Tájékoztató
a
Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlaphoz
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 64. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, 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.
Az Mvt. 64. § (3) bekezdés arról rendelkezik, hogy a munkáltató a munkabalesetek,
foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve
fokozott expozícióban érintett következő személyes adatait rögzíti: név (ideértve a születési
nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma), születési hely és idő,
nem, állampolgárság, lakóhely (lakcím). A munkáltató esetében az adószámot kell
feltüntetni, amennyiben adószámmal nem rendelkezik, személyes adataként saját
adóazonosító jelét is rögzítenie kell.
Az Mvt. 64. § (4) bekezdés előírja, hogy a munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó
munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti
jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset
körülményeit is tisztázni kell.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 43. § (4) bekezdése előírja,
hogy a külön jogszabály1 szerint munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket a
munkáltatónak – a biztosított kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, a külön
jogszabályban2 meghatározott munkabaleseti nyilvántartás adattartamával azonos
adatokat tartalmazó nyomtatványon kell rögzítenie.
A Vhr. 45. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a bejelentett üzemi baleset vagy
foglalkozási betegség tényét a táppénz iránti kérelem elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia akkor is, ha a biztosított a balesetből
eredően nem vált keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés
vagy foglalkozási betegség pontos leírását.
A Vhr. 45. § (2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási kifizetőhelyek az (1) bekezdés
szerint meghozott jogerős határozatuk egy példányát – a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 67-68. §-a szerinti megtérítési eljárás megindítása
szükségességének vizsgálata céljából - megküldik a székhely szerint illetékes járási
hivatalnak. A határozathoz mellékelni kell a munkabaleseti jegyzőkönyvet, Üzemi baleseti
jegyzőkönyvet vagy a 43. § (3) bekezdése szerinti értesítést, illetve a 43. § (4) bekezdése
szerinti nyomtatványt.
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