„Munkabaleset kivizsgálása lépésről-lépésre”
Elektronikus módszertani (Excel) segédanyag
(Mbal_vizsg_modszertani_Ver1-0.xlsx)

Az elektronikus alkalmazási megoldást készítette:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály

A szakmai anyag a GINOP-5.3.7-VEKOP-172017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt
projekt keretében jött létre.
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A segédlet célja

A „Munkabaleset kivizsgálása lépésről-lépésre” elektronikus módszertani (Excel) segédanyag
(Mbal_vizsg_modszertani_Ver1-0.xlsx) egy olyan hiánypótló kezdeményezésként került kialakításra, mely elsősorban a balesetvizsgálati szaktevékenységet ellátó szakemberek munkájának támogatására hivatott.
A segédlet célja, hogy
•
•
•

a munkabaleset kivizsgálás során rögzített adatok egy helyen gyűjthetők legyenek,
a lényeges vizsgálati lépések ne maradjanak el,
adjon segítséget az adminisztrációhoz, a munkabaleseti jegyzőkönyv szakszerű kitöltéséhez.

A módszertani segédanyaggal szemben, az alábbi követelményeknek való megfelelés volt az
alapvető elvárás:
• Olyan már létező szakmai útmutatókra épüljön, mely anyagok megfelelnek a balesetvizsgálati tevékenységek szakmai kritériumainak;
• Könnyen áttekinthető, logikusan egymásra épülő kérdéssorok alapján működjön;
• A kérdőív formájában működő táblázatban, az egyes kérdésekre adott válaszok, egyben a
szükséges további teendőkre, lépésekre is utaljanak;
• Egyes adatbekérési mezők esetén, legyen lehetőség „választólista" segítségével is megadni a kitölthető válaszokat;
• Az elektronikus kitölthetőség mellett, legyen lehetőség nyomtatott formában történő
használatra is;
• A balesetvizsgálati szaktevékenység ellátását támogató, gyakorlatban, a helyszínen is alkalmazható kérdéslista összeállítása;
• A módszertani dokumentációban legyenek azonosítottak a balesetvizsgálat zárásaként keletkező „Munkabaleseti jegyzőkönyv” kitöltéséhez szükséges adatok.
A jelen verzió (Mbal_vizsg_modszertani_Ver1-0.xlsx) a későbbiekben fejlesztésre kerülhet a
gyakorlati tapasztalatok alapján, ezért a verziófrissítést ajánlott a későbbiekben figyelni az
ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának szakmai honlapján.

A munkabaleset vizsgálat módszertani segédlet (Mbal_vizsg_modszertani_Ver1-0.xlsx)
használata:
A baleset helyszínén, az Mbal_vizsg_modszertani_Ver1-0.xlsx „VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ” munkafüzet lapjának kitöltésével indul az adatgyűjtési folyamat.
2

A később készítendő/készíthető dokumentációkba, a „VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ”-ból kerülnek automatikusan átemelésre a releváns adatok (pl. Sérült neve, Munkáltatói adatok, Munkabaleset adatai, stb.).
A vizsgálattal kapcsolatban készítendő/készíthető dokumentációk:
• Munkabaleset minősítése, 1.a sz. melléklet (elutasítás esetén kötelező);
• Munkabaleseti nyilvántartás 1.b sz. melléklet (kötelező);
• Munkabaleset vizsgálati jkv. 2. sz. melléklet (nem kötelező);
• Munkabaleseti jkv 3. sz. melléklet (kötelező).
• Kárigény felhívás 4. sz. melléklet (nem kötelező);
Amennyiben a „VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ”-ban rögzítendő adatok valamelyike
nem áll rendelkezésre a vizsgálat időpontjában, úgy azok később is rögzíthetőek, vagy
szükség esetén módosíthatóak itt.

Fontos!
A módszertani segédlet kitöltéséhez munkavédelmi ismeretek szükségesek, az Mvt. szerint
a munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenység.
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