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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
AZ 

AZBESZTEXPOZÍCIÓ KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ MUNKAVÉGZÉS 
BEJELENTÉSÉHEZ  

 
(Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló  

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet /a továbbiakban: Rendelet/ alapján) 
 
  
A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései alapján a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 
nappal írásban be kell jelentenie a tevékenységet - amikor a munkavégzés során a 
munkavállaló azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagból, termékből vagy azbeszttartalmú 
termékkel végzett tevékenységből származó kockázatnak van vagy lehet kitéve - a 
munkavégzés helye szerint illetékes járási hivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak 
nyilvántartásba vétel céljából. 
 
Közmű meghibásodása miatt végzett, előre nem tervezhető, azbesztexpozíció kockázatával 
járó munkavégzés esetén a bejelentést a munka megkezdését követő három munkanapon 
belül kell megtenni [Rendelet 4.§ (8) bekezdése]. 
 
1. Bejelentés dátuma: 

A bejelentő lap kitöltésének a dátuma. A kódnégyzetekbe az év számát négy számjeggyel 
(pl. 2017), a hónapot két számjeggyel (pl. 03), és a napot két számjeggyel (pl. 05) kell 
megadni. (Kitöltése kötelező!) 
 

2. Bejelentő, adatszolgáltató személy neve: 
A bejelentő, adatszolgáltató személy személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét 
kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 
 

3. Bejelentő, adatszolgáltató személy címe: 
A személyi azonosító okmányban bejegyzett címet kell megadni. Ha ez nem állapítható 
meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 
 

4. Bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetősége (telefonszám): 
A kitöltés során a bejelentő, adatszolgáltató személy elérhetőségét (telefonszámát), vagy a 
munkáltatónál az esetleges további felvilágosítást adó személy telefonszámát célszerű 
megadni. (Kitöltése kötelező!)  

 
5. Bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címe: 

A kitöltés során a bejelentő, adatszolgáltató személy e-mail címét kell megadni. (Kitöltése 
kötelező!)  

 
6. Munkáltató neve: 

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell 
megadni, kivéve a gazdálkodási formát, amelynél a gazdálkodási formára utalás rövidített 
is lehet, pl. Kft. Bt., stb. (Kitöltése kötelező!) 
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7. Munkáltató adószáma vagy adóazonosító jele: 
A megfelelő kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát vagy adóazonosító jelét kell 
megadni. (Az adószám vagy adóazonosító jel kitöltése kötelező!) 

 
8. Munkáltató székhelye: 

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban) székhelyének pontos címét kell 
megadni. (Kitöltése kötelező!) 

 
9. Munkáltató elérhetősége (telefon, e-mail, fax): 

A kitöltés során a munkáltató elérhetőségét (telefonszám, e-mail, fax), vagy a 
munkáltatónál az esetleges további felvilágosítást adó személy telefonszámát célszerű 
megadni. (Kitöltése kötelező!)  
 

10. Munkavégzés pontos helye: 
A munkavégzés pontos helyszínét kell megadni. (Kitöltése kötelező!) 
Pl.: 1119 Budapest, Gyár u. 3., A épület 

 
11. Megye (Munkavégzés pontos helye alapján): 

A legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 
 

12. Azbeszt típus: 
A legördülő listából kell kiválasztani a kezelt azbeszt típusát/típusait. (Kitöltése kötelező!) 
 

13. Kezelt mennyiség (m2, m3, kg, tonna): 
A kezelt azbeszt mennyiségét kell megadni és a legördülő listából kell kiválasztani a 
mértékegységet. (Kitöltése kötelező!) 

 
14. Azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és eljárások: 

Az azbeszttel kapcsolatos tevékenységeket és eljárásokat kell pontosan ismertetni. 
(Kitöltése kötelező!) 

 
15. Érintett munkavállalói létszám: 

Azon munkavállalók összes számát (fő) kell megadni, akik a tevékenységből származó 
kockázatnak (azbesztexpozíciónak) ténylegesen vagy feltételezhetően ki vannak téve. 
(Kitöltése kötelező!) 
 

16. Munkavégzés kezdete: 
Az azbeszttel kapcsolatos tevékenység kezdőnapját (év, hónap, nap) kell megadni. 
(Kitöltése kötelező!) 

 
17. Munkavégzés tervezett időtartama (pl. 1 nap, 2 hét, 3 hónap): 

A munkavégzés tervezett időtartamát kell megadni és a legördülő listából kell kiválasztani 
az időtartamot (nap, hét, hónap). (Kitöltése kötelező!) 

