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ELŐSZÓ

A munkavédelemről szóló többször módosított 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak
alapján a munkavédelmi feladatok eredményes gyakorlati megoldásához kívánunk jelen
kiadványunkkal segítséget nyújtani.
Külön szeretnénk felhívni a figyelmet a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3) EüM rendelet
előírásaira, melynek betartása és alkalmazása a számítógépet alkalmazó munkáltatóknál
kötelező.
Ebben a kiadványban a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembe vételével dolgoztunk
ki ajánlott megoldásokat a munkavédelmi szabályzat elkészítéséhez. A mintaszabályzat
néhány helyen az adaptálás megkönnyítése érdekében - magyarázó, értelmező, ajánló leírásokat tartalmaz, melyeket nem kell beépíteni a munkavédelmi szabályzatba. A
könnyebb felismerhetőség érdekében ezek a részek d ő l t betűvel kerültek leírásra.
Ez a kiadvány hozzájárulhat ahhoz, hogy a társasági formában működő gazdálkodó
szerveknél a munkavédelmi feladatok ellátása a követelményeknek megfeleljen, és
ezáltal jobban szolgálja a balesetek megelőzését.
a Szerzők
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intézmény (polgármesteri hivatal)
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MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
........................................................ költségvetési szerv (polgármesteri hivatal, intézmény)
munkavédelemmel összefüggő feladatait a munkavédelemről szóló többször módosított 1993.
évi XCIII. tv. 2.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a következők szerint határozom meg.
1. Munkavédelmi szabályzat célja, feladata
A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban MVSZ) a .............................. költségvetési
szerv (polgármesteri hivatal, intézmény) alapvető munkavédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között az intézmény sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg
a munkavédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.
Ezek alapján az MVSZ tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket a
munkavédelemről szóló törvény és más jogszabályok ide utalnak, továbbá azokat a
követelményeket, amelyeket a jogszabály ugyan nem utal kifejezetten a munkavédelmi
szabályzatba, de szabályozásuk az intézmény sajátosságai miatt szükséges és indokolt.
Az MVSZ célja, hogy az intézmény egészére kiterjedően rögzítse a vezetők és beosztott
dolgozók munkavédelmi feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a
munkavédelmi oktatás rendjét, az egyéni védőeszközök és tisztálkodó szerek juttatásának
szabályait, a munkavégzésre vonatkozó általános követelményeket és meghatározza a
munkavédelmi eljárások szabályait.
2. A Munkavédelmi Szabályzat hatálya
2.1. Az MVSZ hatálya kiterjed .................. költségvetési szerv minden dolgozójára és
valamennyi munkahelyére, az alkalmi munkát végzőkre és minden szerződéssel
foglalkoztatott munkavállalóra.
2.2. Az MVSZ-ben foglaltak betartása a .............. intézménynél foglalkoztatott minden
egyes dolgozójára nézve kötelező.
A szabályzat rendelkezéseinek megszegése - a cselekmény vagy annak nyomán
bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően - fegyelmi, szabálysértési, illetőleg
büntető eljárást vonhat maga után. Súlyos mulasztás esetén az intézményt sújtó, 10
millió forintig terjedő munkavédelmi bírság kiszabásának is helye lehet.
2.3. Az MVSZ-ben foglalt előírásoktól eltérni csak az intézményvezető (jegyző) engedélyével
lehet, aki ezen jogosultságát átruházhatja.
3. A munkavédelem megvalósításáért felelős vezetők és munkavállalók kötelességei és
jogai
A munkavédelmi feladatok megszervezéséért az intézményvezető (jegyző) a felelős.
A munkavédelemmel összefüggő feladatok irányításáért végrehajtásáért ...................
munkavédelmi vezető a felelős.
A munkavédelmi vezetőt a intézményvezető (jegyző) bízza meg, aki feladatát osztott
munkakörben (önálló munkakörben) látja el.
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6.4. Az oktatással kapcsolatos egyéb feladatok
− Az oktatott anyag elsajátításáról visszakérdezéssel és a dolgozó gyakorlati
munkájának megfigyelésével kell meggyőződni.

− Az oktatások megtörténtéről MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ-t kell
vezetni, melynek a következőket kell tartalmazni:
= az oktató nevét,
= az oktatásban részesült dolgozók nevét, azonosító adatait,
= az oktatás időpontját,
= az oktatásban részesülő dolgozók aláírását.

