
 

 

 
 

  

 



Munkavédelmi képviselő feladatait minden esetben a 

munkáltatóval együttműködve végzi. 
Feladatai közé tartozik: 

 a munkahelyekre munkaidőben beléphet, 

  tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól,  

 részt vehet a munkáltatói döntések előkészítésében (munkavállalók egészségére és 
biztonságára ható döntések, szakemberek foglalkoztatása, munkavédelmi oktatás 
megszervezésére, új munkahelyek létesítése),  

 tájékoztatást kérhet a munkáltatótól az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzést érintő kérdésben,  

 véleményt nyilváníthat, kezdeményezhet intézkedés megtételét.  

 részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, a foglalkozási 

megbetegedés körülményeinek feltárásában,  

 indokolt esetben munkavédelmi hatósághoz fordulhat. 

 hatósági ellenőrzés során közölheti észrevételeit. 
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(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, 
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Röviden összefoglalva meg kell határozni, illetve le kell írni azt a 
tárgyi, személyi vagy szervezési okokat, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve jelentős hatással voltak a baleset bekövetkezésére. 
A munkavédelmi szakember egyik legfontosabb megállapítása.    
 adott munkaeszköz, munkahely biztonsági állapotának hiánya,  
 munkaeszköz karbantartásának, előírt felülvizsgálatának stb. 

elmulasztása,  
 veszélyes anyag szabálytalan felhasználása,  
 összehangolás hiánya építési munkahelyen, stb. 



Ha a munkáltató a balesetvizsgálat eredményeként valamilyen 
végrehajtandó intézkedést tesz,  az arra kitűzött határidőt, a 
végrehajtásával megbízott személyt. A végrehajtott intézkedést is  
rögzíteni kell. 
 Műszaki jellegű intézkedések (technológia megváltoztatása, 

munkaeszköz átalakítása, biztonsági berendezés felszerelése) 
 Szervezési, szabályozási jellegű (munkarend megváltoztatása, 

pihenőidő beiktatása, a munkáltató belső szabályozásának 
megváltoztatása, egyéni védőeszköz juttatása)  

 Oktatással kapcsolatos 




