ben, illetőleg az e törvényben foglalt kivételekkel a 

biztosítottal esnek egy tekintet alá. 

8. § Államközi vagy kormányközi egyezmény, illetve 

viszonosság alapján igénybe vett egészségbiztosítási ellátások 

tekintetében e törvény rendelkezéseit az abban foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. A viszonosság fennállása 

tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása 

irányadó. 

8/A. § (1) E törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági 

rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 

uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya 
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alá tartozó személyekre és ellátásokra az uniós rendeletekben 

meghatározott módon kell alkalmazni. 

(2) E törvény rendelkezéseit a nemzetközi egyezmény 

hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint 

kell alkalmazni. 

8/B. § (1) Az 5/B. § s) pont sa) alpontja szerinti határon 

átnyúló egészségügyi ellátás keretében az uniós betegek a II. 

fejezet 1-3. címében meghatározott egészségügyi 

szolgáltatásokra jogosultak. 

(2) Ha az uniós beteg a biztosítottal azonos feltételek mellett 

veszi igénybe az (1) bekezdésben meghatározott ellátást, 

akkor a biztosítottal azonos jogállás illeti meg azzal, hogy 

a) az ellátásra irányadó, az igénybevétel idején érvényes 

belföldi költség mértékének megfelelő összegű térítési díjat, 

illetve a II. fejezet 2. címe alá tartozó egészségügyi 

szolgáltatások esetén bruttó fogyasztói árat fizet, és 

b) esetében nincs területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 

egészségügyi szolgáltató. 

 

 

 

 (…) 



VI. fejezet 

Baleseti ellátás 

 

51. § (1) Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási 

betegség esetén jár. 

(2) Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi 

szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. 

52. § (1) Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a 

foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal 

összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, 

amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására 

(szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti 

baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú 

munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások 

igénybevétele során éri.  

(2) A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során 

bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, amely a 

biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, 

továbbá az egészségkárosodás mértékének, 

rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, 

illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb 



vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével 

összefüggésben érte. 

(3) Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, illetve a 

foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny 

és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően 

megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely 

a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a 

munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, 

kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki 

tényezőkre vezethető vissza, vagy 

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb 

igénybevételének a következménye. 

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, üzemi baleseten 

a foglalkozási betegséget, üzemi baleseti sérültön a 

foglalkozási betegségben megbetegedettet is érteni kell. 

52/A. § (1) Amennyiben a baleset üzemisége az elbíráláshoz 

szükséges adatok hiánya miatt - az Ákr. 50. § (5) 

bekezdésében meghatározott időtartam figyelmen kívül 

hagyásával - huszonöt napon belül nem bírálható el és a 

rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő táppénzre 

jogosult, az igénylő részére táppénz kerül megállapításra.   
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(2) Amennyiben a baleset üzemiségének elismerését 

követően az igénylő részére baleseti táppénzt állapítanak 

meg, a baleseti táppénz összegébe a folyósított táppénz 

összegét be kell számítani. 

(3) Amennyiben az igénylő a baleset üzemiségének 

elismerésére irányuló kérelmét visszavonja, a folyósított 

táppénzt felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre 

kötelező határozat véglegessé válásától számított harminc 

napon belül köteles visszafizetni. 

(4) Amennyiben a baleset nem minősül üzemi balesetnek, a 

baleseti táppénz elbírálását követően, táppénzre való 

jogosultság esetén hivatalból táppénzt kell megállapítani. A 

megállapított táppénz összegébe a folyósított táppénz 

összegét be kell számítani. 

(5) Amennyiben az ellátást megállapító szerv megállapítja, 

hogy az igénylő részére a baleseti táppénz vagy a (4) 

bekezdésben megállapított ellátás a már folyósított 

táppénzösszegnél alacsonyabb összegben jár és az a 

megállapított ellátás összegébe nem számítható be, az 

igénylő köteles a különbözetet felróhatóságra való tekintet 

nélkül, a visszafizetésre kötelező határozat véglegessé 

válásától számított harminc napon belül visszafizetni. 



(6) Az (1) bekezdés szerint megállapított táppénz folyósítása 

esetén 

a) az egészségbiztosító a Tbj. 19. § (5) 

bekezdésében meghatározott táppénz-hozzájárulásról szóló 

határozatot a baleseti táppénz elutasításról és a táppénz 

megállapításáról szóló egybefoglalt döntés véglegessé válását 

követő 15 napon belül hozza meg, 

b) a társadalombiztosítási kifizetőhely a Tbj. 19. § (5) 

bekezdésében meghatározott táppénz-hozzájárulási 

kötelezettségét a baleseti táppénz elutasításról és a táppénz 

megállapításáról szóló egybefoglalt döntés véglegessé válását 

követő hónapban benyújtott elszámolásában teljesíti. 

(7) Az (1) bekezdés alapján megállapított táppénz 

folyósítását a keresőképtelenség fennállása alatt meg kell 

szüntetni, ha a biztosított táppénzre már nem jogosult. 

53. § (1) Nem üzemi baleset az a baleset, amely 

a) részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított 

alkohol vagy kábítószer általi - igazolt - befolyásoltsága miatt 

következett be, 

b) munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül 

végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi 

rendbontás során, vagy 
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c) a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából 

lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a 

legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás 

indokolatlan megszakítása során történt. 

(2) Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi 

segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével 

szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti 

ellátásaira nem jogosult. 

54. § (1)  Az üzemi balesetből vagy foglalkozási 

megbetegedésből (a továbbiakban együtt: üzemi baleset) 

eredő egészségkárosodás miatt támogatással rendelt 

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás 

árához, valamint a gyógyászati segédeszköz javítási díjához - 

amennyiben a támogatás mértéke a nulla százalékot 

meghaladja - százszázalékos mértékű támogatás jár.   

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege azonos a 

támogatással rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 

és gyógyászati ellátás - az igénybevételkor érvényes, külön 

jogszabály szerint a támogatás alapjául elfogadott - árával, 

illetve a gyógyászati segédeszköz javítási díjával. 



(3) A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi 

balesetével közvetlenül összefüggő, a 23. § c) pontjában 

meghatározott fogászati ellátásra. 

 

55. § (1) Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás 

fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 

legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében 

keresőképtelenné válik.   

(1a) Az üzemi baleset bekövetkeztekor egyidejűleg fennálló 

biztosítási jogviszonyok esetén a biztosított baleseti 

táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az 

üzemi baleset éri. 

(1b) A biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha 

ugyanabból a balesetből eredően ismételten 

keresőképtelenné válik. 

(2) Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és 

gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy 

gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem 

tud. 

(3) A baleseti táppénz - az előzetes biztosítási időre és 

táppénzfolyósításra tekintet nélkül - egy éven keresztül jár 



azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel 

meghosszabbítható. 

(4) Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi 

balesetből eredően baleseti járadékban részesül. 

(5) A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a 

betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell 

alkalmazni. 

 (7) A baleseti táppénz alapját a baleseti táppénzre 

jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik 

hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári napi 

jövedelem alapján kell megállapítani azzal, hogy a jövedelmet 

legfeljebb a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját 

megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha 

a biztosítási idő a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos. 

A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a baleseti 

táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem 

lehet figyelembe venni. 

(8) Ha a biztosított a (7) bekezdésben meghatározott 

időszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, baleseti 

táppénz alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés 

szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. 



(9) A baleseti táppénz összege azonos a (7) és (8) bekezdés 

alapján számított baleseti táppénz alapjának naptári napi 

összegével, úti baleset esetén annak 90%-ával. 

56. § (2) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem 

kötelezett biztosított, illetőleg baleseti ellátásra jogosult 

baleseti táppénze az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege százötven százalékának naptári napi összegével 

azonos, úti üzemi baleset esetén annak kilencven 

százalékával egyezik meg. 

(4) A baleseti táppénzre - ha eltérő rendelkezés nincs - a 

táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 

alkalmazni. 

(5) Ha a sérült az első ízbeni baleseti táppénzre való 

jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon 

üzemi baleset következtében, abban a jogviszonyában, 

amelyben a baleset érte újból keresőképtelenné válik, a 

baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb nem lehet. 

 (6) Ha a biztosított foglalkozási betegség alapján jogosult 

baleseti táppénzre, az üzemi baleset napjának a foglalkozási 

betegség orvosilag megállapított napját kell tekinteni. 

57. § (1) Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset 

következtében 13%-ot meghaladó egészségkárosodása 



keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai nem illetik meg, valamint nem a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 31. §-a, 

továbbá 32. § (4) bekezdése alapján részesül öregségi 

nyugdíjban.  

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott kizáró rendelkezést 

nem kell alkalmazni, ha a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 31. §-a és 32. § (4) 

bekezdése alapján öregségi nyugdíjban részesülő személy 

üzemi balesete az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően 

fennálló biztosítási jogviszonya alatt következett be. 

