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4/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
A munkabaleseti jegyzĘN|Q\YNLW|OWpVL~WPXWDWyMD
A kitöltési útmutató a munkabalesetek európai statisztikája ESAW (European Statistics of Accidents at Work)
módszertanának figyelembevételével készült.
A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak - számítógéppel, írógéppel vagy
Q\RPWDWRWWEHWĦYHO- NHOONLW|OWHQLDPXQNDEDOHVHWLMHJ\]ĘN|Q\Y DWRYiEELDNEDQMHJ\]ĘN|Q\Y YDODPHQQ\LURYDWiW
az (E) blokk „A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1-6 pontjaihoz tartozó kódnégyzetek, továbbá az
(F) pVD * EORNNEDQOpYĘNyGQpJ\]HWYDODPLQWD - EORNNNLYpWHOpYHO$] ( EORNNEDQOpYĘVRURNEDDV]|YHJHV
PHJKDWiUR]iVW YiODV]W D PXQNiOWDWyQDN NHOO PHJDGQL $] (  )  *  EORNNRNEDQ OpYĘ NyGQpJ\]HWHNHW D] ( 
blokk 7 pont kivételével), valamint a MHJ\]ĘN|Q\Y -  EORNNMiW D] LOOHWpNHV KDWyViJ PXQNDYpGHOPL IHOJ\HOĘVpJ
illetve a bányakapitányság) tölti ki.
$PXQNDEDOHVHWNLYL]VJiOiVDVRUiQDPXQNiOWDWyQDNILJ\HOHPPHONHOOOHQQLHDPXQNDYpGHOHPUĘOV]yOypYL
XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. §-a (3) bekezdésének h) SRQWMiEDQ IRJODOW HOĘtUiVUD DPHO\ V]HULQW D
munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint
az Mvt. 65. §-iQDN  EHNH]GpVpEHQIRJODOWD]RQHOĘtUiVUDDPHO\PXQNDEL]WRQViJLV]DNWHYpNHQ\VpJQHNPLQĘVtWLD
súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset
NLYL]VJiOiViW DPHO\ NHWWĘQpO W|EE V]HPpO\ HJ\V]HUUH HJ\ LGĘEHQ  D]RQRV KHO\HQ W|UWpQĘ VpUOpVpW YDJ\ Pás
egészségkárosodását okozta.
Nyilvántartási szám: A bejelentésre kötelezett munkabalesetre vonatkozóan a munkáltató által vezetett
munkabaleseti nyilvántartás szerinti évszám utolsó két számjegyét és a sorszámát kell beírni.
Területi kód: Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) a kódszámát kell beírni a kódnégyzetekbe, ahol a
munkabaleset bekövetkezett.
Kódszám
01
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Terület
Budapest
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
GyĘU-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Külföld

Adatszolgáltatás jellege:
A kóGQpJ\]HWEH D] DOiEEL NyGV]iPRN N|]O D]W D V]iPRW NHOO EHtUQL DPHO\QHN RNiQ D MHJ\]ĘN|Q\Y NLW|OWpVUH
került.

13. oldal

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
2014.I.1. -

1-HV ~MMHJ\]ĘN|Q\YUH XWDOy VRUV]iPRW NHOOEHtUQLDNyGQpJ\]HWEHDEEDQD]HVHWEHQ KDD]DGRWWEDOHVHWUĘOHOVĘ
DONDORPPDOW|OW|WWHNNLMHJ\]ĘN|Q\vet.
2-HV PyGRVtWiVUD NLHJpV]tWpVUH XWDOy VRUV]iPRW NHOO EHtUQL KD D EDOHVHWUĘO PiU NRUiEEDQ W|OW|WWHN NL
MHJ\]ĘN|Q\YHWGHYDODPHO\DGDWWDO NLYpYHPXQNDNpSWHOHQQDSRNV]iPD WpQ\H]ĘYHOPHJiOODStWiVVDONDSFVRODWRVDQ
módosítás vált szükségessé.
3-as, Q\LOYiQWDUWiVEyO YDOy W|UOpVUH XWDOy VRUV]iPRW NHOO EHtUQL KD D MHJ\]ĘN|Q\Y EHNOGpVH XWiQ EHN|YHWNH]HWW
YDJ\XWyODJIHOLVPHUWWpQ\N|UOPpQ\PLDWWDEDOHVHWQHPPLQĘVOPXQNDEDOHVHWQHN
4-HV D EDOHVHWEĘO HUHGĘ PXQNDNpSWHOHQ QDSRN N|]OpVpUH XWDOy NyGRW kell beírni, ha a már korábban beküldött
MHJ\]ĘN|Q\YEHQ U|J]tWHWW PXQNDEDOHVHW VpUOWMH YLVV]DQ\HUWH PXQNDNpSHVVpJpW pV D VpUOpV PLDWWL PXQNDNpSWHOHQ
QDSRNV]iPiWDNRUiEEDQPHJNOG|WWMHJ\]ĘN|Q\YQHPWDUWDOPD]WDYDJ\DVpUOWDEDOHVHWWHO|VV]HIJJpVEHn ismét
munkaképtelen lett és a munkaképtelen napok számában változás következett be
A 2-es, 3-as, 4-HV NyG HVHWpQ D PXQNDEDOHVHWUĘO D] HOVĘ DONDORPPDO NLW|OW|WW PXQNDEDOHVHWL MHJ\]ĘN|Q\Y
Q\LOYiQWDUWiVLV]iPiWLVIHONHOOWQWHWQLDMHJ\]ĘN|Q\YEHQ