Az oktatást munkaidő alatt kell megtartani. Erre az időre a dolgozónak a kollektív
szerződésben meghatározottak szerinti kereset jár.
Az oktatás megszervezéséért, ellenőrzéséért a munkavédelmi vezető felelős.
Azt a dolgozót, aki felróható okból az oktatásban nem vesz részt, a további
munkavégzéstől el kell tiltani.
Az oktatás napján távollevő dolgozókat újbóli munkába állításukat követő 15 napon belül
oktatásban kell részesíteni.
7. Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatása
7.1. Egyéni védőeszközökre vonatkozó előírások
..................... intézménynél (polgármesteri hivatalnál) az 5. számú mellékletben felsorolt
munkakörökben egyéni védőfelszerelést kell biztosítani a dolgozók részére.
A dolgozók részére járó védőeszközök
negyedévenként ellenőrizni kell.

meglétét

a

munkavédelmi

vezetőnek

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről
és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá
gondoskodik arról - szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja
a védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre
bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló
rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató
írásban dokumentálja és azt a munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá - kérelemre - az
ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja. A munkáltató köteles
biztosítani a munkavállalók, illetve azok képviselői számára a tájékoztatást, az oktatást és a
konzultációt a védőeszköz használatával kapcsolatosan, az Mvt. rendelkezései szerint.
A közvetlen munkahelyi vezető köteles a szükséges védő-felszerelési igényt a tárgyévet
megelőző év ........-ig a ..................... vezető részére leadni.
Az igények jogosságát a munkavédelmi vezető köteles felülvizsgálni és azt legkésőbb a
tárgyévet megelőző év ........-ig az intézményvezető részére megküldeni.
A dolgozó a részére kiadott védőfelszerelés természetellenes megrongálódásáért anyagi
felelősséggel tartozik. Bármilyen meghibásodást a védőeszközt használó dolgozó köteles a
közvetlen munkahelyi vezetőnek jelenteni, aki szükség szerint intézkedik a védőfelszerelés
selejtezéséről, javításáról, esetleges pótlásáról, cseréjéről.
12
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A munkahelyi vezető az elhasználódás mértékétől függően, de legalább az 5. számú
mellékletben meghatározott időszakonként köteles felülvizsgálni a védőeszközök állagát.
Az intézménynél csak olyan egyéni védőfelszerelés szerezhető be, illetve használható,
amelyet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség minősített.
Az egyéni védőfelszerelés használata az adott munka folyamán kötelező. Aki a
védőfelszerelést nem használja, figyelmeztetés után a munka végzésétől el kell tiltani.
Amennyiben a dolgozó részére megállapított védőeszköz a munkavégzés során nem
biztosított, úgy a munkavállaló a munka elvégzésére nem kötelezhető.
7.2.Védőital
Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyeken a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a közalkalmazottak (köztisztviselők) részére igény szerint, de legalább
félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14–16 °C
hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített,
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg,
vagy mesterséges édesítőszerrel ízesített.
A hidegnek minősülő munkahelyeken a közalkalmazottak (köztisztviselők) részére +50 °C
hőmérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez a (3) bekezdésben előírtak
figyelembevételével cukrot, illetve megfelelő édesítőszert kell biztosítani.
A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a közalkalmazottak (köztisztviselők)
létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról
kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a
közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.
7.3. Tisztálkodó szerek juttatása
Tisztálkodó szerek juttatásának rendjét munkakörönként a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
8.1. Általános magatartási szabályok

− A munkahelyen tilos minden olyan magatartás - fegyelmezetlenség, játék, mások
zavarása, illetve figyelmének elterelése, stb. - amely az egészséges és biztonságos
munkavégzést akadályozza.
− Elektromos készüléket, berendezést vagy szerelvényt csak a szükséges
szakképesítéssel rendelkező személy javíthat, tarthat karban.
8.2. Munkahelyek, ahol idegen személyek az oda beosztott dolgozókon kívül nem tartózkodhatnak, illetve ahová nem léphetnek be:
Költségvetési szerv neve
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−
−
−
−

telefonközpont,
elektromos főkapcsoló,
,
.