(2) Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem 

haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha 

meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli 

korlátozás nélkül jár. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a szilikózisból és 

aszbesztózisból eredő és húsz százalékot meg nem haladó 

egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti járadék időbeli 

korlátozás nélkül jár. 
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(4) A baleseti járadékra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, 

amelytől az igénylő tizenhárom százalékot meghaladó 

egészségkárosodását megállapították. Ha az igénylő ezen a 

napon baleseti táppénzben részesül, a jogosultság a táppénz 

megszűnését követő nappal nyílik meg. A (2) bekezdésben 

meghatározott két évet attól a naptól kell számítani, amelytől 

az 58. § (1) bekezdés a) pontja szerinti baleseti járadékot 

megállapították. 

58. § (1) A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta 

egészségkárosodás fokától függ. Az egészségkárosodás 

fokának megfelelően 

a) az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 14-20 százalék, 

b) a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 21-28 százalék, 

c) a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 29-39 százalék, 

d) a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az 

egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó mértékű. 

(2) A baleseti járadék összege az (1) bekezdésben 

meghatározott fokozatok sorrendjében a havi átlagkereset 

nyolc, tíz, tizenöt, illetőleg harminc százaléka. 



59. § (1) A baleseti járadékot a balesetet közvetlenül 

megelőző egy éven belül elért kereset havi átlaga alapján kell 

megállapítani. 

(2) A foglalkozási betegség alapján járó baleseti járadékot a 

foglalkozási betegség veszélyének kitett munkakörben 

(munkahelyen) elért utolsó egyévi kereset havi átlaga alapján 

kell megállapítani. Ha az igénylő a baleseti járadék 

megállapítását megelőző öt éven belül ilyen munkakörben 

(munkahelyen) egy évnél rövidebb időn át dolgozott, e 

rövidebb időre kapott kereset havi átlagát kell alapul venni. 

(3) A szilikózis vagy azbesztózis alapján járó baleseti járadék 

megállapításánál a szilikózis vagy azbesztózis veszélyének 

kitett munkakörben az öt évnél korábban elért keresetet is 

figyelembe kell venni, ha az igénylő az öt éven belül ilyen 

munkakörben egy évnél rövidebb ideig dolgozott és a kereset 

így megállapított átlaga kedvezőbb. 

(4) A baleseti járadék alapját képező havi átlagkereset 

megállapításánál - az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 

nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítására 

vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

 

 



(5) A havi átlagkereset megállapításánál 

a) a nyugdíjjárulék alapját képező keresetet kell figyelembe 

venni, 

b) a figyelembe vett keresetet nem kell csökkenteni a 

magánszemélyek jövedelemadójával (képzett adójával). 

(6) Ha a baleseti járadékot nyugdíjasként elszenvedett üzemi 

baleset alapján állapítják meg, a havi átlagkereset összegét a 

nyugdíjasként elért kereset alapján kell meghatározni. 

60. § (1) A baleseti fokozat változása esetén a baleseti járadék 

összegét az új fokozatnak megfelelően módosítani kell.   

(2) A baleseti járadékra jogosultság megszűnik, ha az 

egészségkárosodás a tizenhárom százalékot már nem haladja 

meg. Ha az egészségkárosodás a tizenhárom százalékot újból 

meghaladja, a baleseti járadékra jogosultság feléled. 

(3) Az 1. fokozatú baleseti járadék két éven át történt 

folyósítása után a járadékra jogosultság akkor éled fel, ha az 

egészségkárosodás utóbb három hónapon át a húsz 

százalékot meghaladja. Ha az egészségkárosodás ismét 

huszonegy százalék alá csökken, a tizenhárom százalékot 

azonban meghaladja, a baleseti járadék ennek az állapotnak a 

tartamára - legfeljebb két éven át - újból jár. 



(4) A baleseti járadék módosításánál, illetőleg újbóli 

megállapításánál azt az átlagkeresetet kell figyelembe venni, 

amelynek alapján a baleseti járadékot utoljára 

megállapították. 

 

(…) 

VII. fejezet 

A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos igény érvényesítése 

 

61. § (2) Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény 

az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat 

hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az 

igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet 

megállapítani. 

(2a) Ha a pénzbeli ellátás, illetve a baleseti táppénz iránti 

kérelem elbírálására indított eljárás 

a) olyan előkérdéstől függ, amelynek elbírálása más szerv 

hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott 

üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 

megalapozottan nem dönthető el, és 

b) az a) bekezdésben meghatározottak miatt a kérelem 

visszautasításra vagy az eljárás megszüntetésre került, 



úgy az ugyanazon ügyben az (1) bekezdésben meghatározott 

határidőn túl, de az előkérdés elbírálásában hozott döntés 

véglegessé válásának a napjától számított hat hónapon belül 

ismételten benyújtott pénzbeli ellátás, baleseti táppénz iránti 

igényt határidőben benyújtottnak kell tekinteni és érdemben 

el kell bírálni. Az ismételten benyújtott kérelem érdemi 

elbírálásának az első kérelem visszautasításáról vagy az 

eljárás megszüntetéséről szóló végzés véglegessé válását 

követő öt éven belül van helye. E határidő elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs. 

(3) Az igénybejelentés napja a kérelem benyújtásának - vagy 

ha a kérelmet posta útján terjesztették elő a kérelem postára 

adásának - igazolt napja. 

(4) Ha a korábban bevallott jövedelemadatok az állami 

adóhatóságnál módosításra kerültek, és ezért az 

egészségbiztosítás ellátásai közül a pénzbeli ellátás vagy a 

baleseti táppénz összege magasabb összegben kerül 

megállapításra, úgy a különbözet kiutalására akkor kerülhet 

sor, ha az meghaladja az ezer forintot. 

(5) A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a 

csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a 

baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag az 



egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes 

program segítségével töltheti ki és a járási hivatalnál történt 

regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus 

azonosítását követően elektronikus úton nyújthatja be. 

(5a) A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti 

táppénz iránti kérelmekhez, továbbá a kifizetőhelyi 

feladatellátás során az egészségbiztosító által rendszeresített, 

az egészségbiztosító honlapján közzétett nyomtatványoknak 

megfelelő érvényes nyomtatványokat kell használni. 

 (5b) Az igénylő a gyermekgondozási díj 42/E. § alapján 

történő megállapítása iránti kérelmet az egészségbiztosító 

által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján 

közzétett nyomtatványon nyújthatja be. 

(6) Az igényelbíráló szerv az ügyfelet személyes megjelenésre 

is felhívhatja az igény elbírálása érdekében. Ha az ellátásban 

részesülő az orvosi vizsgálaton vagy a kórházban a 

jogkövetkezményekről való tájékoztatást tartalmazó ismételt 

felhívásra sem jelenik meg, vagy az orvosi felülvizsgálatnak, 

kórházi megfigyelésnek elfogadható indok nélkül nem veti 

magát alá és emiatt a kérelmet elbírálni nem lehet, az eljárást 

meg kell szüntetni. 



(7) Ha a kérelem elbírálása után megállapítást nyer, hogy a 

kérelmet jogszabálysértő módon elutasították, vagy 

alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg, illetőleg 

folyósítottak, a jogszabálysértés felfedésétől visszafelé 

számított öt éven belül járó összeget és az utána járó - 

az Art.-ban - ami a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről- 

meghatározott - késedelmi pótlékot utólag ki kell fizetni. 

(8) Az esedékessé vált és fel nem vett ellátást az 

esedékességtől számított egy éven belül lehet felvenni. 

(9) A biztosított írásbeli kérelmére a csecsemőgondozási díj, 

illetve a gyermekgondozási díj folyósítását szüneteltetni kell. 

(10) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele 

közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, 

szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek 

hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a 

hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy 

éven belül. 

64. § (1) A bejelentett üzemi baleset tényéről a baleseti 

táppénz megállapítására jogosult szerv dönt. 

(2) A baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet - a 

foglalkozási megbetegedést kivéve - legkésőbb a baleset 

bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet benyújtani a 
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baleseti táppénz megállapítására jogosult hatósághoz. E 

határidő elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet. 

 (3) A határozatnak tartalmaznia kell, hogy mikor történt a 

baleset, és az milyen egészségkárosító következményekkel 

jár. 

(5) Az üzemi baleset megállapításáról szóló határozatot 

közölni kell a biztosítottal, a kezelő orvossal, továbbá a 

keresőképtelenséget elbíráló orvossal. 

65. § (1) Az üzemi balesettel összefüggésben 

egészségbiztosítási baleseti ellátás csak az üzemi baleset 

tényét megállapító határozat bemutatása esetén állapítható 

meg. 