(A) A munkáltató adatai:
(EEHQ D EORNNEDQ D MHJ\]ĘN|Q\Y NLW|OWpVpUH N|WHOH]HWW D] 0YW    SRQW V]HULQWL PXQNiOWDWy DGDWDLW NHOO
feltüntetni.
$] HPOtWHWW PXQNiOWDWyL DGDWRNRQ W~OPHQĘHQ SpOGiXO NLUHQGHOpV PXQNDHUĘ-kölcsönzés keretén belül
foglalkoztatott PXQNDYiOODOy EDOHVHWpUĘO IHOYHWW MHJ\]ĘN|Q\Y HVHWpEHQ D +  EORNN Ä0HOOpNOHWHN PHJMHJ\]pVHN´
URYDWEDQDNLUHQGHOĘpVDN|OFV|QEHDGyPXQNiOWDWyQHYpWpVFtPpWLVV]HUHSHOWHWQLNHOO
1. Neve:
$PXQNiOWDWy FpJMHJ\]pNEHQYiOODONR]yLLJD]ROYiQ\EDQV]HUHSOĘ Weljes nevét kell beírni. A gazdálkodási forma
megjelölését rövidíteni is lehet. Például: kft., bt., stb.
2. Címe:
$ PXQNiOWDWy
FpJMHJ\]pNEHQYiOODONR]yL LJD]ROYiQ\EDQV]HPpO\D]RQRVtWy RNPiQ\EDQ V]HUHSOĘ 
székhelyének/lakhelyének pontos címét kell beírni. $PHQQ\LEHQDOHYHOH]pVLFtPHWWĘOHOWpUĘDNNRUD]WD + EORNN
„Mellékletek, megjegyzések” rovatban kell feltüntetni.
3-4. Telefonszáma, e-mail címe:
$ URYDWED D MHJ\]ĘN|Q\Y NLW|OWpVpYHO NDSFVRODWRV pUGHPL IHOYLOiJRVtWiVW DGy V]HPpO\ HOpUKHWĘVpJpW DMiQORWt
megadni.
5. Adószáma (adóazonosító jele):
$PHJIHOHOĘNyGQpJ\]HWHNEHDPXQNiOWDWyDGyV]iPiWDGyD]RQRVtWyMHOpWNHOOEHtUQL
6. Gazdálkodási forma:
$NyGQpJ\]HWHNEHDMHJ\]ĘN|Q\YNLW|OWpVHNRUKDWiO\RVD.6+iOWDONLDGRWWJD]GiONRGiVLIRUPiWMHO|OĘNyGVzámot
NHOOEHtUQL3pOGiXO.IW%W5W(J\pQLYiOODONR]y$GyV]iPPDOUHQGHONH]ĘPDJiQV]HPpO\
stb.
)ĘWHYpNHQ\VpJH
$ NyGQpJ\]HWHNEH D FpJMHJ\]pNEHQ YiOODONR]yL LJD]ROYiQ\EDQ V]HUHSOĘ IĘWHYpNHQ\VpJpW MHO|OĘ 7(È25¶
(Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) kódszámot kell beírni. Munkáltatónak
PLQĘVOĘ DGyV]iPPDO QHP UHQGHONH]Ę PDJiQV]HPpO\ HVHWpEHQ DQQDN D JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJQHN PHJIHOHOĘ
kódszámot kell beírni, amelyben a sérültet foglalkoztatta.
8. Helyi HJ\VpJÄIĘ´WHYpNHQ\VpJH
$ NyGQpJ\]HWHNEH D VpUOW PXQNDKHO\pO V]ROJiOy KHO\L HJ\VpJ ÄIĘ´ WHYpNHQ\VpJL N|UpW MHO|OĘ 7(È25¶
NyGV]iPRW NHOO EHtUQL $ ÄIĘ´ WHYpNHQ\VpJL N|U HEEĘO D V]HPSRQWEyO D]W D WHYpNHQ\VpJHW MHOHQWL DPHO\ D OHJW|EE
munkavállalót foJODONR]WDWMD $ VpUOW PXQNDKHO\pO V]ROJiOy KHO\L HJ\VpJ ÄIĘ´ JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJH HOWpUKHW D
FpJMHJ\]pNEHQV]HUHSOĘIĘWHYpNHQ\VpJLN|UpWĘO3pOGiXODPXQNiOWDWyFpJMHJ\]pNEHQPHJMHO|OWIĘWHYpNHQ\VpJLN|UH
„Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” (TEÁOR’08: 6810) és a munkavállaló balesete a munkáltató fémszerkezet
J\iUWy WHOHSKHO\pQ W|UWpQW DNNRU D KHO\L HJ\VpJ ÄIĘ´ WHYpNHQ\VpJH NyGQpJ\]HWHNEH D] XWyEEL JD]GDViJL
WHYpNHQ\VpJHWMHO|OĘ )pPV]HUNH]HWJ\iUWiVD NyGV]iPRWNHOOEHtUQL
A „helyi egység” az a földrajzilag meghatározható helyszín, ahol a sérült munkát a baleset bekövetkezésének
LGĘSRQWMiEDQ YpJH]WH YDJ\ DPHO\ D PXQND Ei]LViQDN WHNLQWKHWĘ +D HJ\ V]HPpO\ W|EE KHO\HQ SpOGiXO V]iOOtWiV
pStWĘLSDU NDUEDQWDUWiV IHOJ\HOHW J\Q|N|OpV  YDJ\ Rtthon dolgozik, helyi egységnek azt a helyet kell tekinteni,
ahonnan az utasításokat adják vagy ahol a munkát szervezik. Rendszerint ez egy önálló épület, egy épület része vagy
egy önálló épületcsoport.
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A földrajzi meghatározottságot szigorúan kell érteni, mert egy munkáltató két egysége, amely különbözĘKHO\HQ
WDOiOKDWy KD N|]HO HVQHN LV HJ\PiVKR]  NpW KHO\L HJ\VpJQHN WHNLQWHQGĘ 8J\DQDNNRU HJ\HWOHQ KHO\L HJ\VpJ W|EE
szomszédos adminisztratív területet is átfoghat. Az egység határait a telephely határai jelölik ki, ami azt jelenti, hogy
például egy áthaladó közút nem szakítja meg a határvonalak folytonosságát.
$NO|QKHO\LHJ\VpJJHOQHPUHQGHONH]ĘPXQNiOWDWyQiOW|UWpQWEDOHVHWHVHWpQDPXQNiOWDWyIĘWHYpNHQ\VpJpWNHOO
megjelölni.
9. Összlétszám-kategória:
A kódnégyzetbe a munkáltató összlétszámának megfHOHOĘ OpWV]iP-kategóriához tartozó kódszámot kell beírni.
Összlétszám alatt valamennyi, a munkáltatónál szervezett munkavégzés keretében, rész- pV WHOMHV PXQNDLGĘEHQ D
munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein, fióktelepein stb.) foglalkoztatott munkavállalók együttes
OpWV]iPDpUWHQGĘLGHpUWYHD]DONDOPLPXQNDYiOODOyNDWpVDN|]IRJODONR]WDWRWWDNDWLV$]|VV]OpWV]iPQiOILJ\HOHPEH
NHOO YHQQL D NLUHQGHOpV PXQNDHUĘ N|OFV|Q]pV NHUHWpQ EHOO IRJODONR]WDWRWW PXQNDYiOODOyNDW YDODPLQW D V]DNPDL
gyakoUODWRQOpYĘWDQXOyNDWKDOOJDWyNDWLV 0YWSRQW 
Összlétszám és helyi egység létszámkategória kódszám
0
1
2
3
4
5
9

Létszám-kategória
Nincs munkavállaló
1-IĘPXQNDYiOODOy
10-IĘPXQNDYiOODOy
50-IĘPXQNDYiOODOy
250-IĘPunkavállaló
500 vagy több munkavállaló
A munkavállalók száma ismeretlen

10. Helyi egység létszám kategória:
A kódnégyzetbe a sérült munkavállaló munkahelyéül szolgáló helyi egységben (8. pont) dolgozó munkavállalók
V]iPiQDN PHJIHOHOĘ OpWV]iP-kategóriához tartozó kódszámot kell beírni. Amennyiben a munkáltató külön helyi
HJ\VpJJHOQHPUHQGHONH]LN~J\D]|VV]OpWV]iPQDNPHJIHOHOĘNDWHJyULiKR]WDUWR]yNyGV]iPRWNHOOV]HUHSHOWHWQL

(B) A sérült (munkavállaló) adatai:
1. Neve:
A sérült személyi azonostWyRNPiQ\iEDQV]HUHSOĘWHOMHVQHYpWNHOOEHtUQL
2. TAJ száma:
$NyGQpJ\]HWHNEHDVpUOWPXQNDYiOODOyKDWyViJLLJD]ROYiQ\iEDQV]HUHSOĘÄ7iUVDGDORPEL]WRVtWiVL$]RQRVtWy-HO´
(TAJ) számot kell beírni. Ennek hiányában a kódnégyzetekbe a 000-000-000 számot kell szerepeltetni.
3. Születési neve:
$V]HPpO\LD]RQRVtWyRNPiQ\RQV]HUHSOĘWHOMHVQHYHWNHOOEHtUQL
4. Anyja neve:
$VpUOWV]HPpO\LD]RQRVtWyRNPiQ\EDQV]HUHSOĘD]DQ\MDV]OHWpVNRULWHOMHVQHYpWNHOOEHtUQL
5. Születési helye:
A rovatba a sérült szeméO\L D]RQRVtWy RNPiQ\iEDQ V]HUHSOĘ V]OHWpVL KHO\HW NOI|OGL PXQNDYiOODOy HVHWpEHQ D]
ország nevét magyar nyelven kell feltüntetni.
6. Születési ideje:
$NyGQpJ\]HWHNEHDVpUOWV]HPpO\LD]RQRVtWyRNPiQ\iEDQV]HUHSOĘV]OHWpVLLGĘSRQWMiW pYKy-12, nap: 0131) kell feltüntetni. Például: 1954. április 6-án született munkavállaló esetén 1954 év, 04 hó, 06 nap számokat
szükséges szerepeltetni.
7. Neme:
A sérült nemének megjelölésekor a kódnégyzetbe férfi esetén 1-HVQĘHVHWpQ-es kódot kell beírni.
8. Állampolgársága:
$NyGQpJ\]HWEHDV]HPpO\LD]RQRVtWyRNPiQ\iEDQV]HUHSOĘiOODPSROJiUViJQDNPHJIHOHOĘNyGRWNHOOIHOWQWHWQL
Kód
0
1
2

Megjelölés
Ismeretlen állampolgárságú
Magyar állampolgár
Más EU-tagállam állampolgára
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EU-tagállamon kívüli ország állampolgára

9. Lakcíme:
A személyi azonosító okmányban bejegyzett címet kell beírni. Ha ez nem állapítható meg, úgy ebbe a rovatba a
tartózkodási helyet kell beírni. Amennyiben a sérültnek nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakcíme,
tartózkodási helye, abban az esetben a rovatot üresen kell hagyni és a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzések”
rovatban kell a külföldi lakcímet feltüntetni.
10. Telefonszáma:
A telefonszám beírására a sérült tudtával és hozzájárulásával kerülhet sor.
11. Foglalkozása (FEOR):
Azt a foglalkozást kell beírni, amelyben a sérült munkavállalót a szervezett munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont)
NHUHWpEHQ IRJODONR]WDWWiN $ NyGQpJ\]HWHNEH D V]|YHJV]HUĦHQ PHJDGRWW IRJODONR]iV V]HULQWL )(25¶
(Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) kódszámot kell beírni. Tanulói, hallgatói munkabaleset esetén azt
a foglalkozást kell megjelölni, amelyben a gyakorlati képzése történt.
12. Foglalkoztatási jogviszonya:
A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét (önfoglalkoztató, munkaviszony,
HJ\pE IRJODONR]iVL MRJYLV]RQ\ LVPHUHWOHQ  WDUWDPiW KDWiUR]RWW YDJ\ KDWiUR]DWODQ LGHMĦ  YDODPLQW D PXQNDLGĘ
mértékét (rész- YDJ\WHOMHVPXQNDLGĘ NLIHMH]ĘNyGV]iPRWNHOOEHtUQL
Kód
000
100
311
312
321
322
500
900

