


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. 
 



 

 

7.5  A biztonságos munkavégzés feltételei, munkabalesetek:  

 Balaset típusok (üzemi- muka- kvázi- utibalesetek) 

 Teendők baleset esetén 

 Munkabalesetek kivizsgálása dokumentálása 

 Érintettek bevonása a vizsgálatba 

 Gyökérok elemzés  

 A munkavédelmi képviselő szerepe a munkabalesetek 

 kivizsgálásában 

 

 

 

 



 

1993. évi XCIII. Törvény  a munkavédelemről: 

„Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit 
a szervezetten munkát végzők egészségének, 
munkavégző képességének megóvása és a 
munkakörülmények humanizálása érdekében, 
megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a 
foglalkozással összefüggő megbetegedéseket az 
állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, 
jogait és kötelességeit meghatározva az Országgyűlés 
a következő törvényt alkotja:” 

 



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. 

 

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: 

 -    munkához kapcsolódó közlekedés,  

 -    anyagvételezés,  

 -    anyagmozgatás,  

 -    tisztálkodás,  

 -    szervezett üzemi étkeztetés, 

 -    foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás  

és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 
 



Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely 

 a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, 

amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a 

sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje 

halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását; 

 valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a 

reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű 

károsodását okozta; 

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, 

egészségkárosodást; 

 hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást 

okozott, illetve; 

 beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, 

bénulást, illetőleg elmezavart okozott. 

 

 

 

 



 

 Kvázi balesetek (majdnem balesetek): Azok az 
eseményeket, amelyek személyi sérülést ugyan nem 
okoztak, de anyagi kárt, termeléskiesést jelentenek, vagy 
balesetveszélyes helyzetet idézett elő.  

 

 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 

 

 Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a 
foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal 
összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására 
(szállására) menet közben éri. Üzemi baleset az is, amely a 
biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes 
társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. 

 

 

 



BALESETEK minősítése 

NEM ÜZEMI BALESET NEM MUNKABALESET 

Kizárólag a sérült ittassága miatt 
történt 

 
Munkahelyi feladathoz nem 

tartozó, engedély nélkül végzett 
munka, engedély nélküli 

járműhasználat, munkahelyi 
rendbontás során következett be 

 
A lakásról (szállásról) munkába, 

illetőleg a munkából lakásra 
(szállásra) menet közben, 

indokolatlanul nem a legrövidebb 
útvonalon közlekedve, vagy az 

utazás indokolatlan megszakítása 
során történt. 

 

Munkába vagy onnan lakásra 
(szállásra) menet közbeni baleset 

 
Egyéni vállalkozó balesete 

 
Bedolgozót munkavégzés, 

közlekedés közben ért balesete 
 

Munkahelyi sport rendezvény 
résztvevője 

 



 

Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom. Üzemi baleset 
esetén a biztosított baleseti ellátásra jogosult.  

 

Nem jogosult baleseti ellátásra az, aki  

 sérülését szándékosan okozta;  

 az orvosi segítség igénybevételével szándékosan késlekedett 
vagy  

 balesetét szándékosan késve jelentette. 

 

 

 

 



54 § (7)  ……f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 
esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelően eljárni 

Azt a munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három 
munkanapon át nem volt munkaképes, valamint a foglalkozási megbetegedést 
és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és 
nyilvántartásba kell venni. 

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul 
ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben 
kell rögzítenie. 

TÖRVÉNY: 

……….. 

A kivizsgálás megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi orvost tájékoztatni kell. 
Súlyos munkabaleset esetén az orvosnak részt kell venni a kivizsgálásban. 

„Rendelkezik a teendőkről” 



A baleset időpontja:

a sérülés jellege: (pl. vágás, égés, ütődés)

A sérült testrész:

a sérülés helyszíne:

Munkaterület:

telefonszáma:

A sérült folytatta-e a munkát? Igen   /   nem    (karikázandó)

Látta- e a sérülését valaki? Neve: 

Munkavédelem értesítve volt-e?   Igen   /    nem                     telefonszám:  

Mentőszállításra szükség volt-e:    Igen   /nem

A bejegyzést végző neve :

munkaköre:

A sérült ellátásra tett intézkedés: elsősegély nyújtás / kórházi ellátás

lakcím: telefonszáma:

                                                                                                 óra, perc:

Jobb    /   bal

………. Csarnok,                                       Milyen műszakban dolgozott: de  /   du    /éj

                                                                             TAJ:

A sérülést kiváltó esemény pontos leírása:

Milyen munkafolyamatot végzett?

Volt-e külső közrehatás?pl. munkaeszköz, gép stb.

Személyi tényező? Pl. figyelmetlenség stb.

anyja neve: munkaköre:

MUNKABALESETI NAPLÓ

Sérült neve: leánykori név:

Születési hely: szül. idő:



A meghallgatottak nyilatkozata: 

A sérült személy a balesettel kapcsolatban az alábbiakat mondja el / részletesen 8-10 mondatban leírni az 

eseményt /: 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………… 

sérült aláírása 

 

A tanú a balesettel kapcsolatban az alábbiakat mondja el: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….. 

tanú aláírása 

 

A baleset vizsgálata 200………………. hó ……….. nap……….. óra……….. perckor vette kezdetét, melynek 

során, a helyszínen az alábbiakat tapasztaltuk: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

    Baleset sorszáma: …………./20.... 

