
 
Biológiai kockázatbecslés 2021 CD tartalma 

 
A 2020 végén a cd kiegészült az alábbiakkal: 
Rákerült a SARS-CoV-2 biológiai kockázatértékelése (eddig csak a Covid-19 kock.ért. volt) , illetve a 
Covid kockázatértékeléshez használható dokumentációs csomag (szerkeszthető dokumentum-
mintákkal, információs táblákkal és ismertető anyagokkal) frissült.  

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Bejelentések 
 
Védőoltások bejelentése (FESZ) Védőoltások bejelentésének kitöltési útmutatója 

Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése 

Azbeszttel végzett tevékenység bejelentésének kitöltési 
útmutatója 

Biológiai kóroki tényezőkkel végzett tevékenység 
bejelentése 

Biológiai kóroki tényezőkkel végzett tev. bejelentés kitöltési 
útmutató 

Egészségügyben alkalmazott éles vagy hegyes eszközök 
használatával összefüggő kockázatok bejelentése 

Éles vagy hegyes eszközök haszn. összefüggő kock. 
bejelentésének kitöltési útmutatója 

Foglalkozási megbetegedések (mérgezések) bejelentése 

Foglalkozási megbetegedések bejelentésének kitöltési 
útmutatója 

Fokozott expozíciós esetek bejelentése Fokozott expozíciós esetek bejelentésének kitöltési útmutatója  

Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység bejelentése 

Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység bejelentés kitöltési 
útmutató 

  
Biológiai kockázatok becslése 

Ha konkrét fertőzésre, betegségre kidolgozott kockázatbecslését keresi, kattintson az ABC olyan 
betűjére, amivel a neve kezdődik. A lap aljáról ugyanígy lehet bármelyik betűcsoportra ugrani, a 
dokumentumban közlekedni. Az ilyen módon megnyitott fájlok tartalmazzák az intelligens (Word) 
formátumban kidolgozott anyagokat. Megnyitás után oldja fel az űrlapvédelmet, másolja vágólapra, 
majd illessze be saját dokumentációjába. A CD-ről megnyitott fájlt (megkérdezi a program) ne 
mentse, vagy ha menteni kívánja, megteheti saját gépére a kiválasztott helyre. 

A 

Actinomycosis, Adenovírusok okozta gastroenteritis, AIDS (acquired immunodeficiency 
syndrome), Anthrax, Aphtae epizooticae, Ascariasis (Ascariosis) 

B 

Botulizmus, Brucellosis 

C 

Campylobacter enteritis, Cholera, Congenitalis rubeola syndroma (CRS), Creutzfeldt-Jacob-betegség 
(CJB), Cryptosporidiosis, Cysticercosis, COVID-19 

D 

Dermatophyton gombák által okozott bőrbetegségek, Diphtheria, Diphyllobothriasis, Dysenteria, Dyspepsia 
coli 

E 

Echinococcosis, Encephalitis infectiosa, Enteritis infectiosa, Enterobiasis (Oxyuriasis), Enterohaemorrhagiás 
E. coli enteritis, Enteroinvasiv E. coli enteritis, Enterotoxikus E. coli enteritis, Erysipelas hominis, Erysipeloid 
Rosenbachi, Extraintestinalis yersiniosis 

 

 



 

F 

Febris flava, Febris recurrens 

G 

Giardiasis 

H 

Haemophilus influenzae okozta meningitis, Hantavírus okozta megbetegedés, Hepatitis A, (HA) A típusú 
hepatitis, Hepatitis B (HB), B típusú hepatitis, Hepatitis C (HC), C típusú hepatitis, Hepatitis E (HE), E típusú 
hepatitis, Hepatitis infectiosa, Herpes simplex, Humán toxocariasis, Hymenolepiasis (Hymenolepidosis) 

I 

Influenza 

J 

K 

Keratoconjunctivitis epidemica, Kullancsencephalitis 

L 

Lepra, Legionellosis, Leptospirosis, Listeriosis,  Lyme-kór,  Lyssa (Rabies),  
Legionella dokumentációs csomag 