8.3. A következő munkák végzésénél legalább két főt kell biztosítani:
− villanyszerelés,
− hegesztés aknában,
− magasban, lejtőn végzett munkánál,
− csatornában, aknában, stb.
− ,
− .
9. Munkavédelmi eljárások rendje
9.1. Épületek, építmények használatba vételére, termelőeszközök, gépek üzembe helyezésére
vonatkozó eljárási szabályok
Az intézménynél az illetősége alá tartozó egységeknél üzembe helyezési eljárást kell
elrendelni a következő esetekben:

− új, illetve felújított épület,
− gép, berendezés esetében, kivéve a 9.2. pontban felsorolt eseteket.
Az üzembe helyezési engedélyt az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy
adja ki.
Az üzemeltetési, illetve használatba vételi engedélynek a következőket kell tartalmazni:

− épület, gép, berendezés pontos megnevezését, telepítési helyét,
− gyártási, leltári számát, minőségtanúsítási vagy minősítési bizonyítványát,
− magyar nyelvű gépkönyv technológiai, kezelési, karbantartási utasítások meglétét,
−
−
−
−
−
−
14

azonosítási számát,
érintésvédelmi és az esetlegesen szükséges egyéb (zaj, világítás, stb.) mérésének
eredményét,
tervező, kivitelező munkavédelmi nyilatkozatát,
az intézmény munkavédelmi vezetőjének, illetve szakembernek (építész, gépész,
stb.) a véleményét,
az üzembe helyezési eljárás során tapasztalt
hiányosságokat és azok
megszüntetésének határidejét,
az engedély jellegét (ideiglenes, végleges), valamint az esetleges próbaüzemi vagy
ideiglenes engedély határidejét,
a szükséges szakhatósági engedélyek meglétét.
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9.2. Nem kell üzembe-helyezési eljárást lefolytatni
Olyan beépítésre nem kerülő gép, berendezés, egyéb esetében, amelynek alkalmasságát
megfelelő tanúsítvány vagy minősítő bizonyítvány igazol.
9.3. Technológiai, műveleti, gépkezelési utasítások
A következőkben felsorolt gépeket, berendezéseket gépkönyvvel, gépkezelési, technológiai
utasításokkal kell ellátni:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

kazánok,
személyi felvonók,
szellőző ventillátorok,
villanyírógép (hagyományos, gömbfejes),
valamennyi nyomdatechnikai berendezés (gyorsmásoló, Rota, fénymásoló,
Romayor, Offset, Lindoco, összehordó berendezések, gyorsragasztó berendezések,
vágógép, kötő- és fűző automaták, végelő, stb.),
hangrögzítő és hangosító berendezések (erősítők, diktafon, magnetofon, stb.),
villany és gázhegesztő készülék,
konyhai főzőberendezések,
stb.

A felsorolt gépeket berendezéseket csak a gépkezelési technikai utasításban foglaltak
szerint szabad használni. A gépkönyvek, gépkezelési utasítások beszerzéséről, illetve
meglétéről a munkavédelmi vezető köteles gondoskodni.
9.4. Gépek, berendezések karbantartása
A gépek, berendezések karbantartására évenként éves karbantartási tervet kell készíteni. A
karbantartási tervet a .............. vezető által kijelölt dolgozó minden évben a tárgyévet
megelőző ......... - ig köteles elkészíteni és azt jóváhagyásra az ..................... vezetőnek
legkésőbb a tárgyévet megelőző ......-ig megküldeni.
A karbantartási tervnek a következőket kell tartalmazni:
− gép, berendezés megnevezését, azonosító jelét, számát,
− az elvégzendő munkák megnevezését és időpontját,
− a terv összeállításáért felelős személy aláírását,
− a ...................... vezető aláírását.
9.5. Gépek, berendezések minőség-tanúsítványa
A .............. intézmény (polgármesteri hivatal) a beszerzés során csak olyan eszközt
vásárolhat, amelyre megfelelő munkavédelmi minőségtanúsítványt adtak ki.

Költségvetési szerv neve
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11.8. Ha a sérült az intézménynek (polgármesteri hivatalnak) a baleset bejelentésével,
kivizsgálásával kapcsolatos intézkedést, vagy mulasztást sérelmezi, úgy az OMMF
területileg illetékes felügyelőségéhez fordulhat.

