
Üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés 

Hatáskörrel rendelkező

szervezet
Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatal

Illetékesség A munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatal

Ügyintézés helye

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  (NMKH)  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási  Főosztály  (CSTBFO)  Egészségbiztosítási
Osztálya  (3100  Salgótarján,  Zemlinszky  R.  út  9.),  valamint  az
NMKH  CSTBFO  Társadalombiztosítási  Osztálya  (2660
Balassagyarmat, Ady E. út 2.)

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

 Nyilatkozat  az  üzemi  balesetnek  nem  minősülő  baleset
(sérülés) következményeiről (KPE180) 

 Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170) 
 Munkabaleseti jegyzőkönyv 
 Bejelentés  foglalkozási  megbetegedésről  (mérgezésről),

fokozott expozícióról 

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
Hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  esetén  8  nap,  illetve  teljes
eljárásban 60 nap.

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen, vagy postai úton. 

Benyújtható  a  foglalkoztató  által  a  baleseti  táppénz  ellátás  iránti
kérelemmel  együtt  is,  elektronikus  úton  Cégkapun,  vagy a
kormányhivatalnál  történt regisztrációt  követően  Ügyfélkapun
keresztül.

Alapvető  eljárási
szabályok, ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

Társadalombiztosítási  szempontból  az  a baleset  tekinthető  üzemi
balesetnek, amely:

 a  biztosítottat  (sérültet)  a  foglalkozása  körében  végzett
munka  közben,  vagy  azzal  összefüggésben  éri
(munkabaleset), illetőleg 

 munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) menet
közben elszenvedett baleset (munkavégzéssel összefüggő úti
baleset), továbbá 

 a biztosítottat közcélú munka végzése közben, valamint 
 a  biztosítottat  egyes  társadalombiztosítási  ellátások

igénybevétele  során  (keresőképtelenség,  egészségkárosodás
mértékének,  rehabilitálhatóságának  elbírálása  céljából
elrendelt,  vagy  a  keresőképessé  váláshoz  szükséges  egyéb
vizsgálaton  vagy  kezelésen  történt  megjelenéssel
összefüggésben) érte.

 A  baleset  üzemiségének  elbírálásánál  figyelembe  kell  venni
a baleset  összes  körülményét (hol,  mikor  történt,  hogyan
következett be a baleset, stb.), és ez alapján kell határozatot hozni
a baleset üzemiségének elismeréséről, vagy elutasításáról.



A  baleset  megtörténtét  Munkabaleseti  vagy  Üzemi  baleseti
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkáltatónak minden bejelentett,
illetve  tudomására  jutott  balesetről  meg  kell  állapítania,
hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti  munkabalesetnek,
akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset
esetén a hozzátartozót értesítenie kell.

Azt, hogy a munkáltatóhoz bejelentett baleset társadalombiztosítási
szempontból  is  üzemi  balesetnek  minősül-e,  a baleseti
táppénz megállapítására jogosult szerv határozattal állapítja meg. 

A foglalkozási megbetegedés az a betegség, egészségkárosodás,
amely  a  biztosított  foglalkozásának  különös  veszélye  folytán
keletkezett.  A  foglalkozási  megbetegedés  általában  hosszabb
tartamú behatás következtében kialakuló egészségi állapotromlás. 

Ha  a  munkavégzéssel  összefüggésben  nem  baleset  éri  a
munkavállalót,  hanem  a  munkavégzés  körülményei  miatt  tartós
egészségkárosodást  szenved,  akkor  lehetséges  orvosszakmai
eljárást követően foglalkozási megbetegedést megállapítani. 

A  bejelentést  a  megbetegedést  észlelő  orvos  (foglalkozás-
egészségügyi  orvos,  fekvőbeteg  gyógyintézet  orvosa,  háziorvos)
köteles  megtenni.  Az  orvosi  tevékenység  körében  észlelt
foglalkozási  betegséget,  valamint  vegyi  anyagok,  továbbá  zaj
okozta fokozott  expozíciós esetet  a munkáltató telephelye szerint
illetékes  munkavédelmi  hatósághoz  kell  bejelenteni  az  ehhez
szükséges formanyomtatványon.  A  foglalkozási  megbetegedés  és
fokozott  expozíciós  eset  keletkezésének  körülményeit  a
munkavédelmi  hatóság  kivizsgálja  és  a  hozzá  érkezett
bejelentéseket  az  Országos  Munkahigiénés  és  Foglalkozás-
egészségügyi Intézet (OMFI) részére döntés céljából továbbítja.

A döntésről az OMFI 30 napon belül tájékoztatja a munkavédelmi
hatóságot, aki értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek
hiányában  az  egészségbiztosítási  pénztári  feladatkörében  eljáró
fővárosi vagy megyei kormányhivatalt.

A foglalkozási megbetegedés tényét az ún. értesítéssel (27/1996.
(VIII.28.) NM rendelet 6. sz. melléklet)  kell bizonyítani.

Ezen értesítés alapján bírálja el  társadalombiztosítási kifizetőhely,
illetve a kormányhivatal, hogy a foglalkozási megbetegedés baleseti
ellátásra jogot adó üzemi balesetnek minősül-e. 

A  bejelentett  üzemi  baleset  tényét,  a  baleset  üzemi  jellegét,  a
foglalkozási  megbetegedés  tényét  a  baleseti  táppénz
megállapítására  jogosult társadalombiztosítási  kifizetőhely,  vagy  a
munkáltató  székhelye  szerinti  illetékes megyei  vagy  fővárosi
kormányhivatal határozattal állapítja meg. 

Az  egészségbiztosítás  baleseti  ellátásai  kizárólag  e  határozat
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alapján vehetők igénybe. 

Az üzemi baleset elismerésére vonatkozó kérelmet a munkáltatónál
működő társadalombiztosítási  kifizetőhelyhez,  vagy  a  munkáltató
székhelye szerinti illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz
kell benyújtani.

Az  egyéni  és  társas  vállalkozó,  a  biztosított  mezőgazdasági
őstermelő,  illetve  a  Magyarországon  bejegyzésre  nem  kötelezett
külföldi  munkáltatónak  a  Magyarország  területén  biztosítási
kötelezettséggel  járó  jogviszony  keretében  munkát  végző  vagy
kiküldetésben lévő munkavállalója által  elszenvedett  balesetet – a
sérült  bejelentése  alapján  –  a  balesetet  szenvedett  személy
lakóhelye  szerint  illetékes  fővárosi  vagy  megyei  kormányhivatal
vizsgálja ki, és veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet.

A baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet – a foglalkozási
megbetegedést  kivéve  –  legkésőbb a  baleset  bekövetkezésétől
számított egy éven belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása
miatt igazolással nem lehet élni.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

A  foglalkozási  betegségek  és  fokozott  expozíciós  esetek
bejelentéséről  és  kivizsgálásáról  szóló  27/1996.  (VIII.  28.)  NM
rendelet;  

Jogszabályke  reső  

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján
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