M 

Madárinfluenza, Malária, Malleus,  Meningitis epidemica, Meningitis purulenta, Meningitis 
serosa, Mononucleosis infectiosa, Morbilli, Mycoplasma tüdőgyulladás mycoplasmosis, Nem pneumoniás 
legionárius betegség, Norwalk vírus okozta gastroenteritis 

N 

O 

Ornithosis 

 

 



 

P 

Paratyphus, Parotitis epidemica, Pertussis, Pestis, Phlebotomus láz, Pneumocystis carinii okozta 
tüdőgyulladás, Pneumococcus meningitis 

Q 

Q-láz 

R 

Rabies-lyssa (veszettség), Rotavírus okozta gastroenteritis 

S 

Salmonellosis, Scabies, Scarlatina, Schistosomiasis, Shigellosis, Streptococcus pneumoniae okozta 
tüdőgyulladás, Streptococcus pyogenes okozta torokgyulladás, Strongyloidosis, SARS-CoV-2 

T 

Tetanus, Toxoplasmosis, Trachoma, Transmissibilis spongiform encephalopathiák 
(TSE), Trichinellosis, Trichuriasis (Trichurosis), Tuberculosis, Tularemia, Tüdőmycosisok, Typhus 
abdominalis, Typhus exanthematicus 

U 

V 

Varicella 

W 

 
 

COVID-19 dokumentációs csomag 
 
 
Ez a dokumentációs csomag azért jött létre, hogy segítségével a munkáltatók, illetve munkavédelmi 
szakemberek a dokumentációs oldalról (is) meg tudjanak felelni az új koronavírus állította 
követelményeknek. Az információs táblák, ismertető anyagok után () zárójelbe tett szám azt mutatja, 
hogy az adott dokumentum hány táblát, oldalt tartalmaz. 
 
A dokumentum-csomag tartalma: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Egyéb infók a Biológiai kockázatbecslés cd-n: 

Fontosabb tudnivalók 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések* 
 

1. Életkorhoz kötötten kötelező védőoltások 
2. Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások 
3. Megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető  
4. Külföldre történő kiutazás esetén fennálló védőoltási kötelezettség 
5. Munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettség 
6. Az egészségügyi szolgáltatók védőoltásokkal kapcsolatos feladatai 
7. Az országos tisztifőorvos, a kormányhivatal és a járási hivatal védőoltásokkal kapcsolatos 

feladatai 
8. Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok 
9. A fertőző betegek bejelentése és nyilvántartása 
10. Járványügyi vizsgálat 
11. A fertőző betegek kötelező orvosi vizsgálata és gyógykezelése 
12. A járványügyi elkülönítés 
13. Járványügyi megfigyelés és zárlat 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

14. Járványügyi ellenőrzés 
15. Munkaköri korlátozások közegészségügyi-járványügyi érdekből 
16. Járványveszély vagy járvány esetére vonatkozó rendelkezés 
17. Fertőző betegek szállítása 
18. A külföldről érkező személyekkel kapcsolatos rendelkezések 
19. Fertőtlenítés 
20. Sterilanyag/eszköz-ellátás, sterilizálás 
21. Egészségügyi kártevők elleni védekezés 
22. Fertőtlenítés 

a. Általános rendelkezések 
b. Fogalom-meghatározások 
c. A fertőtlenítés módszerei 
d. A folyamatos fertőtlenítés végrehajtása 
e. A zárófertőtlenítés végrehajtása 
f. Kórokozó-hordozók és környezetük fertőtlenítése 
g. A fertőtlenítés végrehajtása kórházban és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézményben 
h. Fertőtlenítés járóbeteg-ellátó intézményekben 
i. Járművek fertőtlenítése fertőző beteg szállítása után 
j. Megelőző fertőtlenítés nem-egészségügyi intézményekben 
k. Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban 

 
 

 * Forrás: 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi           
intézkedésekről 

 


