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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A 

 MUNKABALESETEK BEJELENTÉSHEZ  

 

(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet/a továbbiakban: Rendelet/ alapján) 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján 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. 

 

Nyilvántartási szám: 

A bejelentésre kötelezett munkabalesetre vonatkozóan a munkáltató által vezetett 

munkabaleseti nyilvántartás szerinti évszám utolsó két számjegyét és a sorszámát kell 

beírni. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

Területi kód: 

Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) megfelelő kódszámát kell beírni a 

kódnégyzetekbe, ahol a munkabaleset bekövetkezett. Legördülő listából kell választani. 

Külföldön történt munkabaleset esetén a „21”-es területi kódot kell választani.  

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

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 
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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. 

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

(A) A munkáltató adatai: 

 
1. Neve: 

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell beírni. 

A gazdálkodási forma megjelölését rövidíteni is lehet. Például: Kft., Bt., stb.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

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.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

3. Telefonszáma, Fax, Mobil: 

A rovatba a jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos érdemi felvilágosítást adó személy 

elérhetőségét ajánlott megadni.  

(A telefonszám kitöltése kötelező!) 

 

4. E-mail címe: 

A rovatba a jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos érdemi felvilágosítást adó személy 

elérhetőségét ajánlott megadni.  

(Az adatszolgáltatás önkéntes) 

 

5. Adószáma (adóazonosító jele): 

A megfelelő kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát/adóazonosító jelét kell beírni.  

(Az adószám kitöltése kötelező! Amennyiben a munkáltató csak adóazonosító jellel 

rendelkezik, úgy az adószámot 000-000-000 jelöléssel kell szerepeltetni.)  

 

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. 

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

7. Fő tevékenysége: 

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.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

 

 



 3 

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 munkát 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. Legördülő listából kell választani.   

(Kitöltése kötelező!) 

 

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.  

Legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

 

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.  

Legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

 

(B) A sérült (munkavállaló) adatai: 

 

1. Neve: 

A sérült személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét kell beírni.  

(Kitöltése kötelező!) 
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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.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

3. Születési neve: 

A személyi azonosító okmányon szereplő teljes nevet kell beírni.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

4. Anyja neve: 

A sérült személyi azonosító okmányban szereplő, az anyja születéskori teljes nevét kell 

beírni.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

5. Születési helye: 

A rovatba a sérült személyi azonosító okmányában szereplő születési helyet, külföldi 

munkavállaló esetében az ország nevét magyar nyelven kell feltüntetni.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

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. Legördülő 

listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

 

7. Neme: 

A sérült nemének megjelölésekor a kódnégyzetbe férfi esetén 1-es, nő esetén 2-es kódot 

kell beírni.  

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

8. Állampolgársága: 

A kódnégyzetbe a személyi azonosító okmányában szereplő állampolgárságnak megfelelő 

kódot kell feltüntetni.  

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

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.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

10. Telefonszáma: 

A telefonszám beírására a sérült tudtával és hozzájárulásával kerülhet sor.  

(Az adatszolgáltatás önkéntes) 

 

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 
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megadott foglalkozás szerinti FEOR’08 (Foglalkozások Egységes Osztályozási 

Rendszere) kódszámot kell beírni. 

(Kitöltése kötelező!)  

 

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.  

Részmunkaidőnek kell tekinteni az 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 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.  

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

13. Foglalkoztatás jellege: 

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező 

kódszámot kell beírni. Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

(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.  

A baleset dátuma mindenképp nagyobb kell legyen, mint a sérült születési dátuma, és nem 

lehet nagyobb, mint az „I” blokkban szereplő bármely dátum.  

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

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. 

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

3. Sérülés a munkavégzés hányadik órájában: 

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 
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munkavállaló 24 óra leforgása alatt többször lép munkába) az órák számolását az első 

munkába lépéstől kell végezni és a pihenőidőt is bele kell számítani.  

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

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.  