(2) Az üzemi baleset végleges döntéssel történő 

megállapításáig a biztosítottnak az általános szabályok szerint 

rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati 

ellátás árához, továbbá az 54. § (3) bekezdésében foglalt 

fogászati ellátásért a biztosított által kifizetett térítési díjat a 

baleset üzemiségének elismerését követően az 

egészségbiztosító, vasutas dolgozók esetén a vasutas 

egészségbiztosítási szerv a rendelkezésre álló nyilvántartás, 

az üzemi baleset megállapításáról szóló határozat, valamint a 

kezelőorvos igazolása alapján téríti meg. 



(3) A baleseti táppénz iránti kérelem benyújtására, 

elbírálására és folyósítására a táppénzre vonatkozó 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

(3a) Ha a baleseti táppénzre irányuló kérelem azért nem 

bírálható el, mert a baleset üzemiségére vonatkozóan még 

nem született döntés, a kérelem elbírálására vonatkozó 

ügyintézési határidő kezdő napja a baleset üzemisége 

tárgyában hozott döntés véglegessé válását követő nap. 

(4) A baleseti járadék iránti igényt a nyugdíj-megállapító 

szervnél kell bejelenteni. 

(5) A baleseti járadék iránti kérelem elbírálására és 

folyósítására a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) 

a nyugellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(6) A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset 

bekövetkezése napjától számított három éven belül, illetőleg 

a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven 

belül lehet a kérelem benyújtásával érvényesíteni. 

(7) Ha az üzemi baleset bekövetkezését követően a sérült 

baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve az üzemi balesettel 

összefüggésben megállapított megváltozott 
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munkaképességűek ellátásában részesült, ugyanazon baleset 

alapján baleseti járadék iránti igényt - a (6) bekezdésben 

foglaltaktól eltérően - a baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve a 

megváltozott munkaképességűek ellátása igénybevételének 

megszűnésétől számított három éven belül lehet a kérelem 

benyújtásával érvényesíteni. 

 

2012. évi I. törvény 

a munka törvénykönyvéről 

 

(…) 

XIII. fejezet 

A munkáltató kártérítési felelőssége 

 

72. Felelősség az okozott kárért 

166. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a 

munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben 

okozott kárt. 

 

167. § (1) A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles 

megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amellyel 



kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás 

idején nem volt előre látható. 

 

73. A kártérítés mértéke és módja 

 

169. § (1) A munkaviszony körében az elmaradt jövedelem 

megállapításánál az elmaradt munkabért és annak a 

rendszeres juttatásnak a pénzbeli értékét kell figyelembe 

venni, amelyre a munkavállaló a munkaviszony alapján a 

munkabéren felül jogosult, feltéve, ha azt a károkozás 

bekövetkezését megelőzően rendszeresen igénybe vette. 

 

(2) A munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a 

sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres, jogszerűen 

megszerzett jövedelmet kell megtéríteni. 

 

(3) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a munkavállaló a 

sérelemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére, rendkívüli 

munkateljesítménnyel hárít el. 

 



(4) Nem kell megtéríteni azon juttatások értékét, amelyek 

rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetén járnak, 

továbbá a költségtérítés címén kapott összeget. 

 

1993. évi XCIII. törvény 

a munkavédelemről 

 

(…) 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

2. § (2)  A munkáltató felelős az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók 

munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató 

felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével 

összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem 

szabad a munkavállalóra hárítani. 

 

 

 

 



(…) 

III. fejezet 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményei 

 

23. § (2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a 

munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak 

soron kívül ellenőriznie kell, 

a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül 

veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy 

ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg 

b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, 

természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot 

meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése 

esetén. 

Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni 

védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, 

illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - 

a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve 

munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

 

 



IV. Fejezet 

A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és 

jogai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeinek megvalósításában 

 

60. § (1)  A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre 

alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó 

szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi 

oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló 

köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy 

végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne 

veszélyeztesse. Így különösen köteles 

a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos 

állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt 

rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása 

szerint használni, a számára meghatározott karbantartási 

feladatokat elvégezni; 

b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően 

használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni; 

c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem 

veszélyeztető ruházatot viselni; 



d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot 

megtartani; 

e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges 

ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során 

alkalmazni; 

f) a részére előírt orvosi - meghatározott körben 

pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni; 

g)  a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a 

munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, 

üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre 

intézkedést kérni a felettesétől; 

h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. 

63. § (1) A munkavállaló jogosult megtagadni a 

munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét 

közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató 

utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne 

közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott veszélyeztetésnek 

minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az 

egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya. 

 

 



(…) 

V. fejezet 

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések 

bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása 

 

65. § (1) A munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés és a 

fokozott expozíció kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó 

és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek 

alapján a munkáltatónak intézkedéseket kell tenni a 

munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott 

expozíciók megelőzésére. 

(2) Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a 

munkabaleset kivizsgálása. 

66. § (1)  A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles 

a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek 

haladéktalanul jelenteni. Ha a sérült neki felróható okból 

ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a baleset 

munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak 

bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy azzal 

összefüggésben történt. 

(2) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására 

jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek 



tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a 

jogorvoslat lehetőségéről (68. §) a sérültet, halálos baleset 

esetén a hozzátartozót értesítenie kell. 

(3) A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi 

képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában. 

67. § A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után 

a munkáltató a törvényben foglaltak alapján nem köteles a 

munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba 

venni. Az elévülésre egyebekben a polgári jogi szabályokat 

kell alkalmazni. 

68. § (1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset 

bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy 

mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a 

foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset 

kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a 

munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos 

munkáltatói megállapítást, az 1. melléklet szerinti 

bejelentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a területileg 

illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A 

munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az 

eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a 

foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak 



kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre 

jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-

egészségügyi szervhez irányítja. 

(2) Ha az érintett munkavállaló egészségi állapotának 

romlása a munkavégzéssel vagy a munkavégzés, 

munkafolyamat során előforduló kóroki tényezőkkel 

hozható összefüggésbe, és a foglalkozási megbetegedést a 

64. § (2) bekezdésében meghatározott szerv, illetve személy 

nem jelentette be, a munkavállaló a területileg illetékes 

munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavédelmi 

hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját a foglalkozási 

betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és 

kivizsgálásáról szóló jogszabályban meghatározott szervhez 

előzetes vizsgálat és bejelentés céljából továbbítja. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárásban a 

sérült, vagy ha a sérült meghalt, vagy egészségi állapota miatt 

jogainak érvényesítésére nem képes, a hozzátartozója 

ügyfélnek minősül. A kérelemben a hozzátartozói minőséget 

valószínűsíteni kell. 

 

 

 



(…) 

VIII. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 

87. § E törvény alkalmazásában: 

1/A.  Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső 

hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy 

aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést 

vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált 

okoz. 

1/D. Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a 

foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny 

és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően 

megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely 

a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a 

munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, 

kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki 

tényezőkre vezethető vissza, illetve 

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb 

igénybevételének a következménye. 

1/E. Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a 

munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy 



azzal összefüggésben a munkahelyek kémiai biztonságáról 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott foglalkozási 

vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós 

(hatás) mutatók biológiai határértékeket meghaladó 

koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-

en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön 

3. Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a 

szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, 

annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) 

közrehatásának mértékétől függetlenül. 

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, 

ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához 

kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, 

tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb 

szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben 

bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, 

amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, 

illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben 

éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt 

járművével történt. 



 

 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

 

8. § (1) A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket - ideértve 

a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a 

későbbiekben megállapított időtartamát is - a 4/a. melléklet 

szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: 

jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a 

munkabaleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

időpontjáig nem lehet befejezni, akkor ezt a tényt a 

jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

(2) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, az 5. 

mellékletben foglaltak alapján kell kiállítani. 

9. § (1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de 

legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a 

jegyzőkönyvet 

a) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának; 



b) a halált, illetve a három munkanapot meghaladó 

munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset 

helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve 

bányafelügyeletnek; 

c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés 

esetén a magyarországi székhelyű munkáltató 

munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a 

munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi 

hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek; 

d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában 

a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási 

pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalának; 

e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, 

kirendelő munkáltatónak. 

(2) Súlyos munkabaleset esetén az (1) bekezdés szerinti 

határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható. 

(3) A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a 

munkavédelmi hatósághoz történő megküldésekor 

másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat 

teljes dokumentációját így különösen: 

a) a meghallgatási jegyzőkönyveket, 



b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot, 

c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot, 

d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot, 

e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot, 

f) időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot, 

g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot, 

h) fényképfelvételeket, videófelvételeket, 

i) a belső szabályzatok vonatkozó részeit. 