12. Záró rendelkezések
12.1. A munkavédelmi szabályzat 201... év .... hó ... napján lép hatályba.
12.2. Az MVSZ 1-1 példányát kapják

− intézményvezető (polgármester, jegyző),
− munkavédelmi vezető,
− munkahelyi vezetők,
− munkavédelmi képviselő(k).
Az átvétel tényét aláírásukkal igazolni kell.
12.3. Az MVSZ előírásait valamennyi dolgozóval meg kell ismertetni.
Felelős: minden munkahelyi vezető
Határidő: hatálybalépést követően..... napon belül.
Kelt: 20....év.....hó....nap

Készítette: ......................................
munkavédelmi vezető
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1. sz. melléklet
MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1./

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről (módosította: 2013. évi CLXXIX. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

2./

Vhr.: 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

3./

Többször módosított 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről

4./

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok
forgalmazásáról és felügyeletéről

5./

Többször módosított 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatról

6./

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

7./

Többször módosított 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri alkalmassági
vizsgálatról és véleményezéséről

8./

Többször módosított 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról

9./

Módosított 27/1996. (VIII.28.) NM. r. a foglalkozási betegségek és fokozott
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

10./

2/1998. (I.16) MüM r. A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről

11./

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről

12./

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszközök használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről

13./

78/1999. (XII. 22.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi,
fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

14./

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről

15./

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni
védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
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16./

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről

17./

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

18./

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról

19./

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről (módosította 28/2007. (IX.. 29.) SzMM
rendelet)

20./

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége
ellátásának szabályairól

21./

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő
szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a
díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
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2. sz. melléklet

Időszakos orvosi vizsgálatok ütemezése munkakörönként

Munkakörök

évente

2 évente

3 évente

évente

2 évente

3 évente

Audiometriás szűrés
Munkakörök

Pályaalkalmassági vizsgálat
Munkakörök

Vizsgálat gyakorisága

Gépjárművezető
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4.sz. melléklet
5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

5

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 (az (E) blokk 7 pont kivételével), valamint a jegyzőkönyv (J) blokkját az
illetékes hatóság (munkavédelmi felügyelőség, illetve a bányakapitányság) tölti ki.
A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. §-a (3)
bekezdésének h) pontjában foglalt előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy
foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az Mvt.
65. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősíti a súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve
technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálását, amely kettőnél több személy egyszerre
(egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta.
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
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
5

Terület
Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Külföld

Módosította: 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 4. §, 2. melléklet.
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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.
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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 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.
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).
Költségvetési szerv neve
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999

Egyéb, más kategóriába nem
sorolható sérülések

Ez a csoport kizárólag a többi
kategóriába nem sorolható
sérülések kódolására
használható: idegek és a
gerincvelő sérülése, erek
sérülése, természetes testnyíláson
keresztül behatoló idegen test
okozta sérülés stb.