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

5. A sérült testrész: 

Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben 

sérült. Például: ha a bal kézen a mutató ujj sérült meg, akkor az „Ujj(ak)” elnevezésű (54-

es) kódot kell beírni. Amennyiben az egyéb típusú kódok és megjelölések kerülnek 

kiválasztásra (19, 29, 39, 49, 59, 69, 99), akkor a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések” 

rovatában kell a sérült testrészt pontosan feltüntetni. 

A legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

  

6. A munkavégzési hely: 

A kódnégyzetben azt a helyet kell megjelölni, ahol a munkavállaló a balesetkor 

tartózkodott.  

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. 

Legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

 

7. A baleset földrajzi helye: 

Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló balesete bekövetkezett. Magyarországon történt 

baleset esetén szövegesen be kell írni a baleset helyét a pontos cím (helységnév, 

közterület, házszám) megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor 
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hatályos, a KSH által kiadott területi számjelrendszerben szereplő, az adott helységhez 

(településhez) tartozó NUTS kódot kell beírni. 

Példa a rovat helyes kitöltésére: 

A baleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út 23. szám alatti telephelye 

 A baleset földrajzi helye: Vezseny, Fő út 23. HU32207 

 

Ha a baleset lakott területen kívül következett be és egyértelműen nem állapítható meg a 

település, akkor a baleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni és a megyén 

belül legközelebb eső település nevét és NUTS kódját kell beírni.  

Közúton történt baleset esetén a közút számát és a km szelvényét kell feltüntetni. 

Ismeretlen közút vagy magánút esetén a baleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe 

venni és a megyén belül legközelebb eső település nevét és NUTS kódját kell beírni. 

Abban az esetben, ha a baleset 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 baleset 

helyszíne szerinti megye kódot. Ha külföldi lakott területen kívül vagy külföldi közúton 

történt a baleset és egyértelműen nem állapítható meg a megyekód, akkor a baleset 

helyszíne szerinti régió kódot kell beírni. Nem EU tagállam esetén az első három 

kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a baleset 

földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést kell beírni. 

Például: ha a baleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt, akkor a rovatot 

az alábbiak szerint kell kitölteni: 

 A baleset földrajzi helye: Németország, Hamburg DE600 

(Kitöltése kötelező!) 

 

8. A sérülés súlyossága: 

A kódnégyzetbe a sérülés súlyosságának megfelelő kódszámot kell beírni. Orvosi 

vélemény alapján életveszélyes munkabaleset esetén a balesetkor aktuális súlyosságot kell 

feltüntetni akkor is, ha a sérült a munkabaleseti jegyzőkönyv megküldésekor már 

felgyógyult. Amennyiben a sérülés később válik súlyossá a baleset következményeképp, 

úgy a súlyosabb állapotot kell megjelölni. 

Legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

 

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 
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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. 

Legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

 

(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. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

(E) A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk: 

 
Ebben a blokkban a szöveges választ igénylő rovatokat lehetőleg röviden, egy-két szóval 

kell kitölteni.  

A kódok kitöltését a munkavédelmi hatóság végzi! 

 

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.). 

(Kitöltése kötelező!) 
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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.  

(Kitöltése kötelező!) 

 

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. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

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). 

(Kitöltése kötelező!) 

 

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. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

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). 
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A sérült elvesztette az irányítást (rendellenesség) egy kézi sarokcsiszoló (anyagi tényező) 

felett. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

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. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

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). 

(Kitöltése kötelező!) 

 

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. 

Legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 

 

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. 

Legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!) 
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 (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. (Kitöltése kötelező!) 

 

(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. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

(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, 
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- 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. 

(Nem súlyos munkabaleset esetén az adatszolgáltatás önkéntes, súlyos munkabaleset 

esetén kitöltése és csatolása kötelező!) 

 

(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. 

Legördülő listából kell választani.  (Kitöltése kötelező!) 

 

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. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

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 
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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. 

(Kitöltése kötelező!) 

 

(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi hatóság: 

 
A munkavédelmi hatóság tölti ki. 

 