Megjelölés
Foglalkoztatási jogviszony ismeretlen
Önfoglalkoztató
+DWiUR]DWODQLGHMĦ iOODQGy PXQNDYLV]RQ\WHOMHVPXQNDLGĘEHQ
+DWiUR]DWODQLGHMĦ iOODQGy PXQNDYLV]RQ\UpV]PXQNDLGĘEHQ
+DWiUR]RWWLGHMĦ LGHLJOHQHV PXQNDYLV]RQ\WHOMHVPXQNDLGĘEHQ
+DWiUR]RWWLGHMĦ LGHLJOHQHV PXQNDYLV]RQ\UpV]PXQNDLGĘEHQ
Tanuló vagy hallgató (szakmai, gyakorlati képzés esetén)
Egyéb foglalkoztatási jogviszony

5pV]PXQNDLGĘQHNNHOOWHNLQWHQLD]0XQNDW|UYpQ\N|Q\YpEHQPHJKDWiUR]RWWWHOMHVPXQNDLGĘPpUWpNpWHOQHPpUĘ
PXQNDLGĘWpVDU|YLGHEEWHOMHVQDSLPXQNDLGĘWLV3pOGiXOHJ\V]HUĦVtWHWWIRJODONR]WDWiVHVHWpEHQKDDVpUOWDEDOHVHW
QDSMiQQpJ\yUiEDQYROWIRJODONR]WDWYDDIRJODONR]WDWiVLMRJYLV]RQ\WMHO|OĘNyGQpJ\]HWHNEHNyGV]imot kell írni.
+DWiUR]DWODQLGĘWDUWDPUDN|W|WWWHOMHVPXQNDLGĘVPXQNDYiOODOyEDOHVHWHHVHWpQDNyGV]iPRWNHOOV]HUHSHOWHWQL
Egyéb foglalkoztatási jogviszonynak kell tekinteni minden olyan, a fenti táblázaton kívüli jogviszonyt is, melynek
keretében a munkát az Mvt. 87. § 8. pontjában foglaltak figyelembevételével szervezetten végzik.

(C) A munkabaleset adatai:
1. Dátuma:
A kódnégyzetekbe a baleset bekövetkezésének dátumát (év, hó: 01-12, nap: 01-31) kell beírni. Például: 2014.
március 9-én történt a baleset, akkor 2014. év, 03 hó, 09 nap számokat szükséges szerepeltetni.
,GĘSRQWMD
$ NyGQpJ\]HWHNEH D EDOHVHW EHN|YHWNH]pVpQHN LGĘSRQWMiW  yUiV LGĘV]iPtWiV V]HULQW NHOO IHOWQWHWQL HJpV]
órákban. Például: ha a munkabaleset délután 1 és 2 óra között következett be, akkor 13-at kell beírni, amely a 13 óra
pVyUDSHUFN|]|WWLLGĘV]DNRWIRJMDiW$PHQQ\LEHQDEDOHVHWLGĘSRQWMDLVPHUHWOHQDNNRU-et kell beírni és a
+ EORNNÄ0HOOpNOHWHNPHJMHJ\]pVHN´URYDWiEDQNHOOD]LVPHUHWOHQLGĘSRQWRNiWIHOWüntetni.
Kód
00
01
02
...
23
99

Megjelölés
00:00 és 00:59 között
01:00 és 01:59 között
02:00 és 02:59 között
23:00 és 23:59 között
A baleset ideje ismeretlen

3. A sérülés hányadik munkavégzési órában következett be:
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A kódnégyzetek kiW|OWpVpQpOD]yUiWDPXQNDNH]GpVLGĘSRQWMiWyOWHOMHVyUiNEDQNHOOV]iPROQL$PHQQ\LEHQDQDSL
yUiVPXQNDLGĘEHQGROJR]yPXQNDYiOODOyWDPXQNDLGĘQW~OLHOVĘyUiEDQpULDEDOHVHWDNNRUDNyGQpJ\]HWHNEH-et
NHOOtUQL$yUiVPXQNDLGĘWĘOHOWpUĘIRJODONR]WDWiV SOUpV]PXQNDLGĘYDJ\HJ\HQOĘWOHQPXQNDLGĘ-beosztás), vagy
UHQGNtYOL PXQNDYpJ]pV HVHWpQ D +  EORNN Ä0HOOpNOHWHN PHJMHJ\]pVHN´ URYDWiEDQ NHOO D PXQNDLGĘ PpUWpNpW D
SLKHQĘLGĘ LGĘV]DNiW YDODPLQW D]W LV PHJMHO|OQL KRJ\ D OHJXWyEEL SLKHQĘQDSMD YDJ\ szabadnapja óta hányadik
PXQNDQDSRQ N|YHWNH]HWW EH pV KiQ\ yUD KiQ\ SHUFNRU D PXQNDEDOHVHW 7|EE PĦV]DN YDJ\ RV]WRWW QDSL PXQNDLGĘ
HVHWpQ D]D]KDDPXQNDYiOODOyyUDOHIRUJiVDDODWWW|EEV]|UOpSPXQNiED D]yUiNV]iPROiViWD]HOVĘPXQNiED
OpSpVWĘONHOOYpJH]QLpVDSLKHQĘLGĘWLVEHOHNHOOV]iPtWDQL
4. A sérülés típusa:
Annak a sérülésnek a típusát kell megjelölni, amely a munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés esetén a
legsúlyosabb sérülést kell figyelembe venni. Például: ha a munkavállaló elesés következtében ficamot és zárt törést
V]HQYHGHWW DNNRU D Ä=iUW W|UpVHN´ HOQHYH]pVĦ   NyGRW NHOO EHtUQL $PHQQ\LEHQ D] HJ\pE WtSXV~ NyGRN pV
megjelölések kerülnek kiválasztásra (019, 029, 039, 059, 069, 079, 089, 099, 109, 119, 999), akkor a (H) blokk
„Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell a sérülést pontosan feltüntetni.
Megjelölés
Meg nem határozott, illetve
ismeretlen sérülés típus
Sebek és felületi sérülések
Kód
000

011

012

Felületi sérülés

Nyílt sebek

Egyéb típusú sebek és felületi
sérülések
Csonttörések

Ide tartozik

Z~]yGiVWĘGpVYpU|POHQ\
horzsolás, karcolás, hólyagosodás,
nem mérges rovarok csípése,
IHOOHWLVpUOpVHNDIHMEĘUVpUOpVH
pVDV]HPEHIOEHVWENHUOĘ
idegen testek által okozott felületi
sérülések
Repedések, nyílt sebek, vágott
sebek, sebekkel járó zúzódások, a
körmök elvesztése, az izmok, inak
pVLGHJHNVpUOpVHNRUNHOHWNH]Ę
sebek

Nem tartozik ide

állatok marásai következtében
mérgezés (071-es kód)

Traumás csonkolás, enukleáció,
szem kiszakadása (040-es kód),
nyílt törés (022-es kód), nyílt
sebekkel járó égési sérülések (061es kód), felületi sérülések (011-es
kód)

019

021

Zárt törések

022

Nyílt törések

029

Egyéb típusú csonttörések

Ficamok, húzódások, rándulások

031

Ficamok

032

Húzódások, rándulások

039

Egyéb típusú ficamok, húzódások,

(J\V]HUĦW|UpVHNt]OHWLVpUOpVVHO
ILFDPVWE MiUyW|UpVHNEHOVĘvagy idegsérülésekkel járó törések
A lágyrészek sérülésével járó
törések
(nyílt törések)
Az izmok, inak, porcok és ízületek
W~OWHUKHOpVHPLDWWEHN|YHWNH]Ę
valamennyi akut csont- és
izomrendszeri probléma
Részleges ficam (szubluxáció) és a Töréssel járó ficam (021-es kód)
csontok elmozdulása az ízületeknél
A csontok ízületeknél való
Az izmok, inak, porcok (és
elmozdulásának valamennyi
ízületek) szakadásához,
típusára a 031-es kód vonatkozik;
repedéséhez, valamint sérvhez
amennyiben az ilyen sérülések
YH]HWĘW~OWHUKHOpV
nyílt seb keletkezésével járnak,
akkor a 012 csoport szerint kell
ĘNHWNyGROQL
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rándulások
040

Traumás amputáció [testrész(ek)
elvesztése]

$J\Ui]NyGiVpVEHOVĘVpUOpVHN
051

Agyrázkódás és koponyán belüli
sérülések

%HOVĘVpUOpVHN
Egyéb típusú agyrázkódás, illetve
EHOVĘVpUOpVHN
Égések, forrázások, fagyási sérülések
052
059

061

Égési sérülések, forrázások
KĘKDWiVPLDWW

062

Vegyi anyag (marás) okozta égési
sérülések

063

Fagyási sérülések

Egyéb típusú égési, fagyási
sérülések és forrázások
0pUJH]pVHNpVIHUWĘ]pVHN

Csonkolás és összezúzódással járó
sérülések, enukleáció, ideértve a
szem traumás kiszakadását és a
fül(ek) elvesztését
Valamennyi, töréssel nem járó
EHOVĘVpUOpVYDJ\LVD]DJ\pVD
Nyílt sebek (012-es kód) és
EHOVĘV]HUYHN]~]yGiVDEHYpU]pVH töréssel járó sérülések (020-as
repedése, szakadása
kódcsoport)
Koponyán belüli sérülések
Mellkasüregi, hasüregi és
medenceüregi szervek sérülése