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.
Kód
Megjelölés
00
A sérült testrész nem határozható meg
Fej, pontosabb meghatározás nélkül
11
Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények
12
Arc
13
Szem(ek)
14
Fül(ek)
15
Fogak
18
Többszörös fejsérülés
19
Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték,
tarkó, fej izmai)
Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
21
Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
29
A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai)
Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
31
Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
39
A hát fent nem említett egyéb részei
Törzs és belső szervek, pontos meghatározás nélkül
41
Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt
42
Mellkasi terület a belső szervekkel
43
Medence és has a belső szervekkel
48
Törzs több helyen sérült
49
A törzs fent nem említett részei
Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül
51
Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)
52
Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)
53
Kéz (benne tenyér, kézfej)
54
Ujj(ak)
55
Csukló
58
Felső végtagok, több helyen sérültek
59
A felső végtagok fent nem említett egyéb részei
Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül
61
Csípő és csípőízület
62
Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)
63
Boka
64
Lábfej (talp is)
65
Lábujj(ak)
68
Alsó végtagok több helyen sérültek
34
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(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi felügyelő:
Az adott munkabaleset vizsgálatával, jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek,
intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség.
A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követően a felügyelő köteles a
nevét, felügyelői igazolvány számát, a felülvizsgálat lezárásának napját beírni, majd ezt
követően a jegyzőkönyvet aláírni.
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5.sz. melléklet
MUNKABIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI SZAKTERÜLETEK
1. Épületek, műtárgy szerkezeti biztonsága
2. Épületvillamosság biztonsága
3. Épületgépészet biztonsága
4. Villamos-energia ipar és berendezései biztonsága
5. Kohászat és berendezései biztonsága
6. Gépipar és berendezései biztonsága
7. Közlekedésieszköz-ipar és berendezései biztonsága
8. Villamos gép és készülék-ipar és berendezései biztonsága
9. Híradás- és vákuumtechnikai ipar és berendezései biztonsága
10. Műszeripar és berendezései biztonsága
11. Építőanyag-ipar és berendezései biztonsága
12. Vegyipar és berendezései biztonsága
13. Gumi- és műanyag-feldolgozó ipar és berendezései biztonsága
14. Könnyűipar és berendezései biztonsága
15. Élelmiszeripar és berendezései biztonsága
16. Építőipari kivitelezés biztonsága
17. Vas- és fémipari szerelési és kivitelezési munkák biztonsága
18. Mezőgazdaság biztonsága
19. Erdőgazdálkodás biztonsága
20. Közlekedés biztonsága
21. Szállítás, anyagmozgatás, raktárgazdálkodás biztonsága
22. Emelőgép-tevékenység biztonsága
23. Vízgazdálkodás biztonsága
24. Az egészségügy berendezései és biztonsága
25. Egyéni védőeszközök biztonsága
26. Zaj- és rezgés elleni műszaki védelem
27. Légszennyezés elleni műszaki védelem
28. Világítástechnika
29. Veszélyes hulladékok elhelyezése és kezelése
30. Beruházás-szervezés
31. Üzem- és munkaszervezés
32. Munkavédelem gazdasági elemzése
33. Ergonómia
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Vegyi eredetű veszélyek
Felső végtagok

A fej részei
Veszélyek

koponya

fül

szem

légutak

arc

az egész
fej

kéz

karok
(részei)

Alsó végtagok
lábfej

lábszár
(részei)

Egyéb testrészek, bőr
törzs

has

Parenterális
járatok

Az
egész
test

Légszennyeződés
por, rost
füst
gőz
Folyadékok
merülés
fröccsenés, kilövellés
Gázok, gőzök

Biológiai eredetű veszélyek
Felső végtagok

A fej részei
Veszélyek

2-4 csoportba sorolt
baktériumok
2-4 csoportba sorolt
vírusok
2-4 csoportba sorolt
gombák
Egyéb biológiai tényezők

koponya

fül

szem

légutak

arc

az egész
fej

kéz

karok
(részei)

Alsó végtagok
lábfej

lábszár
(részei)

