
BEJELENTÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSRŐL (MÉRGEZÉSRŐL), 
FOKOZOTT EXPOZÍCIÓRÓL 

 
 
 Megye:      Bejelentés azonosító:                      
  
   Bejelentő:   
  
   1 - Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa 
   2 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa 
   3 - OKK - OMFI 
   4 - egyéb orvos 
   Bejelentő orvos neve: ..............................................  P. H. 
  
   Bejelentés dátuma:  19                   
  
  
 A bejelentett eset:      1 - foglalkozási megbetegedés 
       2 - foglalkozási mérgezés 
       3 - fokozott expozíció 
  
 Keresőképesség:      1 - keresőképes 
       2 - keresőképtelen 
       3 - halálos 
  
 Diagnózis: 
............................................................................................................................ 

         

 (Csak foglalkozási megbetegedés, foglalkozási mérgezés esetén kell kitölteni!) 
  
 Előfordulás:      1 - egyedi 
       2 - tömeges 
       3 - halálos 
  
  
 Munkáltató neve (központi telephely): ............................................................................................................................. 
  
 Vállalati törzsszám:                   
  
 Szakágazati kód:           
  
 Telephely címe (a bejelentés helye szerint): ..................................................................................................................... 
  
 A megbetegedéssel kapcsolatos munkakör ........................................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
  
 Munkavállaló neve: ............................................................................................................................................................ 
  
TAJ száma:.......................................................................................................................................................................... 
  
 Neme:      1 - férfi 
       2 - nő 
  
 Születési dátuma:  19                   
  



 Születési helye: ................................................................................................................................................................... 
  
 Anyja neve: ........................................................................................................................................................................ 
  
 Lakcíme: ............................................................................................................................................................................. 
  
 Jelenlegi munkaköre, tevékenysége: .................................................................................................................................. 
  
 FEOR kód:             
  
 A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos   
 jelenlegi munkakörben töltött expozíciós idő (hónap)        ,     
  
 A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos   
 munkakörben összesen eltöltött expozíciós idő (hónap)        ,     
  
  
 A fokozott expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló laboratóriumi eredmények: 
  
    
 Vérben  Vizeletben 
    
            
 paraméter  érték  mértékegység  paraméter  érték  mértékegység 
            
            
 ...........................  ........................... ............................  ............................  ............................  ............................ 
 
............................ 

 
............................

 
 ............................ 

  
............................ 

 
............................ 

  
............................ 

 
............................ 

 
............................

  
............................ 

  
............................ 

  
............................ 

  
............................ 

 
............................ 

 
............................

  
............................ 

  
............................ 

  
............................ 

  
............................ 

 
............................ 

 
............................

  
............................ 

  
............................ 

  
............................ 

  
............................ 

  
  
 (Csak a kivizsgálást követően töltendő ki!) 
  
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, (fővárosi kerületi) intézetének véleménye: 
  
 A bejelentés:      1 - elfogadva 
       2 - módosítva 
       3 - elutasítva 
       4 - kiegészítésre visszaküldve 
  
 Elfogadott foglalkozási megbetegedés (mérgezés),   
 fokozott expozíció:        

- 
        

  
 Diagnózis: 
.................................................................................................................................................................................. 
  
 Dátuma:  19                   
  
 
 
 P. H.  aláírás 



Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez 

 A) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
      
 1.    Zaj okozta halláskárosodások 
 2.    Helyileg ható vibráció okozta betegség 
 3.    Egésztest-vibráció okozta betegségek 
 4.    Túlnyomás alatti munkavégzés által kiváltott betegségek 
 5.    Ionizáló sugárzás által okozott betegségek 

 6.   
 Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve 
elektroophthalmia) 

 7.    Elektroophthalmia 
 8.    Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényezők okozta megbetegedések 
      
 B) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK 
     
 1.   Ólom és vegyületei által okozott megbetegedések 
 2.   Kadmium és vegyületei által okozott megbetegedések 
 3.   Foszfor és vegyületei által okozott megbetegedések 
 4.   Higany és vegyületei által okozott megbetegedések 
 5.   Arzén és vegyületei által okozott megbetegedések 
 6.   Mangán és vegyületei által okozott megbetegedések 
 7.   Berillium és vegyületei által okozott megbetegedések 
 8.   Króm és vegyületei által okozott megbetegedések 
 9.   Vanádium és vegyületei által okozott megbetegedések 
 10.   Nikkel és vegyületei által okozott megbetegedések 
 11.   Kobalt és vegyületei által okozott megbetegedések 
 12.   Alumínium és vegyületei által okozott megbetegedések 
 13.   Benzol által okozott megbetegedések 
 14.   Toluol által okozott megbetegedések 
 15.   Xilol által okozott megbetegedések 
 16.   Egyéb benzol homológ által okozott megbetegedések 
 17.   Benzol és homológjainak nitro, amino és halogén származékai által okozott megbetegedések 
 18.   Triklór-etilén által okozott megbetegedések 
 19.   Tetraklór-etilén által okozott megbetegedések 
 20.   Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott megbetegedések 
 21.   Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott megbetegedések 
 22.   Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott megbetegedések 
 23.   Alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott megbetegedések 
 24.   Dioxán (dietilén-oxid) által okozott megbetegedések 