Forró tárgyak vagy nyílt láng
okozta égési sérülések, forrázás,
súrlódásos égési sérülések,
sugárzás okozta égési sérülések
(infravörös), napégés, villám
hatásai, elektromos áram okozta
égési sérülések, nyílt sebbel járó
égési sérülések
Vegyi anyag (sav, lúg) okozta
NL]iUyODJNOVĘ pJpVLVpUOpV
$ODFVRQ\KĘPpUVpklet hatásai
(fagyási sérülések), részleges
PpO\VpJĦEĘUYHV]WHVpJ
szövetelhalással (nekrózis) járó
fagyási sérülés

Sugárzás égési sérülésekWĘOHOWpUĘ
hatásai (102-es kód)

Maró hatású anyagok lenyelése
okozta égési sérülések (071-es kód)
Rendellenesen alacsony
WHVWKĘPpUVpNOHW K\SRWKHUPLD pVD
túlzott hideg egyéb hatásai (103-as
kód)

069

071

Heveny mérgezések

072

+HYHQ\IHUWĘ]pVHN

0pUJH]ĘYDJ\PDUyKDWiV~
anyagok befecskendezésének,
lenyelésének, felszívódásának vagy
belélegzésének akut hatásai, állatok
marásai következtében mérgezés,
szén-monoxid YDJ\PiVPpUJH]Ę
gázok okozta fulladás
9tUXVEDNWpULXPpVHJ\pEIHUWĘ]Ę
iJHQVHNRNR]WDIHUWĘ]pV EDOHVHW
N|YHWNH]WpEHQEHN|YHWNH]Ę
IHUWĘ]pVek)

9HJ\LDQ\DJRNR]WDNOVĘpJpVL
sérülések (062-es kód), anafilaxiás
sokk (119-es kód)

IHUWĘ]ĘEHWHJVpJ

079

Egyéb típusú mérgezések és
IHUWĘ]pVHN
Vízbefulladás és fulladás

081

Fulladások

Nyomás, szorítás vagy fojtás
okozta fulladás, ideértve a
N|UQ\H]HWLOHYHJĘEHQWDSDV]WDOKDWy Szén-PRQR[LGYDJ\PiVPpUJH]Ę
gázok okozta fulladás (071-es kód)
oxigénmegvonás vagy
oxigéncsökkenés okozta fulladást,
YDODPLQWDOpJXWDNEDNHUOĘLGHJHQ
test okozta fulladást is
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anyagok vagy egyéb, nem
folyékony halmazállapotú testek,
SpOGiXOKyI|OGVWEDOiWHPHWĘGpV

Vízbefulladás, nem halálos vízbe
merülés

089

Egyéb típusú vízbefulladás és
fulladás
Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai
091 Heveny hallásvesztés
092

Nyomásból adódó hatások

Hang, rezgés, illetve nyomás
egyéb heveny hatásai
6]pOVĘVpJHVKĘPpUVpNOHWIpQ\LOOHWYH
sugárzás hatásai

Hallás teljes vagy részleges
elvesztése
A légnyomás és a víznyomás által
kifejtett hatások (barotrauma)

099

101

+ĘJXWDpVQDSV]~UiV

102

6XJiU]iVKDWiVDL QHPKĘVXJiU]iV

103

$ODFVRQ\KĘPpUVpNOHWKDWiVDL

109

$V]pOVĘVpJHVKĘPpUVpNOHWIpQ\
illetve sugárzás egyéb hatásai

$W~O]RWWWHUPpV]HWHVKĘpVa
Villám okozta sokk (112-es kód),
QDSIpQ\ KĘJXWDQDSV]~UiV YDJ\D napégés (061-es kód)
PHVWHUVpJHVKĘKDWiVDL
Röntgensugárzás, radioaktív
anyagok okozta sugárzás,
ultraibolya-sugárzás, ionizáló
sugárzás hatásai, hegesztés utáni
szemgyulladás
Véletlen hypothermia és az
Fagyási sérülés (063-as kód)
DODFVRQ\KĘPpUVpNOHWHJ\pE
hatásai

Sokk

111

112

Agresszió és fenyegetés hatására
IHOOpSĘVRNN

Traumás sokk

119

Sokk egyéb formái

120

Többszörös sérülések

999

Egyéb, más kategóriába nem

Személy által tanúsított agresszió
vagy fenyegetés például
bankrablás, vásárlók és ügyfelek
által tanúsított agresszió,
„társadalmi konfliktus” hatására
IHOOpSĘVRNN
Áramütés, villám okozta sokk, a
baleset után azonnal vagy
NpVOHOWHWYHIHOOpSĘVRNN
A sérültnek közvetlen fizikai
sérülést nem okozó, állatok által
tanúsított agresszió; nem
N|]YHWOHQOHPEHUiOWDOHOĘLGp]HWW
a sérültnek közvetlen fizikai
sérülést nem okozó természeti
katasztrófák és egyéb események;
anafilaxiás sokk
Ebbe a csoportba kizárólag azok
az esetek tartoznak, amelyeknél a
sérült legalább kétféle, egyformán
súlyos sérülést szenvedett
Ez a csoport kizárólag a többi
kategóriába nem sorolható
sérülések kódolására használható:

Anafilaxiás sokk (119-es kód),
trauPiVVpUOpVHNXWiQIHOOpSĘVRNN
(112-es kód)

Anafilaxiás sokk (119-es kód),
személy által tanúsított agresszió
vagy fenyegetés (111-es kód),
közvetlen fizikai sérülést nem
okozó balesetek
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erek sérülése, természetes
testnyíláson keresztül behatoló
idegen test okozta sérülés stb.

5. A sérült testrész:
Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült. Például: ha a bal
Np]HQDPXWDWyXMMVpUOWPHJDNNRUD]Ä8MM DN ´HOQHYH]pVĦ -es) kódot kell beírni. Amennyiben az egyéb típusú
kódok és megjelölések kerülnek kiválasztásra (19, 29, 39, 49, 59, 69, 99), akkor a (H) blokk „Mellékletek,
megjegyzések” rovatában kell a sérült testrészt pontosan feltüntetni.
Kód
Megjelölés
00
A sérült testrész nem határozható meg
Fej, pontosabb meghatározás nélkül
11
Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények
12
Arc
13
Szem(ek)
14
Fül(ek)
15
Fogak
18
Többszörös fejsérülés
19
Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó,
fej izmai)
Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
21
Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
29
A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai)
Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
31
Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
39
A hát fent nem említett egyéb részei
7|U]VpVEHOVĘV]HUYHNSRQWRVPHJKDWiUR]iVQpONO
41
Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt
42
0HOONDVLWHUOHWDEHOVĘV]HUYHNNHO
43
0HGHQFHpVKDVDEHOVĘV]HUYHNNHO
48
Törzs több helyen sérült
49
A törzs fent nem említett részei
)HOVĘYpJWDJRNSRQWRVDEEPHJKDWiUR]iVQpONO
51
Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)
52
Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)
53
Kéz (benne tenyér, kézfej)
54
Ujj(ak)
55
Csukló
58
)HOVĘYpJWDJRNW|EEKHO\HQVpUOWHN
59
$IHOVĘYpJWDJRNIHQWQHPHPOtWHWWHJ\pEUpV]HL
Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül
61
&VtSĘpVFVtSĘt]OHW
62
Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)
63
Boka
64
Lábfej (talp is)
65
Lábujj(ak)
68
Alsó végtagok több helyen sérültek
69
Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag izmai, Achillesín)
Egész test vagy a test több területen sérült
71
Egész test (általános szervezeti hatások)
$WHVWMHOHQWĘVUpV]HSOpJpVLIDJ\iVVpUOpV
78
A test több része sérült
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A test fent nem említett egyéb részei

6. A munkavégzési hely:
A kódnégyzetben azt a helyet kell megjelölni, ahol a munkavállaló a balesetkor tartózkodott.
Kód
1
2
9

Megjelölés
Szokásos munkavégzési hely
Változó munkavégzési hely
Egyéb munkavégzési hely

