KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A
RÁKKELTŐ/MUTAGÉN ANNYAGOKKAL TEVVÉKENYSÉGET VÉGZŐ
MUNKÁLTATÓKRÓL ÉS MUNKAVÁLLALÓKRÓL SZÓLÓ
BEJELENTÉSHEZ
(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Mvt.] alapján)
Az Mvt. 63/C. § (1)-(2) bekezdése szerint: „A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni
védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabályban
meghatározott rákkeltővel végzett tevékenységet, annak veszélyessége miatt, hatósági
ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező fokozott expozíció vagy
foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében minden év január
10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni.”
A bejelentés tartalmazza:
a) a munkáltató nevét, telephely címét, telefonszámát, e-mail-címét,
b) a tevékenység telephelyen belüli pontos helyszínét,
c) az ágazati, szakágazati besorolást,
d) az utolsó bejelentés időpontját,
e) a rákkeltők vagy mutagén anyagok használatát, a használat indoklásával,
f) az expozíciót jelentő munkakörök megnevezését és a munkakörben dolgozók
számát,
g) a rákkeltővel exponált munkavállalók születési évét, TAJ számát, munkakörét,
h) a rákkeltővel vagy mutagénnel, és rákkeltőt vagy mutagént tartalmazó keverékekkel
kapcsolatos adatokat,
i) a tárgyévben végzett levegőszennyezettség-vizsgálatok eredményeit (mg/m3)
anyagonként.
A fenti adatokban bekövetkezett bármely változást a munkavédelmi hatóság részére be kell
jelenteni. A változás bejelentésnek az előző évi bejelentéshez viszonyított változásokat,
illetve az év közben végzett légtérszennyezettség mérés adatait kell tartalmaznia. A
változásokon túl a változás pillanatában fennálló aktuális állapotnak megfelelő adatokat is
közölni kell.
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban:
EüM rendelet) 18. § (2) bekezdése értelmében soron kívül kell a munkavédelmi hatóságot
tájékoztatni, ha
a) a tárgyévben végzett mérés a határértéket meghaladó szennyezettségre utal,
b) a rákkeltő expozíciónak kitett munkavállalói létszám megnő,
c) a munkahely méretében vagy elhelyezésében változás történt,
d)3az 5. § (8) bekezdése szerinti rendkívüli munkavégzés elrendelésére került sor.
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Bejelentés típusa:
A legördülő listából ki kell választani, hogy (alap) bejelentésről vagy változás
bejelentésről van szó. (Kitöltése kötelező!)
1. Munkáltató
Neve:
A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell
megadni, kivéve a gazdálkodási formát, amelynél a gazdálkodási formára utalás rövidített
is lehet, pl. Kft. Bt., stb. (Kitöltése kötelező!)
Telephely címe:
A bejelentéssel érintett telephely pontos címét kell megadni. (Kitöltése kötelező!)
Pl.: 1054 Budapest, Márvány u. 3., A épület
Megye:
A legördülő listából kell a rákkeltő/mutagén anyagokkal végzett tevékenység helye
(telephely) címéhez tartozó megye kódját kiválasztani. (Kitöltése kötelező!)
Telefon, fax, e-mail:
A munkáltató elérhetőségét (telefonszám, fax, e-mail), vagy a munkáltatónál az esetleges
további felvilágosítást adó személy telefonszámát célszerű megadni. (Kitöltése kötelező!)
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
A telephelyen belül a munkavégzés pontos helyszínét kell megjelölni (pl. galvanizáló
üzem). (Kitöltése kötelező!)
Ágazati, szakágazati besorolás (cégbírósági bejegyzés szerint):
A cégjegyzékben szereplő ágazati/szakágazati megnevezést szövegesen, majd a hozzá
tartozó kódnégyzetbe a tevékenységi kört jelölő TEÁOR’08 (Gazdasági Tevékenységek
Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) kódszámot számmal kell megadni. A TEÁOR
kódok elérhetőek a www.ksh.hu weboldalon. (Kitöltése kötelező!)
Utolsó bejelentés időpontja:
A kódnégyzetekbe az év számát négy számjeggyel (pl. 2019), a bejelentés hónapját két
számjeggyel (pl. 03), a napját két számjeggyel (pl. 05) kell beírni. (Kitöltése kötelező!)
2. Rákkeltők/mutagén anyagok használata, a használat indokolása:
2.1. Az első oszlopban a felhasznált anyagok sorszámozása történik, az anyag
megnevezése nélkül. (Kitöltése kötelező!)
A 2. 3. 4. 5. 6. oszlopban a kódnégyzetre kattintva a felkínált számmal jelölt
válaszlehetőségek közül a megfelelőt kell kiválasztani [pl. Halmazállapota: 1=szilárd].
(Kitöltése kötelező!)
Az utolsó oszlopban a napi expozíciós időt percekben kell megadni. (Kitöltése kötelező!)
2.2. Az expozíciót jelentő munkakörök megnevezése és a munkakörben dolgozók
száma:
A FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) kódokat a kódnégyzetbe négy
számjeggyel kell beírni, a munkakörben dolgozók számát összesítve, illetve férfi, nő
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bontásban számszerűsítve kell kitölteni. A FEOR kódok elérhetőek a www.ksh.hu
weboldalon.
- változatlan létszám mellett hány dolgozó cseréjére került sor a tárgyévben:
A FEOR kódokat a kódnégyzetbe négy számjeggyel kell beírni, a munkakörben dolgozók
számát összesítve, illetve férfi, nő bontásban számszerűsítve kell kitölteni.