 25.  
 Húgyutak rosszindulatú daganatos megbetegedései aromás aminok hatására (pl. 4-amino-bifenil, 
benzidin és származékai, naftilaminok) 

 26.   Sztirol által okozott megbetegedések 
 27.   Aromás dinitroszármazékok (dinitro-fenol, dinitro-krezol stb.) által okozott megbetegedések 
 28.   Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott megbetegedések 

 29.  
 Egyéb növényvédő szerek (rovar- és rágcsálóirtó, faanyagvédő szerek) által okozott 
megbetegedések 

 30.   Szén-monoxid által okozott megbetegedések 
 31.   Kén-hidrogén által okozott megbetegedések 
 32.   Hidrogén-cianid által okozott megbetegedések 
 33.   Ammónia által okozott megbetegedések 
 34.   Fenol által okozott megbetegedések 
 35.   Formaldehid által okozott megbetegedések 
 36.   Dimetil-formamid által okozott megbetegedések 
 37.   Foszgén által okozott megbetegedések 
 38.   Kén-dioxid által okozott megbetegedések 
 39.   Kénsav által okozott megbetegedések 
 40.   Klór által okozott megbetegedések 
 41.   Nitrózus gázok által okozott megbetegedések 



 42.   Fluoridok által okozott (idült csont és ízületi) megbetegedések 
 43.   Vinilklorid okozta megbetegedések 
 44.   Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz 
 45.   Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz 
 46.   Vegyi anyagok által okozott egyéb bőr (pl. olajakne) és nyálkahártya megbetegedések 

 47.  
 A bőr rákos megbetegedései - kátrány, bitumen, ásványolajok, antracén vagy a külön jogszabályban 
meghatározott anyagok 

 48.  
 Egyéb szerveknek az eddigiekben fel nem sorolt, a külön jogszabályban szereplő vegyi anyagok 
által okozott daganatos betegségei 

 49.   Szilikózis 
 50.   Azbesztózis 
 51.   Talkózis 
 52.   Keményfém által okozott tüdőfibrózisok 
 53.   Sziderózis 
 54.   Egyéb pneumokoniózisok 
 55.   Foglalkozási asztma és rinitisz 

 56.  
 Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, 
szervezetébe jutó vegyi anyag által okozott megbetegedés 

     
 C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK 
     
 1.   Brucellózis 
 2.   Ornitózis 
 3.   Kullancs-enkefalitisz 
 4.    Antrax 
 5.   Leptospirózis 
 6.   Q-láz 
 7.   Tularémia 
 8.   Borelliózis (Lyme-kór) 
 9.   Trichofitiázis 
 10.   Egyéb zoonózisok 
 11.   Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek 
 12.   Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis 

 13.  
 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban 
keletkezett 

 14.   Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek (pl. amoebiasis, malária) 
 15.   Gennykeltők által okozott bőrbetegségek 
 16.   Gombák okozta bőrbetegségek 
 17.   Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz 
 18.   Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők okozta egyéb megbetegedések 
     
 D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS, ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK 
      
 1.    Csontok, izületek, izmok, inak betegségei túlzott, illetve egyoldalú igénybevétel következtében 
 2.    Térdizületi meniszkusz sérülése 
 3.    Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás 

 4.   
 Minden egyéb megbetegedés, ha az ok-okozati összefüggés bizonyítható a munkavégzéssel vagy a 
munkakörnyezettel 

 5.    Optimálisnál kisebb megterhelés okozta megbetegedések 
 6.     Pszichoszociális kóroki tényezők okozta megbetegedések 
 7.    Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések 
 8.    A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb megbetegedések 
    
    
 Megye:   
    
   01 - Budapest  11 - Komárom-Esztergom 
   02 - Baranya  12 - Nógrád 
   03 - Bács-Kiskun  13 - Pest 
   04 - Békés  14 - Somogy 



   05 - Borsod-Abaúj-Zemplén  15 - Szabolcs-Szatmár-Bereg 
   06 - Csongrád  16 - Jász-Nagykun-Szolnok 
   07 - Fejér  17 - Tolna 
   08 - Győr-Moson-Sopron  18 - Vas 
   09 - Hajdú-Bihar  19 - Veszprém 
   10 - Heves  20 - Zala 
    
    
 Bejelentésazonosító: az első öt számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és 7. számjegy a bejelentés 
éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám 
    
 
Diagnózis
: 

 a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényező betűjele és a megbetegedés 
előtti arab számok 

    
 Vállalati 
törzsszám:  

 Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vállalkozások és szervezetek adattára I. 
és II. kötetei  

 (KSH)   
    
 Szakágazati 
kód: 

 Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vállalkozások és szervezetek adattára I. 
és II. kötetei  

 (KSH)   
    
 FEOR 
kód: 

 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszerűsített jegyzék) FEOR-93 (KSH) 

 
 
 


