
A „munkavédelmet érintő bejelentések” 

dokumentum-csomag tartalma 2023 
 
A munkavédelmet érintő bejelentések dokumentumai fontos kellékek a munkavédelmi szakemberek, 
a foglalkozás-egészségügy orvosok, a munkáltatók és néhány esetben maguk a munkavállalók 
számára is. Ez a dokumentációs csomag egységes szerkezetbe rendezve és érthető módon, intelligens 
nyomtatványokkal, űrlapokkal kínál lehetőséget ennek a feladatnak a megoldására, végrehajtására. 
 
A dok.csomagban az alábbi anyagok találhatók: 
 
Bejelentő nyomtatványok: 
 

1. Munkabalesetek bejelentése; D-blokk külön lapon; D-H-blokk külön lapon 
(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján) 
 

2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése 
(A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet alapján) 
 

3. A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése 
(A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. 
(XII. 1.) EüM rendelet alapján) 
 

4. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése 
(Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 
23.) EüM rendelet alapján) 
 

5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése 
(A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. 
(XII. 1.) EüM rendelet alapján) 
 

6. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott 
tevékenység bejelentése 
(Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által 
okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, 
valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére 
vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet alapján) 
 

7. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése 
(A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 
szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet alapján) 
 

8. Fokozott expozíció bejelentése 
(A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 
szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet alapján) 
 

9. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló 
bejelentés; Zárt kezelésű adatlap 
(A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet alapján) 
 

10. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése 
(Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján) 



 
11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés 

(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján) 
 

12. Üzemi baleseti jegyzőkönyv 
(a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján.) 

 
Kitöltési útmutatók: 
 

1. Munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutató 
2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentésének kitöltési útmutatója 
3. Védőoltások bejelentése kitöltési útmutató 
4. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentésének kitöltési útmutatója 
5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentésének kitöltési útmutatója 
6. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott 

tevékenység bejelentésének kitöltési útmutatója 
7. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentésének kitöltési útmutatója 
8. Fokozott expozíció bejelentésének kitöltési útmutatója 
9. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló 

bejelentésének kitöltési útmutatója 
10. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentésnek kitöltési útmutatója 
11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének 

kitöltési útmutatója 
 
Nyilvántartások, segédletek: 
 

1. Űrlapvédelem be- és kikapcsolása 
2. Munkavédelmet érintő bejelentések címjegyzéke 
3. Munkavédelmi törvény 2023-as és későbbi változásai 
4. Veszélyes anyag keverék nyilvántartás az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint 
5. Tájékoztató 
6. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos nyilvántartás Mvt. 63/A. § 
7. Rákkeltő vagy mutagén anyagokkal kapcsolatos nyilvántartás Mvt. 63/B. § 
8. Biológiai tényezők kockázatával kapcsolatos nyilvántartás Mvt. 63/E. § 

 
Fontos tudnivalók: 
 

• A bejelentéseket mindig a területileg illetékes fővárosi és vármegyei 
kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatalhoz  
kell beküldeni, azaz például munkabaleset esetén a baleset helyszíne szerint, egyéb 
esetekben a munkavégzés helyszíne szerinti hivatalokhoz. 
 

• A bejelentést mindig annak kell megtenni, akire a bejelentési kötelezettség terhet ró. Vannak 
esetek például, amikor a bejelentést a munkáltatónak kell megtenni, de van olyan eset is, 
amikor ez a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, vagy a kivitelező feladata. Az 1993. évi 
XCIII. törvény 68. §-a szerinti esetekben a munkavállaló is tehet bejelentést. 
 

• A bejelentők a munkavédelmet érintő bejelenésüket továbbra is megtehetik a 
korábban már megszokott papír alapon is. De már a bejelentés elektronikus formában 
is elérhető az adott kormányhivatalok weboldaláról az ÁNYK segítségével. (Az Általános 
Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) futtatásához minimum 1.8.0 JAVA futtató 
környezet szükséges.) 
 



• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § 17. és 17a. pontjai alapján az 
államigazgatási szervek - beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés 
biztosítására kötelezett állami szervek. A Törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási 
szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben 
meghatározottak szerint biztosítani. 
 

• Azok számára, akik még mindig jobban szeretik a papír alapú kitöltést, készült ez a 
dokumentációs csomag, mely intelligens űrlapok használatával (mezők, legördülő mezők és 
súgóablakok) segítik elő ezt a dokumentációs folyamatot. 
 

• Jelen anyag jobb oldalán lévő felsorolásoknál a megfelelő kijelölésre kattintva megnyitható a 
kívánt dokumentum, legyen az maga a bejelentő nyomtatvány, a jogszabályi alap vagy 
éppen a kitöltési útmutatója. 
 

• A kitöltési útmutatók linkjei pdf dokumentumként nyílnak meg, de magában az anyagban 
megtalálhatók szerkeszthető (Word) formátumban is. Ha esetleg jogszabályváltozás 
következne be magunk is tudjuk módosítani bármelyik nyomtatványt. 
 

• Az űrlapvédelemmel ellátott nyomtatványoknál csak a mezőkbe lehet írni, illetve a 
legördülőket lehet használni. Ha a törzsszöveget szeretnénk szerkeszteni, akkor az 
űrlapvédelmet fel kell oldanunk. Az ezzel foglalkozó anyag (űrlapvédelem ki-bekapcsolása, 
dokumentumvédelem feloldása) itt található. 

 