2.3. A rákkeltővel/mutagénnel és rákkeltőt/mutagént tartalmazó keverékekkel
kapcsolatos adatok:
Az első oszlopban a felhasznált anyagok 2.1. pont (első oszlop) szerinti sorszámozását
kell alkalmazni, a táblázat második oszlopában pedig a rákkeltő/mutagén anyag nevét kell
szöveggel beírni a CLP rendelet 18. cikke vagy a biztonsági adatlap szerint.
Az EüM rendelet alkalmazásában
a) rákkeltő anyag:
aa) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008.
december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: CLP rendelet) alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő
anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag,
ab) az a keverék, amely egy vagy több - az aa) alpontban meghatározott - anyagot
tartalmaz, és ezen összetevő vagy összetevők koncentrációja alapján a keverék
az 1A. vagy 1B. rákkeltő kategóriába tartozik,
ac) 2. számú mellékletben meghatározott eljárás során felszabaduló vagy
alkalmazott, az aa) alpontban foglaltak szerinti anyag, vagy ilyen anyagot az
ab) alpontban meghatározott koncentrációban tartalmazó keverék,
ad) bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó
faporok;
b) mutagén anyag:
ba) amely belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb
úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoz vagy megnöveli a genetikai
károsodások gyakoriságát,
bb) a CLP rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagén
anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag,
bc) az a keverék, amely egy vagy több - az bb) alpontban meghatározott - anyagot
tartalmaz, és ezen összetevő vagy összetevők koncentrációja alapján a keverék
az 1A. vagy 1B. mutagén kategóriába tartozik.
A harmadik oszlopban a rákkeltő/mutagén anyag azonosítására használt regisztrációs
számot (CAS-számot), a negyedik oszlopban az évenként felhasznált mennyiséget, az
ötödik oszlopban a felhasznált mennyiség mértékegységét (pl. mg, g, m 3, liter) kell
megadni. (Kitöltése kötelező!)
2.4. A rákkeltő/mutagén használatának indoka:
A legördülő listából kell választani. Igen válasz esetén az alkalmazás indokát szöveggel
kell beírni. (Kitöltése kötelező!)
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2.5. A kockázatbecslést követően hozott intézkedések, kockázatkezelés:
Szövegesen (felsorolásszerűen) ismertetni kell a kockázatbecslést követően hozott
intézkedéseket, a kockázatkezelés módját (Kitöltése kötelező!)
2.6. Munkakörönként előírt védőeszközök típusai:
A munkakör megnevezését szöveggel kell megadni. A munkakör FEOR kódját a
kódnégyzetbe számmal kell beírni. A juttatott védőeszközöknél az egyéni védőeszközök
típusait is fel kell tüntetni (pl. FFP3-as légzésvédő félálarc). (Kitöltése kötelező!)
2.7. A veszély jellegének leírása:
A rákkeltő/mutagén anyaggal/keverékkel folytatott tevékenységből eredő veszély
jellegének rövid szöveges leírása a biztonsági adatlap és a kockázatbecslés eredménye
alapján. (Kitöltése kötelező!)
3. A rákkeltővel/mutagénnel exponált munkavállalókra vonatkozó adatok:
3.1.
- Születés éve: a kódnégyzetekbe négy számjeggyel az évet kell beírni. (Kitöltése
kötelező!)
- TAJ-szám: A kódnégyzetekbe a rákkeltővel/mutagénnel exponált munkavállaló
hatósági igazolványában szereplő „Társadalombiztosítási Azonosító Jel” (TAJ)
számot kell megadni. Ennek hiányában a kódnégyzetekbe a 000-000-000 számot kell
szerepeltetni. (Kitöltése kötelező!)
- Foglalkozás, amelyben a rákkeltővel kapcsolatos expozíció előfordul (szövegesen
és FEOR kóddal): az ide vonatkozó információt szöveggel kell beírni, amelyet ki kell
egészíteni a munkakör FEOR kódjával, ezt a kódnégyzetbe számmal kell beírni.
(Kitöltése kötelező!)
- Adott foglalkozással járó expozícióban eltöltött munkaévek száma: a
kódnégyzetbe két számjeggyel kell az eltöltött munkaévek számát beírni (pl. 02).
(Kitöltése kötelező!)
- Annak jelölése, ha a munkavállalónak az adott rákkeltővel végzett tevékenysége
megszűnt, kilépett vagy egyéb távollét miatt nem dolgozta ki az egész munkaévet:
a legördülő listából kell választani. (Kitöltése kötelező!)
- Tárgyévben végzett levegőszennyezettség vizsgálatok eredményei anyagonként
légtérben (mg/m³): Az első oszlopban szöveggel kell beírni az anyag megnevezését, a
második oszlopban számmal kell feltüntetni a mérési eredményt. A harmadik
oszlopban lévő mérési időpont vonatkozásában meg kell adni az év számát négy
számjeggyel (pl. 2017), a hónapot két számjeggyel (pl. 03), és a napot két számjeggyel
(pl. 05).
- Egyéb becslés (pl. bőr exp., ha ilyen rendelkezésre áll): Abban az esetben, ha a
munkáltatónál egyéb, pl. becsléssel történő vizsgálat nem történt, akkor a táblázat
kitöltése nem kötelező.
3.2. A munkáltató kilépése a jelentési rendszerből: A legördülő listából kell választani,
hogy a munkáltató kilépett a rendszerből. Igen válasz esetén, a lista alapján meg kell
jelölni a kilépés okát (1 – a tevékenység megszűnt, 2 – technológiakorszerűsítés, 3 –
ugyanazon munkáltatónál más munkakörbe helyezés, 4 – egyéb).
4. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa: A rendelkezésre álló mezőkben fel kell
tüntetni az orvos nevét, elérhetőségét és pecsétszámát.
A bejelentőlap (űrlap) végén meg kell adni a bejelentés dátumát (év, hónap, nap).
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