$ÄV]RNiVRVPXQNDYpJ]pVLKHO\´IRJDOPiWV]ĦNHQNHOOpUWHOPH]QLH]pUWPLQGLJDPXQNDYpJ]pVV]HULQWLV]RNiVRV
KHO\L HJ\VpJ KHO\LVpJpQ EHOOL YDJ\LV PĦKHlyben, üzletben, irodában, valamint általános értelemben véve a
munkáltató helyi egységének valamely helyiségében található, rögzített munkaállást jelöli.
A „változó munkavégzési hely” tágabb értelemben használatos, lefedve az alábbiakat:
- A munkavégzési hely „mobil” (teherautó-YH]HWĘ PH]ĘJD]GDViJL PXQNiV pStWĘLSDUL PXQNiV V]HUHOĘ
NDUEDQWDUWyXWFDVHSUĘVWE 
- Általában a szokásos munkavégzési helyen dolgozó személyek számára eseti helyzetek:
$PXQNiOWDWyPHJEt]iViEyOW|UWpQĘXWD]iV
= A munkáltató képviseletében vagy megbízásából a szokásos helyi egységen kívül, ügyfél vagy egy másik
munkáltató helyi egységén belül végrehajtott tevékenység, cselekmény (találkozó, kiküldetés, üzleti megbeszélés,
telepítés vagy javítás stb.);
= Ideiglenes megbízás alapján a munkavállaló a szokásos munkavégzési helyén kívül, egy másik munkáltatónál
rögzített munkavégzési helyen végez tevékenységet, cselekményt. Ideértve a több napig vagy hétig elfoglalt
munkavégzési helyet, amelyek azonban nem jelentenek végleges megbízással járó munkavégzési helyet (például: a
PXQNiOWDWy PXQNDYiOODOyMiQDN YDJ\ PXQNDHUĘ-N|]YHWtWĘ iOWDO IRJODONR]WDWRWW PXQNDYiOODOy LGHLJOHQHV NLKHO\H]pVH
egy másik munkáltatóhoz, karbantartási munkálatok egy ügyfél telephelyén, stb.)
Az „egyéb munkavégzési hely” alatt a fentiekhez nem kapcsolható munkavégzési helyet kell érteni, amelyet a (H)
blokk „Mellékletek, megjegyzések” rovatában kell feltüntetni.
7. A baleset földrajzi helye:
Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló balesete bekövetkezett. Magyarországon történt baleset esetén szövegesen
be kell írni a baleset helyét a pontos cím (helységnév, közterület, házszám) megjelölésével. A kódnégyzetekbe a
MHJ\]ĘN|Q\Y NLW|OWpVHNRU KDWiO\RV D .6+ iOWDO NLDGRWW WHUOHWL V]iPMHOUHQGV]HUEHQ V]HUHSOĘ D] DGRWW KHlységhez
(településhez) tartozó NUTS kódot kell beírni.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
$EDOHVHWKHO\V]tQHDPXQNiOWDWy9H]VHQ\)Ę~WV]iPDODWWLWHOHSKHO\H
$EDOHVHWI|OGUDM]LKHO\H9H]VHQ\)Ę~W

H

U

3

2

2

0

7

Ha a baleset lakott WHUOHWHQNtYON|YHWNH]HWWEHpVHJ\pUWHOPĦHQQHPiOODStWKDWyPHJDWHOHSOpVDNNRUDEDOHVHW
KHO\V]tQHV]HULQWLPHJ\pWNHOOILJ\HOHPEHYHQQLpVDPHJ\pQEHOOOHJN|]HOHEEHVĘWHOHSOpVQHYpWpV1876NyGMiW
kell beírni. Közúton történt baleset esetén a közút számát és a km szelvényét kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy
PDJiQ~W HVHWpQ D EDOHVHW KHO\V]tQH V]HULQWL PHJ\pW NHOO ILJ\HOHPEH YHQQL pV D PHJ\pQ EHOO OHJN|]HOHEE HVĘ
település nevét és NUTS kódját kell beírni.
Abban az esetben, ha a baleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az ország és a település
QHYpW$NyGQpJ\]HWHNEH(8WDJiOODPRNHVHWpQDMHJ\]ĘN|Q\YNLW|OWpVHNRUKDWiO\RVD](XURVWDWiOWDONLDGRWW1876
NyGRNDWNHOOEHtUQLD]HOVĘNpWNyGQpJ\]HWEHD]RUV]iJRWMHO|OĘ EHWĦNHWDN|YHWNH]ĘKiURPNyGQpJ\]HWEHDEDOHVHW
helyszíne szerinti megye kódot. Ha külföldi lakott területen kívül vagy külföldi közúton történt a baleset és
HJ\pUWHOPĦHQQHPiOODStWKDWyPHJDPHJ\HNyGDNNRUDEDOHVHWKHO\V]tQHV]HULQWLUpJLyNyGRWNHOl beírni. Nem EU
WDJiOODP HVHWpQ D] HOVĘ KiURP NyGQpJ\]HWEH D 1(8 NLIHMH]pVW KD QHP iOO UHQGHONH]pVUH HJ\pUWHOPĦ LQIRUPiFLy D
EDOHVHWI|OGUDM]LKHO\pUĘODNNRUD]81.NLIHMH]pVWNHOOEHtUQL
Például: ha a baleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt, akkor a rovatot az alábbiak szerint kell
kitölteni:
7. A baleset földrajzi helye: Németország, Hamburg

D

8. A sérülés súlyossága:
$NyGQpJ\]HWEHDVpUOpVV~O\RVViJiQDNPHJIHOHOĘNyGV]iPRWNHOOEHtUQL

E

6

0

0
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1
2
3
4
5
6

7
8

Megjelölés
NePV~O\RVPXQNDEDOHVHWDPXQNDNpSWHOHQVpJLGĘWDUWDPD-3 nap
1HPV~O\RVPXQNDEDOHVHWDPXQNDNpSWHOHQVpJLGĘWDUWDPDPHJKDODGMDDQDSRW
Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset
Súlyos csonkulásos munkabaleset
Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje)
Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás
9DODPHO\pU]pNV]HUY YDJ\pU]pNHOĘNpSHVVpJ pVDUHSURGXNFLyVNpSHVVpJHOYHV]WpVpYHO
illetve
MHOHQWĘVPpUWpNĦNiURVRGiViYDOMiUyPXQNDEDOHVHW
Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset
$EHV]pOĘNpSHVVpJHOYHV]WpVpYHOIHOWĦQĘWRU]XOiVVDOEpQXOiVVDOHOPH]DYDUUDOMiUy
munkabaleset

$PXQNDNpSWHOHQVpJLGĘWDUWDPD
$ PXQNDNpSWHOHQVpJ LGĘWDUWDPD D]RQ WHOMHV QDSWiUL QDSRN V]iPD DPtJ D PXQNDYiOODOy D PXQNDEDOHVHWEĘO
NLIRO\yODJ PXQNDNpSWHOHQ YROW $ PXQNDNpSWHOHQ QDSRN V]iPiQDN PHJKDWiUR]iViQiO YDODPHQQ\L NLHVĘ QDSRW
ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL PpJ DNNRU LV KD D]RN SLKHQĘQDSUD SpOGiXO V]RPEDW YDViUQDS  YDJ\ PXQNDV]QHWL QDSUD
esnek, függetlenül attól, hogy a sérült teljes- YDJ\UpV]PXQNDLGĘEHQGROJR]LN$PHQQ\LEHQDPXQNDYiOODOyKHWHQWH
vagy havonta csak néhány napot dolgozik, akkor munkaképtelen napoknak kell tekinteni az olyan napokat is, amikor
a munkavállaló rendszerint nem dolgozik.
A kódnégyzetekbe a munkaképtelenséggel járó napokra vonatkozó számot három számjegyes formátumban kell
megadni. Jelentésre csak azok a munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint három teljes naptári napig tartó
munkaképtelenséget okoztak, ennek meJIHOHOĘHQ-N|]pHVĘ DNpWV]pOVĘpUWpNHWLVEHOHpUWYH PXQNDNpSWHOHQ
napok esetén a konkrét kiesett napok számát kell beírni. Például: 15 munkaképtelen nap esetén a 015 kódot, 96
munkaképtelen nap esetén a 096 kódot kell feltüntetni. Speciális kódokkal kell jelölni a 183 napot (legalább 6
KyQDSRW  HOpUĘ YDJ\ D]W PHJKDODGy WRYiEEi D WDUWyV PXQNDNpSWHOHQVpJHW   pV D KDOiORV NLPHQHWHOĦ EDOHVHWHW
 $WDUWyV PXQNDNpSWHOHQVpJ PHJiOODStWiViLJ YDJ\D KDOiOEHN|YHWNH]WpLJ NLHVĘ QDSRNDWQHP NHOOILJyelembe
venni.
$PHQQ\LEHQ D PXQNDNpSWHOHQVpJ LGĘWDUWDPD D MHJ\]ĘN|Q\Y EHNOGpVL KDWiULGHMpLJ QHP iOODStWKDWy PHJ D
NyGQpJ\]HWEH D] Ä$´ EHWĦMHO]pVW NHOO EHtUQL $ PXQNDNpSWHOHQVpJ LGĘWDUWDPiQDN LVPHUWWp YiOiViW N|YHWĘHQ
KDODGpNWDODQXO GH OHJNpVĘEE D WiUJ\KyQDSRW N|YHWĘ KyQDS  QDSMiLJ NHOO D PXQNDNpSWHOHQ QDSRN V]iPiW N|]OĘ
MHJ\]ĘN|Q\Y DGDWV]ROJiOWDWiV -es kód) egy-egy példányát megküldenie mindazon helyekre, ahova a vonatkozó
MRJV]DEiO\D]HUHGHWLMHJ\]ĘN|Q\YPHJNOGpVpUHN|WHOH]WH(EEHQD]HVHWEHQDPXQNDNpSWHOHQQDSRNV]iPiWN|]OĘ
MHJ\]ĘN|Q\YQHND]HOVĘMHJ\]ĘN|Q\YDGDWDLN|]O- a munkaképtelen napok számán túl - legalább az (A), (B), (C),
(I) blokkokban leírtakat kell tartalmaznia.
$PHQQ\LEHQ D PXQNDYiOODOy D IHOJ\yJ\XOiViW N|YHWĘHQ D PXQNDEDOHVHWpEĘO HUHGĘHQ LVPpW PXQNDNpSWHOHQQp
YiOLNDNNRUHJ\PXQNDNpSWHOHQQDSRNV]iPiWN|]OĘMHJ\]ĘN|Q\YHWNHOONLW|OWHQLpVD]|VV]HVPXQNDNpSWHOHQQDSRN
V]iPiW NHOO EHtUQL (EEHQ D] HVHWEHQ D PXQNDNpSWHOHQVpJ LGĘWDUWDPiW ~J\ NHOO PHJKDWiUR]QL KRJ\ D NRUiEEDQ
bejelentett munkaképtelen napok számához hozzá kell adni az újabb munkaképtelen napok számát. A
MHJ\]ĘN|Q\YEHQDPXQNDNpSWHOHQQDSRNV]iPiQW~OOHJDOiEED] $  %  &  , EORNNRNDWNHOONLW|OWHQLYDODPLQWD
(H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában a]LVPpWHOWMHJ\]ĘN|Q\YPHJNOGpVpQHNRNiWLVMHOH]QLNHOO
3pOGiXODVpUOWPXQNDYiOODOyHOVĘDONDORPPDOWHOMHVQDSWiULQDSRWHVHWWNLDPXQNiEyODPHO\HWEHMHOHQWHWWD
PXQNiOWDWy )HOJ\yJ\XOiViW N|YHWĘHQ PXQNiED iOOW GH NpVĘEELHNEHQ NLGHUOW KRJ\ D PXQNDEDOHVHWpEĘO HUHGĘHQ
PĦWpWUHYDQV]NVpJHpVHPLDWWWRYiEELWHOMHVQDSWiULQDSUDHVHWWNLDPXQNiEyO(EEHQD]HVHWEHQDPXQNiOWDWy
HJ\PXQNDNpSWHOHQQDSRNV]iPiWN|]OĘMHJ\]ĘN|Q\YHWW|OWNLDPHO\EHQDPXQNDNpSWHOHQVpJLGĘWDUWDPUDYRQDWNR]y
kódnégyzetekbe a 023 (azaz 010+013) kódot írja.
Kód
004-182
997
998
A