 



4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM 

rendelethez 



 

 



5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM 

rendelethez 

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója 

A kitöltési útmutató a munkabalesetek európai statisztikája 

ESAW (European Statistics of Accidents at Work) 

módszertanának figyelembevételével készült. 

A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a 

munkáltatónak - számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott 

betűvel - kell kitölteni a munkabaleseti jegyzőkönyv (a 

továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi rovatát az (E) blokk 

„A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1-6 

pontjaihoz tartozó kódnégyzetek, továbbá az (F) és a (G) 

blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk kivételével. 

Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, 

választ a munkáltatónak kell megadni. Az (E), (F), (G) 

blokkokban lévő kódnégyzeteket (kivéve az (E) blokk 7 

pontját), valamint a jegyzőkönyv (J) blokkját az illetékes 

hatóság (munkavédelmi hatóság, illetve a bányafelügyeleti 

hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal) tölti ki. 

A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak 

figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. § (3) 



bekezdés h) pontjában foglalt előírásra, amely szerint a 

munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) 

személy feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az 

Mvt. 65. § (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely 

munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti a 

munkabaleset kivizsgálását. 

Nyilvántartási szám: A bejelentésre kötelezett 

munkabalesetre vonatkozóan a munkáltató által vezetett 

munkabaleseti nyilvántartás szerinti évszám utolsó két 

számjegyét és a sorszámát kell beírni. 

Területi kód: Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) 

a kódszámát kell beírni a kódnégyzetekbe, ahol a 

munkabaleset bekövetkezett. 

Kódszám Terület 

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 

 

 



Adatszolgáltatás jellege: 

A kódnégyzetbe az alábbi kódszámok közül azt a számot kell 

beírni, amelynek okán a jegyzőkönyv kitöltésre került. 

1-es, új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a 

kódnégyzetbe abban az esetben, ha az adott balesetről első 

alkalommal töltöttek ki jegyzőkönyvet. 

2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni, 

ha a balesetről már korábban töltöttek ki jegyzőkönyvet, de 

valamely adattal (kivéve munkaképtelen napok száma), 

tényezővel, megállapítással kapcsolatosan módosítás vált 

szükségessé. 

3-as, nyilvántartásból való törlésre utaló sorszámot kell 

beírni, ha a jegyzőkönyv beküldése után bekövetkezett, vagy 

utólag felismert tény, körülmény miatt a baleset nem minősül 

munkabalesetnek. 

4-es, a balesetből eredő munkaképtelen napok közlésére 

utaló kódot kell beírni, ha a már korábban beküldött 

jegyzőkönyvben rögzített munkabaleset sérültje visszanyerte 

munkaképességét és a sérülés miatti munkaképtelen napok 

számát a korábban megküldött jegyzőkönyv nem 

tartalmazta, vagy a sérült a balesettel összefüggésben ismét 



munkaképtelen lett és a munkaképtelen napok számában 

változás következett be 

A 2-es, 3-as, 4-es kód esetén a munkabalesetről az első 

alkalommal kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyv 

nyilvántartási számát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. 

(A) A munkáltató adatai: 

Ebben a blokkban a jegyzőkönyv kitöltésére kötelezett, az 

Mvt. 87. § 8. pont szerinti munkáltató adatait kell feltüntetni. 

Az említett munkáltatói adatokon túlmenően, például: 

kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretén belül 

foglalkoztatott munkavállaló balesetéről felvett jegyzőkönyv 

esetében a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatban 

a kirendelő és a kölcsönbeadó munkáltató nevét és címét is 

szerepeltetni kell. 

1. Neve: 

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban 

szereplő) teljes nevét kell beírni. A gazdálkodási forma 

megjelölését rövidíteni is lehet. Például: kft., bt., stb. 

2. Címe: 

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói 

igazolványban/személyazonosító okmányban szereplő) 

székhelyének/lakhelyének pontos címét kell beírni. 



Amennyiben a levelezési cím ettől eltérő, akkor azt a (H) 

blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatban kell feltüntetni. 

3-4. Telefonszáma, e-mail címe: 

A rovatba a jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos érdemi 

felvilágosítást adó személy elérhetőségét ajánlott megadni. 

5. Adószáma (adóazonosító jele): 

A megfelelő kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát / 

adóazonosító jelét kell beírni. 

6. Gazdálkodási forma: 

A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a 

KSH által kiadott gazdálkodási formát jelölő kódszámot kell 

beírni. Például:113 Kft., 212 Bt., 114 Rt., 231 Egyéni 

vállalkozó, 233 Adószámmal rendelkező magánszemély stb. 

7. Főtevékenysége: 

A kódnégyzetekbe a cégjegyzékben/ vállalkozói 

igazolványban szereplő főtevékenységét jelölő TEÁOR’08 

(Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási 

Rendszere) kódszámot kell beírni. Munkáltatónak minősülő 

adószámmal nem rendelkező magánszemély esetében annak 

a gazdasági tevékenységnek megfelelő kódszámot kell beírni, 

amelyben a sérültet foglalkoztatta. 

 



8. Helyi egység „fő” tevékenysége: 

A kódnégyzetekbe a sérült munkahelyéül szolgáló helyi 

egység „fő” tevékenységi körét jelölő TEÁOR’08 kódszámot 

kell beírni. A „fő” tevékenységi kör ebből a szempontból azt 

a tevékenységet jelenti, amely a legtöbb munkavállalót 

foglalkoztatja. A sérült munkahelyéül szolgáló helyi egység 

„fő” gazdasági tevékenysége eltérhet a cégjegyzékben 

szereplő fő tevékenységi körétől. Például: a munkáltató 

cégjegyzékben megjelölt főtevékenységi köre „Saját 

tulajdonú ingatlan adásvétele” (TEÁOR’08: 6810) és a 

munkavállaló balesete a munkáltató fémszerkezet gyártó 

telephelyén történt, akkor a helyi egység „fő” tevékenysége 

kódnégyzetekbe az utóbbi gazdasági tevékenységet jelölő 

2511 (Fémszerkezet gyártása) kódszámot kell beírni. 

A „helyi egység” az a földrajzilag meghatározható helyszín, 

ahol a sérült munkáját a baleset bekövetkezésének 

időpontjában végezte, vagy amely a munka bázisának 

tekinthető. Ha egy személy több helyen (például: szállítás, 

építőipar, karbantartás, felügyelet, ügynökölés) vagy otthon 

dolgozik, helyi egységnek azt a helyet kell tekinteni, ahonnan 

az utasításokat adják vagy ahol a munkát szervezik. 



Rendszerint ez egy önálló épület, egy épület része vagy egy 

önálló épületcsoport. 

A földrajzi meghatározottságot szigorúan kell érteni, mert 

egy munkáltató két egysége, amely különböző helyen 

található (ha közel esnek is egymáshoz) két helyi egységnek 

tekintendő. Ugyanakkor egyetlen helyi egység több 

szomszédos adminisztratív területet is átfoghat. Az egység 

határait a telephely határai jelölik ki, ami azt jelenti, hogy 

például egy áthaladó közút nem szakítja meg a határvonalak 

folytonosságát. 

A külön helyi egységgel nem rendelkező munkáltatónál 

történt baleset esetén a munkáltató főtevékenységét kell 

megjelölni. 

9. Összlétszám-kategória: 

A kódnégyzetbe a munkáltató összlétszámának megfelelő 

létszám-kategóriához tartozó kódszámot kell beírni. 

Összlétszám alatt valamennyi, a munkáltatónál szervezett 

munkavégzés keretében, rész- és teljes munkaidőben, a 

munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein, 

fióktelepein stb.) foglalkoztatott munkavállalók együttes 

létszáma értendő, ideértve az alkalmi munkavállalókat és a 

közfoglalkoztatottakat is. Az összlétszámnál figyelembe kell 



venni a kirendelés, munkaerő kölcsönzés keretén belül 

foglalkoztatott munkavállalókat, valamint a szakmai 

gyakorlaton lévő tanulókat, hallgatókat is (Mvt. 87. § 8. 

pont). 

Összlétszám és 

helyi egység 

létszám-kategória 

kódszám 

Létszám-kategória 

0 Nincs munkavállaló 

1 1-9 fő munkavállaló 

2 10-49 fő munkavállaló 

3 50-249 fő munkavállaló 

4 250-499 fő munkavállaló 

5 500 vagy több munkavállaló 

9 A munkavállalók száma ismeretlen 

10. Helyi egység létszám kategória: 

A kódnégyzetbe a sérült munkavállaló munkahelyéül 

szolgáló helyi egységben (8. pont) dolgozó munkavállalók 

számának megfelelő létszám-kategóriához tartozó 

kódszámot kell beírni. Amennyiben a munkáltató külön helyi 



egységgel nem rendelkezik, úgy az összlétszámnak megfelelő 

kategóriához tartozó kódszámot kell szerepeltetni. 