Egyéb testrészek, bőr
törzs

has

Parenterális
járatok

Az
egész
test
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7. sz. melléklet
Az egyéni védőeszközök jegyzéke
(Csak azokat kell a jegyzékben szerepeltetni, amelyek az intézménynél alkalmazásra kerülnek!)
A fej védelme
– Az iparban (bányában, építkezésen, egyéb iparban) használt védősisakok.
– A könnyű fejvédők (sapkák, fejkötők, hajhálók szemárnyékolóval vagy anélkül).
– Fejvédők (védősapkák, viharkalapok szövött vagy impregnált anyagból, stb.).
Hallásvédelem
– Fültokok, füldugók és hasonló eszközök.
– Hangvédő sisakok.
– Az iparban használt sisakokhoz illeszthető fülvédők.
– Fülvédők alacsony frekvenciális indukált áramköri vevővel.
– Fülvédők távközlési berendezéssel.
Szem- és arcvédelem
– Szemüvegek.
– Búvárszemüvegek.
– Röntgensugár-védőszemüvegek, lézersugár-védőszemüvegek, ultraibolya, infravörös,
illetve látható sugárzás ellen védőszemüvegek.
– Arcvédő maszkok.
– Ívhegesztő maszkok és sisakok (kézi maszkok, fejre vagy a védősisakra illeszthető
maszkok).
A légutak védelme
– Porszűrők, gázszűrők és radioaktív porszűrők.
– Légellátóval felszerelt izolációs készülékek.
– Levehető hegesztőmaszkkal ellátott légzőkészülékek.
– Búvárfelszerelések.
– Búváröltözetek.
A kéz és a kar védelme
– Védőkesztyűk:
= mechanikai hatások (szúrás, vágás, vibrálás, stb.) ellen,
= vegyszerek ellen,
= villanyszerelő és hővédő kesztyűk.
– Egyujjas kesztyűk.
– Ujjvédők.
– Könyökvédők.
– Csuklóvédők nehéz munkához.
– Ujjatlan kesztyűk.
– Védőkesztyűk.
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8. sz. melléklet
Egyéni védőeszköz alkalmazását igénylő tevékenységek és tevékenységcsoportok
1. A fej védelme (a koponya védelme)
Védősisakok:
– Építkezés, különösen állványokon, állványok alatt vagy azok közelében és magasban
végzett munkák; zsaluzás vagy annak lebontása, szerelési és berendezési munkák,
állványozási és bontási munkák.
– Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, vezetékoszlopokon, tornyokon, hidraulikus
acélszerkezeteken, öntőkemencéknél, hengerműben végzett munkák; nagynézetű
konténerekkel, nagy csővezetékeken, kazánházakban és erőművekben végzett munkák.
– Tárnában, árkokban, aknákban és alagutakban végzett munkák.
– Földmunkák és kőfejtés.
– Föld alatti munkák végzése; kőfejtőkben, külszíni fejtésen, szénkészlet elszállításánál
végzett munkák.
– Szegecselő géppel végzett munka.
– Öntésnél végzett munka.
– Lift, emelőgép, daru és szállítószalag mellett végzett munkák.
– Öntőkemencénél, közvetlen kohászati üzemben, acélműben, hengerdében, fémműben
végzett munkák, kovácsolás, ejtő kalapáccsal végzett kovácsolás és öntés.
– Ipari kemencékkel, konténerekkel, gépekkel, silóval, bunkerrel és csövekkel végzett
munkák.
– Hajóépítés.
– Vasúti tolatás.
– Vágóhídi munkák.
2. A lábfej védelme
Átfúrásmentes talpú biztonsági cipők:
– Vázszerkezeti munkák, alapozási munkák, közúti munkák.
– Állványozási munkák. Vázszerkezet lebontása.
– Betonnal és előre gyártott elemekkel végzett munkák, a zsaluzást és annak lebontását is
beleértve.
– Építési vállalkozó telepén és áruházában végzett munkák.
– Tetőn végzett munkák.
Nem átfúródásmentes talpú biztonsági cipők:
– Acélhidakon, acélhíd építésénél, vezetékoszlopon, tornyon, liften, hidraulikus
acélszerkezeten, öntőkemencénél, acélműben és hengerműben, nagy konténerekkel, nagy
esővezetékeken, darukon, kazánházban és erőművekben végzett munkák.
– Kemencék építésénél, fűtő és szellőztető berendezéseken, valamint fémek szerelésével
végzett munkák.
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9. számú melléklet

Tisztálkodási szerek juttatási jegyzéke
1./ Negyedévenként kell biztosítani 1 db 0,150 kg szappant a következő munkakörökben
dolgozóknak:
1.1. Irodai dolgozók
1.2. Postázók
1.3. Kézbesítők
2./ Havonta kell biztosítani:
1 db 0,150 kg szappant
1 db 0,25 kg ultra derm
1 db 0,5 kg vim a következő munkakörökben dolgozóknak:
2.1. Karbantartó szakmunkások
2.2. Takarítók
Figyelem! Ez csak mintául szolgál! A szabályozásnál figyelembe kell venni az
intézmény sajátosságait.
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11. számú melléklet
Bejelentőlap 6
Sorszám
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Megnevezés
A bejelentés időpontja:
A bejelentő
neve:
lakcíme:
levelezési címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
munkaköre:
A munkáltató
elnevezése:
székhelyének címe:
székhely szerinti megye:
adószáma (ennek hiányában:
adóazonosító jele)
A baleset
bekövetkezésének helye
(címe):
bekövetkezésének ideje:
Megye (baleset helyszíne
szerint):
Foglalkozási megbetegedés/
fokozott expozíció
esetén a munkavégzés helye:
esetén a betöltött munkakör:
esetén a munkakör
betöltésének kezdő időpontja:

7. A bejelentés indoka:

8. A bejelentés kifejtése:

..................................................
bejelentő aláírása

6

Megállapította: 2016. évi CXLV. törvény 8. §. Hatályos 2017. január 1-jétől. [Mvt. 68. §]
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Megismerési nyilatkozat
A munkavédelmi szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

56

Beosztás

Kelt

Költségvetési szerv neve

Aláírás