Megjelölés
Munkaképtelen napok száma (hat hónapnál rövidebb munkaképtelenség)
QDSRW OHJDOiEEKDWKyQDSRW HOpUĘYDJ\D]WPHJKDODGyWRYiEEiWDUWyV
munkaképtelenség
Halálos kimenHWHOĦPXQNDEDOHVHW
$PXQNDNpSWHOHQVpJLGĘWDUWDPDDMHJ\]ĘN|Q\YEHNOGpVLKDWiULGHMpLJQHPiOODStWKDWyPHJ
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(D) A munkabaleset részletes leírása:
$PXQNiOWDWyQDNHEEHQDEORNNEDQDOHKHWĘOHJSRQWRVDEEDQOHNHOOtUQLDDPXQNDEDOHVHWHOĘ]PpQ\HLWWpQ\OHJes
lefolyását (hol és hogyan történt a baleset, milyen körülmények között és mi okozta a sérülést, stb.), tömören és
HJ\pUWHOPĦHQ U|J]tWHQLH NHOO D EDOHVHWWHO NDSFVRODWRV |VV]HV WpQ\W N|UOPpQ\W WHYpNHQ\VpJHW YDODPLQW LWW YDQ
OHKHWĘVpJD]WOHtUQLKRJ\a sérültnek milyen munkatapasztalata volt.
$ PXQNDEDOHVHW OHtUiVDNRU UpV]OHWHVHQ NL NHOO IHMWHQL D MHJ\]ĘN|Q\Y (  EORNNMiEDQ V]HUHSOĘ N|UOPpQ\HNHW pV
WpQ\H]ĘNHW pV J\HOQL NHOO DUUD KRJ\ D MHO]HWW EORNNEDQ PHJDGRWW OHKHWĘOHJ U|YLG HJ\-két szavas válaszok, és a
EDOHVHWOHtUiVEDQV]HUHSOĘPHJIRJDOPD]iVRNN|]|WWQHOHJ\HQHOOHQWPRQGiV
A munkabaleset leírása külön lapon folytatható, amelyen többek között fényképpel, helyszínrajzzal bemutatható a
munkabaleset helyszíne, illetve környezete.
A munkabeleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. pontjában fel nem tüntetett sérülésen túli sérüléseket a
(H) blokkban „Mellékletek, megjegyzések” kell feltüntetni,