(B) A sérült (munkavállaló) adatai: 

1. Neve: 

A sérült személyi azonosító okmányában szereplő teljes 

nevét kell beírni. 

2. TAJ száma: 

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló hatósági 

igazolványában szereplő „Társadalombiztosítási Azonosító 

Jel” (TAJ) számot kell beírni. Ennek hiányában a 

kódnégyzetekbe a 000-000-000 számot kell szerepeltetni. 

3. Születési neve: 

A személyi azonosító okmányon szereplő teljes nevet kell 

beírni 

4. Anyja neve: 

A sérült személyi azonosító okmányban szereplő, az anyja 

születéskori teljes nevét kell beírni. 

 

5. Születési helye: 

A rovatba a sérült személyi azonosító okmányában szereplő 

születési helyet, külföldi munkavállaló esetében az ország 

nevét magyar nyelven kell feltüntetni. 



6. Születési ideje: 

A kódnégyzetekbe a sérült személyi azonosító okmányában 

szereplő születési időpontját (év, hó: 01-12, nap: 01-31) kell 

feltüntetni. Például: 1954. április 6-án született munkavállaló 

esetén 1954 év, 04 hó, 06 nap számokat szükséges 

szerepeltetni. 

7. Neme: 

A sérült nemének megjelölésekor a kódnégyzetbe férfi 

esetén 1-es, nő esetén 2-es kódot kell beírni. 

8. Állampolgársága: 

A kódnégyzetbe a személyi azonosító okmányában szereplő 

állampolgárságnak megfelelő kódot kell feltüntetni. 

Kód Megjelölés 

0 Ismeretlen állampolgárságú 

1 Magyar állampolgár 

2 Más EU-tagállam állampolgára 

3 EU-tagállamon kívüli ország állampolgára 

9. Lakcíme: 

A személyi azonosító okmányban bejegyzett címet kell 

beírni. Ha ez nem állapítható meg, úgy ebbe a rovatba a 



tartózkodási helyet kell beírni. Amennyiben a sérültnek nincs 

magyarországi állandó vagy ideiglenes lakcíme, tartózkodási 

helye, abban az esetben a rovatot üresen kell hagyni és a (H) 

blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatban kell a külföldi 

lakcímet feltüntetni. 

10. Telefonszáma: 

A telefonszám beírására a sérült tudtával és hozzájárulásával 

kerülhet sor. 

11. Foglalkozása (FEOR): 

Azt a foglalkozást kell beírni, amelyben a sérült 

munkavállalót a szervezett munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont) 

keretében foglalkoztatták. A kódnégyzetekbe a 

szövegszerűen megadott foglalkozás szerinti FEOR’08 

(Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) 

kódszámot kell beírni. Tanulói, hallgatói munkabaleset 

esetén azt a foglalkozást kell megjelölni, amelyben a 

gyakorlati képzése történt. 

12. Foglalkoztatási jogviszonya: 

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási 

jogviszonyának jellegét (önfoglalkoztató, munkaviszony, 

egyéb foglalkozási jogviszony, ismeretlen), tartamát 

(határozott vagy határozatlan idejű), valamint a munkaidő 



mértékét (rész- vagy teljes munkaidő) kifejező kódszámot 

kell beírni. 

Kód Megjelölés 

000 Foglalkoztatási jogviszony ismeretlen 

100 Önfoglalkoztató 

311 Határozatlan idejű (állandó) munkaviszony, 

teljes munkaidőben 

312 Határozatlan idejű (állandó) munkaviszony, 

részmunkaidőben 

321 Határozott idejű (ideiglenes) munkaviszony, 

teljes munkaidőben 

322 Határozott idejű (ideiglenes) munkaviszony, 

részmunkaidőben 

500 Tanuló vagy hallgató (szakmai, gyakorlati 

képzés esetén) 

900 Egyéb foglalkoztatási jogviszony 



Részmunkaidőnek kell tekinteni a Munka törvénykönyvében 

meghatározott teljes munkaidő mértékét el nem érő 

munkaidőt és a rövidebb teljes napi munkaidőt is. Például, 

egyszerűsített foglalkoztatás esetében, ha a sérült a baleset 

napján négy órában volt foglalkoztatva, a foglalkoztatási 

jogviszonyt jelölő kódnégyzetekbe a 322 kódszámot kell írni. 

Határozatlan időtartamra kötött teljes munkaidős 

munkavállaló balesete esetén a 311 kódszámot kell 

szerepeltetni. 

Egyéb foglalkoztatási jogviszonynak kell tekinteni minden 

olyan, a fenti táblázaton kívüli jogviszonyt is, melynek 

keretében a munkát az Mvt. 87. § 8. pontjában foglaltak 

figyelembevételével szervezetten végzik. 

13. Foglalkoztatás jellege: 

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási 

jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot kell beírni. 

01 Munkaviszony (kivéve: a természetes személy 

munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás 

keretében történő munkavégzés) 

02 Közfoglalkoztatási jogviszony 

03 Kormányzati szolgálati jogviszony 



04 Állami szolgálati jogviszony 

05 Közszolgálati jogviszony 

06 Közalkalmazotti jogviszony 

07 Bíró szolgálati jogviszony 

08 Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya 

09 Ügyészségi szolgálati jogviszony 

10 Rendvédelmi és katonai feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonya 

11 Szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű 

jogviszony 

12 Szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a 

szakmai képzési követelmények teljesülése során végzett 

munka 

13 Tanulószerződés alapján végzett munka 

14 Hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során 

végzett munka 

15 Elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett 

munka 



16 Szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű 

munka 

17 Büntetőügyben kiszabott közérdekű munka 

18 Közérdekű önkéntes tevékenység 

19 Munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított 

vagy jóváhagyott) társadalmi munka 

20 Távmunkavégzés 

21 Bedolgozói munkaviszony 

22 Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára 

irányuló munkaviszony 

23 Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló 

munkaviszony 

24 Munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munka 

25 Szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszony 

26 Iskolaszövetkezetben külső szolgáltatás teljesítésére 

irányuló megállapodás alapján történő személyes 

közreműködés 

 

 



(C) A munkabaleset adatai: 

1. Dátuma: 

A kódnégyzetekbe a baleset bekövetkezésének dátumát (év, 

hó: 01-12, nap: 01-31) kell beírni. Például: 2014. március 9-

én történt a baleset, akkor 2014. év, 03 hó, 09 nap számokat 

szükséges szerepeltetni. 

2. Időpontja: 

A kódnégyzetekbe a baleset bekövetkezésének időpontját, 

24 órás időszámítás szerint kell feltüntetni egész órákban. 

Például: ha a munkabaleset délután 1 és 2 óra között 

következett be, akkor 13-at kell beírni, amely a 13 óra és 13 

óra 59 perc közötti időszakot fogja át. Amennyiben a baleset 

időpontja ismeretlen, akkor 99-et kell beírni és a (H) blokk 

„Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell az ismeretlen 

időpont okát feltüntetni. 

Kód Megjelölés 

00 00:00 és 00:59 között 

01 01:00 és 01:59 között 

02 02:00 és 02:59 között 

... 
 



23 23:00 és 23:59 között 

99 A baleset ideje ismeretlen 

3. A sérülés hányadik munkavégzési órában következett be: 

A kódnégyzetek kitöltésénél az órát a munkakezdés 

időpontjától teljes órákban kell számolni. Amennyiben a 

napi 8 órás munkaidőben dolgozó munkavállalót a 

munkaidőn túli első órában éri a baleset, akkor a 

kódnégyzetekbe 09-et kell írni. A 8 órás munkaidőtől eltérő 

foglalkoztatás (pl. részmunkaidő, vagy egyenlőtlen 

munkaidő-beosztás), vagy rendkívüli munkavégzés esetén a 

(H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell a 

munkaidő mértékét, a pihenőidő időszakát valamint azt is 

megjelölni, hogy a legutóbbi pihenőnapja vagy szabadnapja 

óta hányadik munkanapon következett be és hány óra hány 

perckor a munkabaleset. Több műszak vagy osztott napi 

munkaidő esetén (azaz, ha a munkavállaló 24 óra leforgása 

alatt többször lép munkába) az órák számolását az első 

munkába lépéstől kell végezni és a pihenőidőt is bele kell 

számítani. 

4. A sérülés típusa: 

Annak a sérülésnek a típusát kell megjelölni, amely a 

munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés esetén a 



legsúlyosabb sérülést kell figyelembe venni. Például: ha a 

munkavállaló elesés következtében ficamot és zárt törést 

szenvedett, akkor a „Zárt törések” elnevezésű (021) kódot 

kell beírni. Amennyiben az egyéb típusú kódok és 

megjelölések kerülnek kiválasztásra (019, 029, 039, 059, 069, 

079, 089, 099, 109, 119, 999), akkor a (H) blokk „Mellékletek, 

megjegyzések” rovatában kell a sérülést pontosan feltüntetni. 