 
18. Az azbesztexpozíció korlátozására megtett, illetve tervezett intézkedések: 

A megelőző intézkedéseket a munkahelyre, munkaeszközökre, szervezési feladatokra, 
egyéni védőeszközökre stb. konkretizálva, egyértelműen és pontosan kell meghatározni. 
Az intézkedés lehet műszaki jellegű (pl. mobil elszívó-berendezések alkalmazása), 
szervezési, szabályozási jellegű (egyéni védőeszközök juttatása, pihenőidő beiktatása) 
stb.). (Kitöltése kötelező!) 
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19. A munkahelyen, illetve annak közvetlen környezetében egyidejűleg folytatott 
tevékenység: 
Minden olyan tevékenységet fel kell sorolni, amelyet a munkahelyen, illetve annak 
közvetlen környezetében az azbesztmentesítéssel egyidejűleg folytatnak. (Kitöltése 
kötelező!) 

 
20. Ellenőrzést (mérést) végző szervezet: 

Az azbesztszennyezettség mértékének ellenőrzését végző szervezet (tevékenységre 
akkreditált laboratórium) cégjegyzékben szereplő teljes nevét kell megadni, kivéve a 
gazdálkodási formát, ami rövidített is lehet, pl. Kft. Bt. stb.  
A nemleges választ is meg kell adni. (Kitöltése kötelező!). 

 
21. Ellenőrzést (mérést) végző szervezet elérhetősége: 

Az ellenőrzést (mérést) végző szervezet székhelyének pontos címét (cégjegyzékben 
szereplő) kell megadni. A nemleges választ is meg kell adni. (Kitöltése kötelező!). 

 
22. Mérési eredmény, amennyiben van: 

Az azbesztszennyezettség mértékének ellenőrzését végző szervezet által végzett mérés(ek) 
eredményét kell megadni. A nemleges választ is meg kell adni. (Kitöltése kötelező!). 
 
 

Munkaterv csatolása kötelező! 
 
 

TOVÁBBI FONTOS EL ŐÍRÁSOK!  
 

1. Azbesztet, azbeszttartalmú terméket tartalmazó épület, létesítmény, szerkezet bontása, 
illetve azbesztnek vagy azbeszttartalmú terméknek építményből, létesítményből, 
szerkezetből, járműből (hajóból) történő eltávolítása előtt a munkáltatónak munkatervet 
kell készítenie. A munkáltató a munkatervben meghatározza azokat az intézkedéseket, 
amelyek a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségvédelmét - az azbeszt 
eltávolításával és a hulladék kezelésével kapcsolatosan tekintettel a környezet védelmére is – 
garantálják [Rendelet 11.§ (1) bekezdése]. 
 
A Rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében azbeszttartalmú épület bontása, valamint azbesztnek 
vagy azbeszttartalmú terméknek építményből, létesítményből, szerkezetből, járműből 
(hajóból) történő eltávolítása esetén a bejelentéshez a 11. §-ban előírt munkatervet 
mellékelni kell.  
 
A munkatervnek - a Rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján - legalább a következőket kell 
tartalmaznia: 

a) a munkavégzés pontos helye, 
b) a munka jellege és várható időtartama, 
c) az azbeszt, illetve az azbeszttartalmú termék eltávolításának kötelezettsége a bontási 

munka megkezdése előtt, kivéve, ha az előzetes eltávolítás ésszerűtlen - mert nagyobb 
kockázatot jelentene a munkavállalók részére, mint az eredeti helyén hagyása -, úgy 
ennek indokolása, 

d) a bontási technológia, illetve az alkalmazott módszerek részletes leírása, az 
alkalmazott munkaeszközök és a karbantartásukat tanúsító igazolások, 
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e) a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyéni védőeszköz szükségessége, 
kiválasztásának szempontjai, 

f) a munkavállalók védelmére és dekontaminálására, illetve a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók védelmére szolgáló eszközök felsorolása, jellemzése, 

g) az azbesztből, illetve azbeszttartalmú termékből keletkező pornak a munkaterületen 
kívülre jutásának megakadályozására szolgáló intézkedések, 

h) a tevékenység befejezését követően az azbesztexpozíció megszűnésének igazolása 
levegőtisztasági vizsgálattal, 

i) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, 12. § szerinti szakmai 
ismeretek biztosítottak. 

 
A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdései alapján: „Azbeszttel, azbeszttartalmú termékkel 
végzett bontási vagy mentesítési munka megkezdése előtt a munkáltatónak nyilatkoznia 
kell, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismeretek biztosítottak, illetve 
építési engedélyezéshez kötött tevékenység végzésére jogosult. A szakmai ismeret 
biztosítottnak tekinthető, ha a munkáltató a tevékenység végzését megelőző három évben 
rendszeresen és igazolhatóan az (1) bekezdés szerinti bontási vagy mentesítési 
tevékenységet végzett.” 

 
Amennyiben a bejelentést követően a munkakörülményekben bekövetkező változás 
várhatóan megnöveli az azbesztből, illetve azbeszttartalmú termékből származó 
porexpozíciót, úgy új bejelentést kell benyújtani [Rendelet 4.§ (6) bekezdése]. 

 
 

A BEJELENTÉS NEM MENTESÍT A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN AZ 
AZBESZTTEL MINT VESZÉLYES, RÁKKELTŐ ANYAGGAL 
KAPCSOLATOS MÁS JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL! 

 
 
 
 
 
 
 