(E) A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:
(EEHQDEORNNEDQDV]|YHJHVYiODV]WLJpQ\OĘURYDWRNDWOHKHWĘOHJU|YLGHQHJ\-két szóval kell kitölteni.
1. Munkahelyi környezet:
Azt a munkahelyet, munkaterületet vagy általános környezetet kell megjelölni, ahol a baleset történt
J\iUWyPĦKHO\PH]ĘJD]GDViJLWHUOHWNDUEDQWDUWyPĦKHO\IHOOHWNH]HOĘzem, építési terület/bontás/, raktárépület,
közlekedési terület, istálló stb.).
2. Munkafolyamat:
A sérült által a balesetkor végzett általános tevékenységét vagy feladatát kell megjelölni. A munkafolyamat
általánosan leírja azt a munkatípust, vagyis a feladatot, amelyet a sérült a baleset pillanatáig végzett és nem a sérült
pontos foglalkozását vagy a balesetkor végzett konkrét fizikai tevékenységét jelenti. A munkafolyamat rendszerint
EL]RQ\RV LGĘWDUWDPLJ YpJ]HWW PXQNiW MHOHQW 0XQNDIRO\DPDWRNUD SpOGD WHrmelés, gyártás, építkezés, földeken
YpJ]HWWPXQNDiOODWWHQ\pV]WpVRNWDWiVMiUPĦYH]HWpVNDUEDQWDUWiVMDYtWiVUDNWiUR]iVVWE
3. A sérült konkrét fizikai tevékenysége:
$VpUOWPXQNDYiOODOyiOWDODEDOHVHWLGĘSRQWMiEDQYpJ]HWWNRQNUpWIL]LNDLWHYpNHQységet kell meghatározni, vagyis
D]WKRJ\SRQWRVDQPLWFVLQiOWDVpUOWDEDOHVHWSLOODQDWiEDQ$NRQNUpWIL]LNDLWHYpNHQ\VpJFVDNU|YLGLGĘWDUWDPUD
terjed ki, míg a „munkafolyamat” huzamosabb ideig végzett feladatot ismertet.
Példa: mit csinált a sérült? (OHNWURPRVNp]LI~UyWKDV]QiOWJpSMiUPĦWYH]HWHWWJpSLPHJKDMWiV~Np]LV]HUV]iPPDO
munkát végzett, kézben terhet szállított, gyalogosan közlekedett (járás), stb.
$NRQNUpWIL]LNDLWHYpNHQ\VpJDQ\DJL WiUJ\L WpQ\H]ĘMH
Azt a munkaeszközt, beleértve tiUJ\DWpVDQ\DJRW DQ\DJLWpQ\H]ĘW NHOOPHJMHO|OQLDPHO\HWDVpUOWPXQNDYiOODOy
a baleset bekövetkezésekor használt, amellyel munkát végzett, függetlenül attól, hogy az adott munkaeszköz a
baleset bekövetkezésében közrejátszott-e. Ha azonban a konkrét fL]LNDL WHYpNHQ\VpJJHO W|EE DQ\DJL WpQ\H]Ę LV
kapcsolatban áll, akkor azt kell megnevezni, amelyik a legközelebbi kapcsolatba hozható vagy a legszorosabban
összefügg a balesettel.
$Q\DJLWpQ\H]ĘNDV]WDOLI~UyJpSNp]LNDODSiFVJpSDONDWUpV]VWE
Példák: A sérült takarítás (munkafolyamat) során felment (konkrét fizikai tevékenység) a OpSFVĘQ (anyagi
WpQ\H]Ę 
A sérült bútorkészítés (munkafolyamat) közben a saját kezével felemelt (konkrét fizikai tevékenység) egy
fadarabot DQ\DJLWpQ\H]Ę 
4. Balesetet kiváltó különleges esemény:
$]W D V]RNiVRV PXQNDIRO\DPDWWyO J\DNRUODWWyO HOWpUĘ UHQGHOOHQHV HVHPpQ\W UHQGHOOHQHVVpJHW NHOO PHJQHYH]QL
DPHO\NLYiOWRWWDDEDOHVHWHW+DHVHPpQ\HNVRUR]DWiUyOYDQV]yD]XWROVyUHQGHOOHQHVVpJHWNHOOPHJQHYH]QL LGĘEHQD
legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez), amely a balesethez vezetett.
Balesetet kiváltó különleges esemény: szilánkokkal járó törés, munkaeszköz feletti uralom elvesztése, elcsúszás,
botlás, robbanás, stb.
.O|QOHJHVHVHPpQ\DQ\DJL WiUJ\L WpQ\H]ĘMe:
$ NO|QOHJHV HVHPpQ\KH] NDSFVROyGy PXQNDHV]N|]W EHOHpUWYH WiUJ\DW pV DQ\DJRW DQ\DJL WpQ\H]ĘW  NHOO
feltüntetni, amelyet a sérült munkavállaló használt, amellyel érintkezésbe került, és amelynek a meghibásodása,
rendellenes állapota a balesetet kiváltoWWD LOOHWYH DPHOO\HO D VpUOpV |VV]HIJJpVEHQ YDQ +D W|EE DQ\DJL WpQ\H]Ę
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NDSFVROyGLND] XWROVy NO|QOHJHVHVHPpQ\KH]DNNRUD]XWROVyDQ\DJLWpQ\H]ĘWNHOO PHJQHYH]QLDPHO\ LGĘEHQD
legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez.
Különleges esemény anyDJLWpQ\H]ĘMHI~UyJpSpSOHWHOHPHN DMWyNIDODN VWE
Példák: A sérült leesett UHQGHOOHQHVVpJ DOpSFVĘQ DQ\DJLWpQ\H]Ę 
A sérült elvesztette az irányítást (rendellenesség) egy kézi sarokcsiszoló DQ\DJLWpQ\H]Ę IHOHWW
5. A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja:
$]WDVpUOpVKH]YH]HWĘHVHPpQ\WNHOOIHOWQWHWQLDPHO\OHtUMDKRJ\DPXQNDYiOODOyKRJ\DQV]HQYHGHWWVpUOpVWpV
hogyan került érintkezésbe a balesetet okozó tárggyal. Ha több sérülést okozó érintkezés is történt, akkor azt kell
megnevezni, amely a legsúlyosabb sérülést okozta.
6pUOpVW RNR]y pULQWNH]pV UHSOĘ WiUJ\ RNR]WD pULQWNH]pV pULQWNH]pV IRUUy WiUJJ\DO iOOy WiUJJ\DO YDOy WN|]pV
EHV]RUXOiVWiUJ\DNN|]pEHWHPHWĘGpVV]LOiUGDQ\DJDOiHVĘWiUJ\iOWDOPpUWWpVVWE
5.1. A séUOpVWRNR]ypULQWNH]pVDQ\DJL WiUJ\L WpQ\H]ĘMH
$ VpUOpVW RNR]y pULQWNH]pVKH] NDSFVROyGy YDJ\ D]]DO |VV]HIJJĘ PXQNDHV]N|]W EHOHpUWYH WiUJ\DW pV DQ\DJRW
DQ\DJL WpQ\H]ĘW  NHOO IHOWQWHWQL DPHOO\HO D VpUOW PXQNDYiOODOy pULQWNH]pVEH NHUOW YDJ\ DPHO\ a lelki
HJpV]VpJNiURVRGiViW RNR]WD +D W|EE DQ\DJL WpQ\H]Ę LV NDSFVRODWED KR]KDWy D VpUOpVVHO DNNRU D]W D] DQ\DJL
WpQ\H]ĘW NHOO PHJQHYH]QL DPHO\ D OHJV~O\RVDEE VpUOpVVHO iOO |VV]HIJJpVEHQ $Q\DJL WpQ\H]Ę V]HUV]iPJpSEĘO
V]iUPD]yV]LOiQNIpPIĦUpV]Oapát, kalapács, stb.
Példák: A sérült elesik és megüti magát (érintkezés - sérülési mód) a padlón DQ\DJLWpQ\H]Ę 
A sérültet eltalálja (érintkezés - sérülési mód) egy OHHVĘFVDYDUK~]y DQ\DJLWpQ\H]Ę 
6]HPpO\LWpQ\H]Ę
A baleset bekövetkezésében szerHSHW MiWV]y V]HPpO\L WpQ\H]ĘW D VpUOW V]HPpO\UH YRQDWNR]yDQ D] 6 VpUOW 
rovatnál kell beírni. Amennyiben más személynek is volt szerepe a baleset bekövetkezésében, úgy azt az M (más
személy) rovatnál kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha több személyL WpQ\H]Ę LV PHJiOODStWKDWy D EDOHVHWWHO
NDSFVRODWEDQ DNNRU D]W D WpQ\H]ĘW NHOO PHJMHO|OQL DPHO\LN D OHJQDJ\REE KDWiVVDO YROW D EDOHVHW EHN|YHWNH]pVpUH
Például: ha alkoholos befolyásoltság következménye a fegyelmezetlenség, akkor az alkoholos befolyásoltságot kell
PHJMHO|OQL $PHQQ\LEHQ HJ\pE WpQ\H]Ę NHUO PHJMHO|OpVUH DNNRU D]W D +  EORNN Ä0HOOpNOHWHN PHJMHJ\]pV´
rovatában meg kell nevezni.
Kód
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Megjelölés
$V]HPpO\LWpQ\H]ĘNQHNQHPYROWV]HUHSHDEDOHVHWEHQ
Képzetlenség, szakképzetlenség
Gyakorlatlanság
Egészségi okok (eü. alkalmatlanság, egyéb abnormális élettani hatás)
Alkoholos befolyásoltság
Gyógyszer hatása
Kábítószer hatása
Oktatás hiánya
Figyelmetlenség
Fegyelmezetlenség, szabályszeJĘXWDVtWiVHOOHQHVPDJDWDUWiVWHYpNHQ\VpJ
(J\pEDEHVRUROiVEDQQHPV]HUHSOĘV]HPpO\LWpQ\H]Ę

$EL]WRQViJLpVMHO]ĘEHUHQGH]pVHNHJ\pQLYpGĘHV]N|]|NHJ\pEYpGHOPLPHJROGiVRNDONDOPDVViJD
A 7.1-7.5. kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz biztonsági berendezéseivel
YpGĘEXUNRODW YpGĘEHUHQGH]pV  MHO]ĘEHUHQGH]pVpYHO YDODPLQW HJ\pQL YpGĘHV]N|]]HO pV HJ\pE YpGHOPL
megoldásokkal kapcsolatos megállapításokat kell az 1-8. kódszámok valamelyikével megjelölni. Egyéb védelmi
megoldásoknál kell értékelni pl. az építési munkahelyeken és létesítményekben a le, illetve beesés elleni védelmet,
JpSMiUPĦYHNQpODEL]WRQViJL|YHWVWE
Kód
1
2
3
4
5
6
7

Megjelölés
$ONDOPDVUHQGHOWHWpVV]HUĦHQKDV]QiOWiN
$ONDOPDVQHPUHQGHOWHWpVV]HUĦHQKDsználták
Alkalmas, nem használták
$ONDOPDWODQUHQGHOWHWpVV]HUĦHQKDV]QiOWiN
$ONDOPDWODQQHPUHQGHOWHWpVV]HUĦHQKDV]QiOWiN
Alkalmatlan, nem használták
Szükséges, de nem volt
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Nem szükséges

) $EDOHVHWKH]YH]HWĘRNRNRN
A balesetvizsgálat eredménye alapján röviden összefoglalva meg kell határozni, illetve le kell írni azt a tárgyi,
V]HPpO\L YDJ\ V]HUYH]pVL RNRW YDJ\ RNRNDW DPHO\HN N|]YHWOHQO YDJ\ N|]YHWYH MHOHQWĘV KDWiVVDO YROWDN D EDOHVHW
bekövetkezésére. Például: adott munkaeszköz, munkahely biztonsági állapotának hiánya, munkaeszköz
NDUEDQWDUWiViQDN HOĘtUW IHOOYL]VJiODWiQDN VWE HOPXODV]WiVD YHV]pO\HV DQ\DJ V]DEiO\WDODQ IHOKDV]QiOiVD
összehangolás hiánya építési munkahelyen, stb.