6. A munkavégzési hely: 

A kódnégyzetben azt a helyet kell megjelölni, ahol a 

munkavállaló a balesetkor tartózkodott. 

Kód Megjelölés 

1 Szokásos munkavégzési hely 

2 Változó munkavégzési hely 

9 Egyéb munkavégzési hely 

A „szokásos munkavégzési hely” fogalmát szűken kell 

értelmezni, ezért mindig a munkavégzés szerinti, szokásos 

helyi egység helyiségén belüli, vagyis műhelyben, üzletben, 

irodában, valamint általános értelemben véve a munkáltató 

helyi egységének valamely helyiségében található, rögzített 

munkaállást jelöli. 



A „változó munkavégzési hely” tágabb értelemben 

használatos, lefedve az alábbiakat: 

- A munkavégzési hely „mobil” (teherautó-vezető, 

mezőgazdasági munkás, építőipari munkás, szerelő, 

karbantartó, utcaseprő stb.); 

- Általában a szokásos munkavégzési helyen dolgozó 

személyek számára eseti helyzetek: 

= A munkáltató megbízásából történő utazás; 

= A munkáltató képviseletében vagy megbízásából a 

szokásos helyi egységen kívül, ügyfél vagy egy másik 

munkáltató helyi egységén belül végrehajtott tevékenység, 

cselekmény (találkozó, kiküldetés, üzleti megbeszélés, 

telepítés vagy javítás stb.); 

= Ideiglenes megbízás alapján a munkavállaló a szokásos 

munkavégzési helyén kívül, egy másik munkáltatónál 

rögzített munkavégzési helyen végez tevékenységet, 

cselekményt. Ideértve a több napig vagy hétig elfoglalt 

munkavégzési helyet, amelyek azonban nem jelentenek 

végleges megbízással járó munkavégzési helyet (például: a 

munkáltató munkavállalójának vagy munkaerő-közvetítő 

által foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes kihelyezése egy 



másik munkáltatóhoz, karbantartási munkálatok egy ügyfél 

telephelyén, stb.) 

Az „egyéb munkavégzési hely” alatt a fentiekhez nem 

kapcsolható munkavégzési helyet kell érteni, amelyet a (H) 

blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell 

feltüntetni. 

7. A baleset földrajzi helye: 

Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló munkabalesete 

bekövetkezett. Magyarországon történt munkabaleset esetén 

szövegesen be kell írni a munkabaleset helyét a pontos cím 

(irányítószám, helységnév, közterület, házszám) 

megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv 

kitöltésekor hatályos, a területi számjelrendszerről szóló 

miniszteri rendeletben szereplő, az adott helységhez 

(településhez) tartozó településazonosító törzsszámot kell 

beírni. 

Példa a rovat helyes kitöltésére: 

A munkabaleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út 23. 

szám alatti telephelye. 

7. A baleset földrajzi helye: 5093 

Vezseny, Fő út 23. 

2 1 1 5 7 



Ha a munkabaleset lakott területen kívül következett be, és 

egyértelműen nem állapítható meg a település, akkor a 

munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe 

venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és 

településazonosító törzsszámát kell beírni. Közúton történt 

munkabaleset esetén a közút számát és a km szelvényét kell 

feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút esetén a 

munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe 

venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és 

településazonosító törzsszámát kell beírni. Abban az 

esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, akkor 

szövegesen be kell írni az ország és a település nevét. A 

kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a jegyzőkönyv 

kitöltésekor hatályos, az Eurostat által kiadott NUTS 

kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot 

jelölő betűket, a következő három kódnégyzetbe a 

munkabaleset helyszíne szerinti megyekódot. Nem EU-

tagállam esetén az első három kódnégyzetbe a NEU 

kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a 

munkabaleset földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést 

kell beírni. 



Például: ha a munkabaleset Németországban, Hamburg 

közeli autópályán történt, akkor a rovatot az alábbiak szerint 

kell kitölteni: 

7. A baleset földrajzi helye: Németország, 

Hamburg 

D E 6 0 0 

8. A sérülés súlyossága: 

A kódnégyzetbe a sérülés súlyosságának megfelelő 

kódszámot kell beírni. 

Kód Megjelölés 

0 Nem súlyos munkabaleset, a 

munkaképtelenség időtartama 1-3 munkanap 

1 Nem súlyos munkabaleset, a 

munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 

munkanapot 

2 Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset 

3 Súlyos csonkulásos 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 

9. A munkaképtelenség időtartama: 

A munkaképtelenség időtartama azon teljes munkanapok 

száma, amíg a munkavállaló a munkabalesetből kifolyólag 

munkaképtelen volt. 

A kódnégyzetekbe a munkaképtelenséggel járó 

munkanapokra vonatkozó számot három számjegyes 

formátumban kell megadni. Jelentésre csak azok a 

munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint három 

teljes munkanapig tartó munkaképtelenséget okoztak, ennek 

megfelelően 004-125 közé eső (a két szélsőértéket is 



beleértve) munkaképtelen munkanapok esetén a konkrét 

kiesett munkanapok számát kell beírni. Például: 15 

munkaképtelen munkanap esetén a 015 kódot, 96 

munkaképtelen munkanap esetén a 096 kódot kell 

feltüntetni. Speciális kódokkal kell jelölni a 126 munkanapot 

elérő vagy azt meghaladó, továbbá a tartós 

munkaképtelenséget (997) és a halálos kimenetelű balesetet 

(998). A tartós munkaképtelenség megállapításáig vagy a 

halál bekövetkeztéig kieső munkanapokat nem kell 

figyelembe venni. 

Amennyiben a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv 

beküldési határidejéig nem állapítható meg, a kódnégyzetbe 

az „A” betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség 

időtartamának ismertté válását követően haladéktalanul, de 

legkésőbb az ismertté válást követő hónap 8. napjáig kell a 

munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyv 

(adatszolgáltatás: 4-es kód) egy-egy példányát megküldenie 

mindazon helyekre, ahová a vonatkozó jogszabály az eredeti 

jegyzőkönyv megküldésére kötelezte. Postai úton történő 

megküldés esetén a munkaképtelen napok számát közlő 

jegyzőkönyvnek az első jegyzőkönyv adatai közül - a 



munkaképtelen napok számán túl - legalább az (A), (B), (C), 

(I) blokkokban leírtakat kell tartalmaznia. 

Amennyiben a munkavállaló a felgyógyulását követően a 

munkabalesetéből eredően ismét munkaképtelenné válik, 

akkor egy munkaképtelen munkanapok számát közlő 

jegyzőkönyvet kell kitölteni és az összes munkaképtelen 

munkanapok számát kell beírni. Ebben az esetben a 

munkaképtelenség időtartamát úgy kell meghatározni, hogy 

a korábban bejelentett munkaképtelen munkanapok 

számához hozzá kell adni az újabb munkaképtelen 

munkanapok számát. Postai úton történő megküldés esetén 

a jegyzőkönyvben a munkaképtelen napok számán túl 

legalább az (A), (B), (C), (I) blokkokat kell kitölteni, valamint 

a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában az ismételt 

jegyzőkönyv megküldésének okát is jelezni kell. 

Például: a sérült munkavállaló első alkalommal 10 teljes 

munkanapot esett ki a munkából, amelyet bejelentett a 

munkáltató. Felgyógyulását követően munkába állt, de 

későbbiekben kiderült, hogy a munkabalesetéből eredően 

műtétre van szüksége és emiatt további 13 teljes munkanapra 

esett ki a munkából. Ebben az esetben a munkáltató egy 

munkaképtelen munkanapok számát közlő jegyzőkönyvet 



tölt ki, amelyben a munkaképtelenség időtartamra 

vonatkozó kódnégyzetekbe a 023 (azaz 010+013) kódot írja. 

Kód Megjelölés 

004-125 Munkaképtelen munkanapok száma 

997 126 munkanapot elérő vagy azt meghaladó, 

továbbá tartós munkaképtelenség 

998 Halálos kimenetelű munkabaleset 

A A munkaképtelenség időtartama a 

jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem 

állapítható meg 

(D) A munkabaleset részletes leírása: 

A munkáltatónak ebben a blokkban a lehető legpontosabban 

le kell írnia a munkabaleset előzményeit, tényleges lefolyását 

(hol és hogyan történt a baleset, milyen körülmények között 

és mi okozta a sérülést, stb.), tömören és egyértelműen 

rögzítenie kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, 

körülményt, tevékenységet, valamint itt van lehetőség azt 

leírni, hogy a sérültnek milyen munkatapasztalata volt. 

A munkabaleset leírásakor részletesen ki kell fejteni a 

jegyzőkönyv (E) blokkjában szereplő körülményeket és 

tényezőket, és ügyelni kell arra, hogy a jelzett blokkban 



megadott lehetőleg rövid, egy-két szavas válaszok, és a 

baleset leírásban szereplő megfogalmazások között ne legyen 

ellentmondás. 