 

 

 

 

 

MUNKABALESET VIZSGÁLATI ÉS MEGHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

Készült: 200…………………. hó………… nap……………………………………..…….……. város / község/ 

…………………………………... utca / tér /………….... szám alatt, a……………………..………….. 

………………………. hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak:……………………………………/ szervezet neve /részéről, ……………………………...... név 

………………………………………..../ beosztás, mint balesetvizsgáló /, 

 

valamint: 

 

 ………………………………………….. sérült  ……………………………….. munkakör 

 ………………………………………….. tanú  ………..……………………… munkakör 

 ………………………………………….. jkv. tanú   ………...…………………...… munkakör 

 

Tárgy:   200……………………hó………….nap……….óra……..perckor történt..………………....………….. 

…………………………………………………………………...…./ sérült neve / ért baleset vizsgálata. 

 

A baleset szenvedett / sérült / legfontosabb adatai: 

 Név:…………………………………………………………………………………….............. 

 Születési hely; év; hó; nap:…………………………………………........................................... 

 Anyja neve:…………………………………………………………........................................... 

 Lakcím; telefon:………………………………………………………………………………… 

Munkahelyének neve; címe:……..……………………………………………………………... 

 Munkaköre:…………………………………………………………………………………...… 

 



A helyszín tágabb  leírása, mi van a környezetben, milyen anyagok, gépek, berendezések, felszerelések, 

eszközök találhatók a baleset helyszínén, milyen környezeti hatások voltak, stb. / Megjegyzés: 8-10 mondatban 

kell a baleset tágabb környezeti helyszínét leírni /: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen volt a megvilágítás, a hőmérséklet, meteorológiai tényezők?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

A sérült használt-e egyéni védőeszközt, szükséges volt-e? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha elő volt írva egyéni védőeszköz, használta vagy miért nem használta a sérült? A konkrét okot leírni. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Az előírt védőeszköz megfelelő volt-e, ha nem, miért nem? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ha nem volt megfelelő, a sérült jelezte-e valakinek, ha igen, kinek, mikor, milyen formában, szóban vagy írásban? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ha gép, berendezés, eszköz, szerszám, stb. okozta a balesetet, akkor az megfelelő volt-e? Ha igen, hogyan 

történhetett a baleset, ha nem, miért nem volt megfelelő, volt-e intézkedés a megszüntetésére? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

A balesetet vizsgáló személy egyéb megállapításai, észrevételei: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A balesetet kiváltó tényezők ok-okozati összefüggései: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

A sérülés mértéke és konkrét leírása / testrész pontos feltüntetése, leírása /: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

A sérült folytatta-e a munkát, orvoshoz ment-e, baleseti ellátásban részesült-e, hol és hogyan? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ki a felelős a baleset bekövetkezéséért, megnevezve a felelős személy nevét, beosztását. / Olyan baleset nincs, 

amely személyi felelősséggel valamilyen szinten ne állna összefüggésben./:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Hasonló baleset megelőzésére szükséges intézkedés, határidő, felelős személy megjelölésével: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A balesettel kapcsolatban a fentiek megállapításainkat helyesen tartalmazzák, ezt elolvasás után jóváhagyólag 

aláírjuk. 

 K.m.f.t. 

 

  …………………………… ....................………………  ……………………………. 

sérült aláírása  tanú aláírása  balesetet vizsgáló aláírása 



Munkabaleseti jegyzőkönyv tartalma (főbb adatai): 

 Nyilvántartási szám.  

 Adatszolgáltatás jellege. 

 Munkáltató adatai 

 NUTS kód (baleset földrajzi helyszíne szerint). 

 Statisztikai számjel. 

 Létszám kategória szerinti besorolás. 

 Sérült személyes adatai. 

 Sérült foglalkoztatásának jellege. 

 Baleset időpontja. 

 Baleset előzménye és részletes leírása. 

 Balesethez vezető okok 

 Intézkedések 

 Fényképek, vázlatrajz, egyéb közlendő 

 Aláírások (munkavédelmi képviselő aláírása) 

 Stb. 

 

2. A BALESET KIVIZSGÁLÁSA: 



2. A BALESET KIVIZSGÁLÁSA: 



2. A BALESET KIVIZSGÁLÁSA: 



Balesetek hatékony kezelése érdekében nem 
elegendő a feltárt hibák megszüntetésére 
koncentrálni (tüneti kezelés), hanem az 
ismételt előfordulás elkerülése céljából az 
okokat kell feltárni és megszüntetni 



 a megválasztott képviselő részt vehet a munkabalesetek 

kivizsgálásában is. Ez azért is fontos, mert a balesetet 

szenvedett nem mindig lehet képes érdekeinek védelmére, 

nem biztos, hogy hatással tud lenni a balesetvizsgálatra, 

 részt vehet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek 

feltárásában 

Foglalkozási megbetegedés: a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett vagy 

kialakuló egészségkárosodás, (fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és 

ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza)           - üzemorvos 

 

 Természetesen mindezt úgy, hogy közben nem téveszti 

szem elől a céges titoktartási előírásokat sem és betartja a 

titokvédelmi szabályokat. 

 

A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ SZEREPE ÉS FELADATA A 

MUNKABALESETEK KIVIZSGÁLÁSÁBAN: 



 
A szabálytalan munkavégzés,                                   
a munkavédelmi szabályok megsértése 
súlyos vétség, melynek következménye 
lehet a legsúlyosabb munkáltatói 
intézkedés meghozatala. 
 

Felelősség ! 