(G) Munkáltatói intézkedés(ek) a hasoQOyEDOHVHWHNPHJHOĘ]pVpUH
Ha a munkáltató a balesetvizsgálat eredményeként intézkedést tart szükségesnek, akkor annak jellegét, tartalmát,
D]DUUDNLWĦ]|WWKDWiULGĘWpVD]LQWp]NHGpVYpJUHKDMWiViYDOPHJEt]RWWV]HPpO\W DEEDQD]HVHWEHQLVKDPiUDEDOHVet
után azonnal megtörtént) rögzíteni kell. Az intézkedést a munkahelyre, munkaeszközre, szervezési feladatra
NRQNUHWL]iOYD HJ\pUWHOPĦHQ pV SRQWRVDQ PHJ NHOO KDWiUR]QL $] LQWp]NHGpV OHKHW PĦV]DNL MHOOHJĦ WHFKQROyJLD
megváltoztatása, munkaeszköz átalakítiVDEL]WRQViJLEHUHQGH]pVIHOV]HUHOpVHVWE V]HUYH]pVLV]DEiO\R]iVLMHOOHJĦ
PXQNDUHQG PHJYiOWR]WDWiVD SLKHQĘLGĘ EHLNWDWiVD D PXQNiOWDWy EHOVĘ V]DEiO\R]iViQDN PHJYiOWR]WDWiVD HJ\pQL
YpGĘHV]N|]MXWWDWiVDVWE pVRNWDWiVVDONDSFVRODWRV

(H) Mellékletek, megjegyzések:
,WWNHOOIHOVRUROQLD]RNDWDGRNXPHQWXPRNDWDPHO\HNDPXQNDEDOHVHWLMHJ\]ĘN|Q\YPHOOpNOHWpWNpSH]LN
Például:
- PHJKDOOJDWiVLMHJ\]ĘN|Q\YHN VpUOWWDQ~N 
- fényképfelvételek száma,
- alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye,
- szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata,
- munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye,
- vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata,
- kockázatértékelés vonatkozó részének másolata,
- PĦV]HUHVPpUpVHNHUHGPpQ\H
- V]DNpUWĘLYpOHPpQ\
- DPXQNDYpGHOPLNpSYLVHOĘNO|QODSRQOHtUWpV]UHYpWHOH
,WW NHOO U|J]tWHQL D MHJ\]ĘN|Q\Y DGDWDLYDO NDSFVRODWRV PLQGHQ IRQWRV D NRUiEEL URYDWRNEDQ QHP NLIHMWHWW WpQ\W
többek között:
- a baleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. pontjában fel nem tüntetett sérülésen túli sérüléseket,
- KDDPXQNiOWDWyNLUHQGHOĘYDJ\N|OFV|QEHDGyDQQDNDQHYpWpVFtPpW
- DPHQQ\LEHQ D PXQNDYpGHOPL NpSYLVHOĘ PHJiOODStWiVD D PXQNiOWDWyWyO HOWpUĘ LOletve véleménye van, akkor a
véleményét, megállapítását,
- V]ROJiOWDWiVNHUHWpEHQYpJ]HWWEDOHVHWNLYL]VJiOiVHVHWpQDV]ROJiOWDWiVWYpJ]ĘFpJ YiOODONR]iV QHYpWFtPpW
- KDPXQNiOWDWyV]pNKHO\pWĘOODNKHO\pWĘOHOWpUDOHYHOH]pVLFtPDQQDNFtPpW
- amennyiben a sérültnek nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakcíme, tartózkodási helye, a külföldi
lakcímét.
- DPHQQ\LEHQDEDOHVHWLGĘSRQWMDLVPHUHWOHQD]LVPHUHWOHQLGĘSRQWRNiW
- yUiVPXQNDLGĘWĘOHOWpUĘIRJODONR]WDWiVYDJ\UHQGNtYOLPXQNDYpJ]pV HVHWpQDPXQNDLGĘPpUWpNpWDSLKHQĘLGĘ
LGĘV]DNiW
- KRJ\DEDOHVHWHWV]HQYHGHWWOHJXWyEELSLKHQĘQDSMDYDJ\V]DEDGQDSMDyWDKiQ\DGLNPXQNDQDSRQN|YHWNH]HWWEHpV
hány óra hány perckor a munkabaleset,
- amennyiben „egyéb típusú” sérülés, sérült testrész, s]HPpO\LWpQ\H]ĘNHUOWNLYiODV]WiVUDSRQWRVDQDVpUOpVWD
VpUOWWHVWUpV]WDEDOHVHWEHN|YHWNH]pVpEHQV]HUHSHWMiWV]yV]HPpO\LWpQ\H]ĘW
- amennyiben az „egyéb munkavégzési hely” alatt a „C” blokkban leírt egyéb munkavégzési helyek egyike sem
kapcsolható a munkavégzési helyhez,
- DPXQNDEDOHVHWLMHJ\]ĘN|Q\YLVPpWHOWPHJNOGpVpQHNRNiW
- DPyGRVtWyMHJ\]ĘN|Q\YVRUiQD]HUHGHWLMHJ\]ĘN|Q\YK|]NpSHVWPyGRVtWRWWEORNNRNDWpVSRQWRNDW
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Amennyiben a blokkban a dokumentációk felsorolásához nem áll rendelkezésrH HOHJHQGĘ KHO\ ~J\ D]W NO|Q
dokumentáció jegyzéken (iratjegyzék) kell szerepeltetni, és a (H) blokkban csak a jegyzéket kell megjelölni.
(EEHQ D EORNNEDQ OHKHWĘVpJH YDQ D PXQNiOWDWyQDN KRJ\ D] HOĘ]Ę URYDWRNRQ W~OPHQĘHQ EiUPLO\HQ D
munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt, véleményt rögzítsen. Itt kell indokolni
D]DGDWV]ROJiOWDWiVEDQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGĘQW~OLNpVHGHOPHW+DDMHJ\]ĘN|Q\Y|QEL]WRVtWRWWKHO\QHPHOHJHQGĘD
megjegyzések megtételére, akkor az észrevéteOHNHWDMHJ\]ĘN|Q\YK|]FVDWROWNO|QODSRQNHOOIRO\WDWQL

, $NLYL]VJiOiVEDQUpV]WYHYĘNDGDWDLKLWHOHVtWpVHN
0XQNDYpGHOPLNpSYLVHOĘ
$ EORNNEDQ V]HUHSOĘ NyGQpJ\]HWHW PLQGHQ HVHWEHQ NL NHOO W|OWHQL D PHOOHWWH IHOVRUROW NyGRN YDODPHO\LNpYHO
AmennyibHQ D PXQNDYpGHOPL NpSYLVHOĘ UpV]W YHWW D EDOHVHW NLYL]VJiOiViEDQ DNNRU D MHJ\]ĘN|Q\YHW DOitUiViYDO
N|WHOHVHOOiWQL+DDPXQNiOWDWyWyOHOWpUĘDPHJiOODStWiVDLOOHWYHYpOHPpQ\HYDQDNNRUDYpOHPpQ\pWPHJiOODStWiViW
- kérésére - külön lapon kell a munkabDOHVHWL MHJ\]ĘN|Q\YK|] FVDWROQL pV D +  EORNN Ä0HOOpNOHWHN PHJMHJ\]pV´
rovatában is fel kell tüntetni.
2. A baleset kivizsgálását végezte:
A balesetet kivizsgáló személy nevét, valamint a baleset kivizsgálás lezárásának dátumát kell beírni. A balesetet
vL]VJiOyV]HPpO\DEDOHVHWNLYL]VJiOiViWOH]iUyMHJ\]ĘN|Q\YHWDOitUiViYDON|WHOHVHOOiWQL$PHQQ\LEHQUHQGHONH]LND
balesetet vizsgáló személy munkavédelmi szakképzettséggel, akkor a munkavédelmi képzettséget igazoló okirat
számát is fel kell tüntetni. SzolJiOWDWiV NHUHWpEHQ YpJ]HWW EDOHVHWYL]VJiODW HVHWpQ D V]ROJiOWDWiVW YpJ]Ę FpJ
(vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) blokk „Mellékletek, megjegyzés” rovatában.
0XQNiOWDWyNpSYLVHOĘMH
$PXQNiOWDWyYH]HWĘMpQHNYDJ\D]iOWDODtUiVEDQ HJ\HGLOHJYDJ\EHOVĘV]DEiO\]DWEDQ IHOMRJRVtWRWWV]HPpO\QHND
nevét és beosztását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozónak, magánszemély munkáltató esetén a munkáltatói
MRJN|UWJ\DNRUOyV]HPpO\QHNDQHYpWNHOOEHtUQL$]DOitUiVGiWXPiWN|YHWĘHQDMHJ\]ĘN|Q\YHt az a személy írhatja
DOi DNLW D QpY pV D EHRV]WiV URYDWED EHtUWDN %pO\HJ]ĘYHO UHQGHONH]Ę PXQNiOWDWy HVHWpQ D] DOitUiVW D PXQNiOWDWy
PĦN|GpVHVRUiQMRJV]HUĦHQKDV]QiOWEpO\HJ]ĘMpYHOKLWHOHVtWHQLNHOO

- $MHJ\]ĘN|Q\YHWHOOHQĘU]ĘPXQNDYpGHOPLIHOJ\HOĘ:
$] DGRWW PXQNDEDOHVHW YL]VJiODWiYDO MHJ\]ĘN|Q\Y NLW|OWpVpYHO NDSFVRODWRV pV]UHYpWHOHN LQWp]NHGpVHN
IHOMHJ\]pVpUHHURYDWEDQYDQOHKHWĘVpJ
$ PXQNDEDOHVHWL HVHPpQ\ HOHP]pVpW YL]VJiODWiW NyGROiViW  N|YHWĘHQ D IHOJ\HOĘ N|WHOHV D QHYpW IHOJ\HOĘL
igazoOYiQ\V]iPiWDIHOOYL]VJiODWOH]iUiViQDNQDSMiWEHtUQLPDMGH]WN|YHWĘHQDMHJ\]ĘN|Q\YHWDOitUQL
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