A munkabaleset leírása külön lapon folytatható, amelyen 

többek között fényképpel, helyszínrajzzal bemutatható a 

munkabaleset helyszíne, illetve környezete. 

A munkabeleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. 

pontjában fel nem tüntetett sérülésen túli sérüléseket a (H) 

blokkban „Mellékletek, megjegyzések” kell feltüntetni. 

(E) A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk: 

Ebben a blokkban a szöveges választ igénylő rovatokat 

lehetőleg röviden, egy-két szóval kell kitölteni. 

1. Munkahelyi környezet: 

Azt a munkahelyet, munkaterületet vagy általános 

környezetet kell megjelölni, ahol a baleset történt 

(gyártóműhely, mezőgazdasági terület, karbantartó műhely, 

felületkezelő üzem, építési terület/bontás/, raktárépület, 

közlekedési terület, istálló stb.). 

2. Munkafolyamat: 

A sérült által a balesetkor végzett általános tevékenységét 

vagy feladatát kell megjelölni. A munkafolyamat általánosan 

leírja azt a munkatípust, vagyis a feladatot, amelyet a sérült a 



baleset pillanatáig végzett és nem a sérült pontos 

foglalkozását vagy a balesetkor végzett konkrét fizikai 

tevékenységét jelenti. A munkafolyamat rendszerint 

bizonyos időtartamig végzett munkát jelent. 

Munkafolyamatokra példa: termelés, gyártás, építkezés, 

földeken végzett munka, állattenyésztés, oktatás, 

járművezetés, karbantartás, javítás, raktározás, stb. 

3. A sérült konkrét fizikai tevékenysége: 

A sérült munkavállaló által a baleset időpontjában végzett 

konkrét fizikai tevékenységet kell meghatározni, vagyis azt, 

hogy pontosan mit csinált a sérült a baleset pillanatában. A 

konkrét fizikai tevékenység csak rövid időtartamra terjed ki, 

míg a „munkafolyamat” huzamosabb ideig végzett feladatot 

ismertet. 

Példa: mit csinált a sérült? Elektromos kézi fúrót használt, 

gépjárműt vezetett, gépi meghajtású kéziszerszámmal 

munkát végzett, kézben terhet szállított, gyalogosan 

közlekedett (járás), stb. 

3.1. A konkrét fizikai tevékenység anyagi (tárgyi) tényezője 

Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot (anyagi 

tényezőt) kell megjelölni, amelyet a sérült munkavállaló a 

baleset bekövetkezésekor használt, amellyel munkát végzett, 



függetlenül attól, hogy az adott munkaeszköz a baleset 

bekövetkezésében közrejátszott-e. Ha azonban a konkrét 

fizikai tevékenységgel több anyagi tényező is kapcsolatban 

áll, akkor azt kell megnevezni, amelyik a legközelebbi 

kapcsolatba hozható vagy a legszorosabban összefügg a 

balesettel. 

Anyagi tényezők: asztali fúrógép, kézi kalapács, gépalkatrész, 

stb. 

Példák: A sérült takarítás (munkafolyamat) 

során felment (konkrét fizikai tevékenység) 

a lépcsőn (anyagi tényező). 

A sérült bútorkészítés (munkafolyamat) közben a 

saját kezével felemelt (konkrét fizikai tevékenység) 

egy fadarabot (anyagi tényező). 

4. Balesetet kiváltó különleges esemény: 

Azt a szokásos munkafolyamattól, gyakorlattól eltérő 

rendellenes eseményt, rendellenességet kell megnevezni, 

amely kiváltotta a balesetet. Ha események sorozatáról van 

szó, az utolsó rendellenességet kell megnevezni (időben a 

legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez), amely a 

balesethez vezetett. 



Balesetet kiváltó különleges esemény: szilánkokkal járó törés, 

munkaeszköz feletti uralom elvesztése, elcsúszás, botlás, 

robbanás, stb. 

4.1. Különleges esemény anyagi (tárgyi) tényezője: 

A különleges eseményhez kapcsolódó munkaeszközt, 

beleértve tárgyat és anyagot (anyagi tényezőt) kell feltüntetni, 

amelyet a sérült munkavállaló használt, amellyel érintkezésbe 

került, és amelynek a meghibásodása, rendellenes állapota a 

balesetet kiváltotta, illetve amellyel a sérülés összefüggésben 

van. Ha több anyagi tényező kapcsolódik az (utolsó) 

különleges eseményhez, akkor az utolsó anyagi tényezőt kell 

megnevezni, amely időben a legközelebb áll a sérülést okozó 

érintkezéshez. 

Különleges esemény anyagi tényezője: fúrógép, 

épületelemek (ajtók, falak) stb. 

Példák: A sérült leesett (rendellenesség) a lépcsőn (anyagi 

tényező). 

A sérült elvesztette az irányítást (rendellenesség) egy kézi 

sarokcsiszoló (anyagi tényező) felett. 

 

5. A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja: 



Azt a sérüléshez vezető eseményt kell feltüntetni, amely 

leírja, hogy a munkavállaló hogyan szenvedett sérülést és 

hogyan került érintkezésbe a balesetet okozó tárggyal. Ha 

több sérülést okozó érintkezés is történt, akkor azt kell 

megnevezni, amely a legsúlyosabb sérülést okozta. 

Sérülést okozó érintkezés: repülő tárgy okozta érintkezés, 

érintkezés forró tárggyal, álló tárggyal való ütközés, 

beszorulás tárgyak közé, betemetődés szilárd anyag alá, eső 

tárgy által mért ütés, stb. 

5.1. A sérülést okozó érintkezés anyagi (tárgyi) tényezője: 

A sérülést okozó érintkezéshez kapcsolódó, vagy azzal 

összefüggő munkaeszközt beleértve tárgyat és anyagot 

(anyagi tényezőt) kell feltüntetni, amellyel a sérült 

munkavállaló érintkezésbe került, vagy amely a lelki 

egészségkárosodását okozta. Ha több anyagi tényező is 

kapcsolatba hozható a sérüléssel, akkor azt az anyagi 

tényezőt kell megnevezni, amely a legsúlyosabb sérüléssel áll 

összefüggésben. Anyagi tényező: szerszámgépből származó 

szilánk, fémfűrész, lapát, kalapács, stb. 

Példák: A sérült elesik és megüti magát (érintkezés - sérülési 

mód) a padlón (anyagi tényező). 



A sérültet eltalálja (érintkezés - sérülési mód) egy leeső 

csavarhúzó (anyagi tényező). 

6. Személyi tényező: 

A baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi 

tényezőt a sérült személyre vonatkozóan az S (sérült) 

rovatnál kell beírni. Amennyiben más személynek is volt 

szerepe a baleset bekövetkezésében, úgy azt az M (más 

személy) rovatnál kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha 

több személyi tényező is megállapítható a balesettel 

kapcsolatban, akkor azt a tényezőt kell megjelölni, amelyik a 

legnagyobb hatással volt a baleset bekövetkezésére. Például: 

ha alkoholos befolyásoltság következménye a 

fegyelmezetlenség, akkor az alkoholos befolyásoltságot kell 

megjelölni. Amennyiben egyéb tényező kerül megjelölésre, 

akkor azt a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában 

meg kell nevezni. 

Kód Megjelölés 

00 A személyi tényezőknek nem volt szerepe a 

balesetben 

01 Képzetlenség, szakképzetlenség 

02 Gyakorlatlanság 



03 Egészségi okok (eü. alkalmatlanság, egyéb 

abnormális élettani hatás) 

04 Alkoholos befolyásoltság 

05 Gyógyszer hatása 

06 Kábítószer hatása 

07 Oktatás hiánya 

08 Figyelmetlenség 

09 Fegyelmezetlenség, szabályszegő, utasítás 

ellenes magatartás, tevékenység 

10 Egyéb, a besorolásban nem szereplő személyi 

tényező 

7. A biztonsági és jelző berendezések, egyéni védőeszközök, 

egyéb védelmi megoldások alkalmassága: 

A 7.1-7.5. kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata 

alapján a munkaeszköz biztonsági berendezéseivel 

(védőburkolat, védőberendezés), jelzőberendezésével, 

valamint egyéni védőeszközzel és egyéb védelmi 

megoldásokkal kapcsolatos megállapításokat kell az 1-8. 

kódszámok valamelyikével megjelölni. Egyéb védelmi 

megoldásoknál kell értékelni pl. az építési munkahelyeken és 



létesítményekben a le, illetve beesés elleni védelmet, 

gépjárműveknél a biztonsági övet stb. 

