
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: 
 
 

Munkaképtelenséget nem eredményező  
munkabaleseti bejelentőlap 

 
 
1. A FOGLALKOZTATÓ ADATAI: 

Megnevezése: …………………………………………………..…… Adószám: ………………………….. 
Székhelye: ……………………………………. helység:…………………..út, utca, tér ………. házszám 
Telephelye: …………………………………………………….. helység: ………………………………… 
…………………………………… út, utca, tér: ………………………………… házszám: …………….. 
Ügyintéző telefonszáma: …………………………………………………………………………………... 
 

2. BIZTOSÍTOTT, FOGLALKOZTATOTT ADATAI: 

Családi és utóneve: ……………………………………………… TAJ száma: …………………………. 
Leánykori neve: …………………………………………. Anyja neve: …………………………………. 
Születési helye,…………………………………………… Időpontja: …….év …………..hó……….nap 
Állampolgársága: ……………………………………………..Neme:………....... 
Lakcíme: …………….………………………………………………………………………………. 
 
 
3. A SÉRÜLTRE, ILLETVE A BALESETRE VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK: 

Biztosítási kötelezettséget megalapozó jogviszonya:………………………………………………………… 
Munkaköre: (FEOR száma): ………………………………………………………………………………. 
Baleset időpontja: ………………………………………………………………………………………….. 
Baleset helyszíne: ………………………………………………………………………………………….. 
Baleset bejelentésének időpontja: ………………………………………………………………………….. 
Munkabaleseti nyilvántartás sorszáma:…………………………………………………………………….. 
Sérült folytatta-e munkáját: ………………………………………………………………………………… 
 

4. MUNKABALESET KÖRÜLMÉNYEINEK, RÉSZLETES LEÍRÁSA 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

P.H. 
 
 
 

Dátum: ……………………év…….hó……nap ………………………………………….. 
 A foglalkoztató vagy megbízottjának aláírása 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Tájékoztató 
 
 

A munkavédelemről szóló az 1993. évi XCIII. törvény 64. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést – ideértve a fokozott expozíciós 
eseteket – be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. 
 
A (3) bekezdés arról rendelkezik, hogy a munkáltató a munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása során a sérült (megbetegedett) 
következő személyes adatait rögzíti: név (ideértve a születési nevet is), anyja neve, 
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ-száma), születési hely és időpont, nem, 
állampolgárság, lakóhely (lakcím). A (4) bekezdés előírja, hogy a munkáltatónak a 
munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a kivizsgálás 
eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem 
eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét 
nyilvántartásba kell venni. 
 
A 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr. 43. § (4) bekezdése előírja, hogy a 
külön jogszabály szerint munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket a 
munkáltatónak – a biztosított kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, a 
külön jogszabályban meghatározott munkabaleseti nyilvántartás adattartamával 
azonos adatokat tartalmazó nyomtatványon kell rögzítenie. 
 
A Vhr. 45. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozás 
betegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek 
kell elbírálnia abban az esetben is, ha a biztosított a balesetből eredően nem vált 
keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés vagy foglalkozási 
betegség pontos leírását. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén az 
üzemi baleset, illetve foglalkozási betegség tényéről a REP dönt. 
 
A (2) bekezdés alapján, ha az (1) bekezdésben előírt határozatot a társadalombiztosítási 
kifizetőhely hozta, a jogerős határozatot közölni kell a REP-el. A határozathoz mellékelni 
kell a munkabaleseti jegyzőkönyvet, üzemi baleseti jegyzőkönyvet vagy a 43. § (3) 
bekezdése szerinti értesítést, illetve a 43. § (4) bekezdése szerinti nyomtatványt. 
 
 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
 