Kód Megjelölés 

1 Alkalmas, rendeltetésszerűen használták 

2 Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták 

3 Alkalmas, nem használták 

4 Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták 

5 Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen 

használták 

6 Alkalmatlan, nem használták 

7 Szükséges, de nem volt 

8 Nem szükséges 

(F) A balesethez vezető ok/okok: 

A balesetvizsgálat eredménye alapján röviden összefoglalva 

meg kell határozni, illetve le kell írni azt a tárgyi, személyi 

vagy szervezési okot vagy okokat, amelyek közvetlenül vagy 

közvetve jelentős hatással voltak a baleset bekövetkezésére. 

Például: adott munkaeszköz, munkahely biztonsági 

állapotának hiánya, munkaeszköz karbantartásának, előírt 



felülvizsgálatának stb. elmulasztása, veszélyes anyag 

szabálytalan felhasználása, összehangolás hiánya építési 

munkahelyen, stb. 

(G) Munkáltatói intézkedés(ek) a hasonló balesetek 

megelőzésére: 

Ha a munkáltató a balesetvizsgálat eredményeként 

intézkedést tart szükségesnek, akkor annak jellegét, 

tartalmát, az arra kitűzött határidőt és az intézkedés 

végrehajtásával megbízott személyt (abban az esetben is, ha 

már a baleset után azonnal megtörtént) rögzíteni kell. Az 

intézkedést a munkahelyre, munkaeszközre, szervezési 

feladatra konkretizálva, egyértelműen és pontosan meg kell 

határozni. Az intézkedés lehet műszaki jellegű (technológia 

megváltoztatása, munkaeszköz átalakítása, biztonsági 

berendezés felszerelése stb.), szervezési, szabályozási jellegű 

(munkarend megváltoztatása, pihenőidő beiktatása, a 

munkáltató belső szabályozásának megváltoztatása, egyéni 

védőeszköz juttatása stb.) és oktatással kapcsolatos. 

(H) Mellékletek, megjegyzések: 

Itt kell felsorolni azokat a dokumentumokat, amelyek a 

munkabaleseti jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 



Például: 

- meghallgatási jegyzőkönyvek (sérült, tanúk), 

- fényképfelvételek száma, 

- alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye, 

- szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának 

másolata, 

- munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági 

orvosi vizsgálat eredménye, 

- vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás 

másolata, 

- kockázatértékelés vonatkozó részének másolata, 

- műszeres mérések eredménye, 

- szakértői vélemény, 

- a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele. 

Itt kell rögzíteni a jegyzőkönyv adataival kapcsolatos minden 

fontos, a korábbi rovatokban nem kifejtett tényt, többek 

között: 

- a baleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. pontjában 

fel nem tüntetett sérülésen túli sérüléseket, 

- ha a munkáltató kirendelő, vagy kölcsönbeadó, annak a 

nevét és címét, 



- amennyiben a munkavédelmi képviselő megállapítása a 

munkáltatótól eltérő, illetve véleménye van, akkor a 

véleményét, megállapítását, 

- szolgáltatás keretében végzett baleset kivizsgálás esetén a 

szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét, 

- ha munkáltató székhelyétől/lakhelyétől eltér a levelezési 

cím, annak címét, 

- amennyiben a sérültnek nincs magyarországi állandó vagy 

ideiglenes lakcíme, tartózkodási helye, a külföldi lakcímét. 

- amennyiben a baleset időpontja ismeretlen, az ismeretlen 

időpont okát, 

- 8 órás munkaidőtől eltérő foglalkoztatás, vagy rendkívüli 

munkavégzés esetén a munkaidő mértékét, a pihenőidő 

időszakát, 

- hogy a balesetet szenvedett legutóbbi pihenőnapja vagy 

szabadnapja óta hányadik munkanapon következett be és 

hány óra hány perckor a munkabaleset, 

- amennyiben „egyéb típusú” sérülés, sérült testrész, személyi 

tényező került kiválasztásra, pontosan a sérülést, a sérült 

testrészt, a baleset bekövetkezésében szerepet játszó 

személyi tényezőt 



- amennyiben az „egyéb munkavégzési hely” alatt a „C” 

blokkban leírt egyéb munkavégzési helyek egyike sem 

kapcsolható a munkavégzési helyhez, 

- a munkabaleseti jegyzőkönyv ismételt megküldésének okát, 

- a módosító jegyzőkönyv során az eredeti jegyzőkönyvhöz 

képest módosított blokkokat és pontokat. 

Amennyiben a blokkban a dokumentációk felsorolásához 

nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy azt külön 

dokumentáció jegyzéken (iratjegyzék) kell szerepeltetni, és a 

(H) blokkban csak a jegyzéket kell megjelölni. 

Ebben a blokkban lehetősége van a munkáltatónak, hogy az 

előző rovatokon túlmenően bármilyen, a munkabalesettel 

kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt, 

véleményt rögzítsen. Itt kell indokolni az adatszolgáltatásban 

meghatározott határidőn túli késedelmet. Ha a 

jegyzőkönyvön biztosított hely nem elegendő a 

megjegyzések megtételére, akkor az észrevételeket a 

jegyzőkönyvhöz csatolt külön lapon kell folytatni. 

(I) A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések: 

1. Munkavédelmi képviselő: 

A blokkban szereplő kódnégyzetet minden esetben ki kell 

tölteni a mellette felsorolt kódok valamelyikével. 



Amennyiben a munkavédelmi képviselő részt vett a baleset 

kivizsgálásában, akkor a jegyzőkönyvet aláírásával köteles 

ellátni. Ha a munkáltatótól eltérő a megállapítása, illetve 

véleménye van, akkor a véleményét, megállapítását - kérésére 

- külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni 

és a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában is fel kell 

tüntetni. 

2. A baleset kivizsgálását végezte: 

A balesetet kivizsgáló személy nevét, valamint a baleset 

kivizsgálás lezárásának dátumát kell beírni. A balesetet 

vizsgáló személy a baleset kivizsgálását lezáró jegyzőkönyvet 

aláírásával köteles ellátni. Amennyiben rendelkezik a 

balesetet vizsgáló személy munkavédelmi szakképzettséggel, 

akkor a munkavédelmi képzettséget igazoló okirat számát is 

fel kell tüntetni. Szolgáltatás keretében végzett 

balesetvizsgálat esetén a szolgáltatást végző cég (vállalkozás) 

nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) blokk „Mellékletek, 

megjegyzés” rovatában. 

3. Résztvevő foglalkozás-egészségügyi orvos: 

Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi orvos a baleset 

kivizsgálásában részt vett, a kivizsgálást lezáró jegyzőkönyvet 

aláírásával köteles ellátni, valamint a pecsétszámát is fel kell 



tüntetni. A baleset kivizsgálásban részt vevő foglalkozás-

egészségügyi orvos nevét, valamint a baleset kivizsgálásában 

történő részvétel lezárásának dátumát kell beírni. 

Szolgáltatás keretében végzett balesetvizsgálat esetén a 

FESZ szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét is fel 

kell tüntetni a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” 

rovatában. 

4. Munkáltató képviselője: 

A munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg 

vagy belső szabályzatban) feljogosított személynek a nevét és 

beosztását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozónak, 

magánszemély munkáltató esetén a munkáltatói jogkört 

gyakorló személynek a nevét kell beírni. Az aláírás dátumát 

követően a jegyzőkönyvet az a személy írhatja alá, akit a név 

és a beosztás rovatba beírtak. Bélyegzővel rendelkező 

munkáltató esetén az aláírást a munkáltató működése során 

jogszerűen használt bélyegző lenyomatával kell ellátni. 

(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi hatóság: 

Az adott munkabaleset vizsgálatával, jegyzőkönyv 

kitöltésével kapcsolatos észrevételek, intézkedések 

feljegyzésére e rovatban van lehetőség. 



A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) 

követően a munkavédelmi hatóság részéről eljáró személy 

köteles a nevét, igazolvány számát, a felülvizsgálat 

lezárásának napját beírni, majd ezt követően a jegyzőkönyvet 

aláírni. 

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 

esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 

 

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú 

mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási 

eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban együtt: 

foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban 

meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott 

expozíciós esetet a munkáltató telephelye szerint illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához, mint 

munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi 

hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk 

esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság a 

hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával 

kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja 



a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére. 

5. § (8) A bejelentés teljeskörűségét, szakmai 

megalapozottságát a munkahigiénés és foglalkozás-

egészségügyi szerv bírálja el, és ennek során jogosult: 

a) saját hatáskörben - betegség esetén - további vizsgálatokat 

végezni, egyes vizsgálatokat megismételni; 

b) szükség esetén a munkavállalót más intézménybe 

vizsgálatra beutalni, illetve vizsgálatát kezdeményezni; 

c) kiegészítő adatokat, információkat kérni, további 

munkahigiénés vizsgálatokat kezdeményeztetni a 

munkavédelmi hatóság útján; 

d) külső szakértőt igénybe venni. 
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