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Előszó
Hazánkban az elmúlt évtizedben a munkavédelmi szabályozás
szigorodását követően a munkavédelmi tudatosság és a belső
meggyőződésből
alkalmazott
–
valóban
a
munkavállalók
munkaterületi biztonságát szolgáló – megelőzésre törekvő
magatartás vezetői alkalmazásával pozitív szemléleti és gyakorlati
változások indultak el.
E pozitív fejlődési folyamatot megszakította az építőipart 2008 óta
egyre drámaibb mértékben sújtó gazdasági válság; a túlélésért
küzdő fővállalkozók és alvállalkozók, legfőképpen pedig a tényleges
kivitelezési folyamat legvégén a mindennapi megvalósításban
résztvevők a nyomott piaci körülmények között olymértékű
gazdasági
és
munkavédelmi
kockázatokat
vállalnak
be
kényszerűségből, amelyek mellett a dolgozók biztonságos
munkavégzési körülményei legfeljebb a retorika szintjén és a
hatóságok felé léteznek, a napi gyakorlat viszont hemzseg a
megoldatlan veszélyhelyzetektől és ezek nyomán a többnyire
„elkent” vagy
„megúszott” kvázi balesetektől. Mára már több
esetben ott tartunk, hogy munkavédelmi missziós tevékenységet
végez az, aki a munkavédelmet – gyakorló műszakiként és/vagy
munkavédelmisként - komolyan veszi és veteti a környezetével.
Sokszor a „Nem érünk rá, mert a munkavédelmeskedés akadályozza
a termelést!” szlogen a válasz a védelmi megelőző intézkedésekkel
szemben; e szemlélet tarthatatlansága egy súlyos vagy halálos
munkabaleset nyomán - a „Mennyit is ér egy emberélet a
hátrahagyott hozzátartozók számára?” kérdés megválaszolásával nyilvánvalóvá válik, de akkor már késő…
A közép-európai régióban a mélyépítési szakterületen a helyes
munkavédelmi gyakorlat terén hazánk elmaradt pl. a folyamatos
gazdasági fejlődést mutató Lengyelországtól, és idehaza kevés a
munkavédelmet valóban mindenek előtt fontosnak tartó és ezt a
gyakorlatban is érvényesítő cég és cégvezetés.
E segédlet keretei között kívánjuk átadni a speciális mélyépítésimélyalalpozási szakterületen dolgozó tervező és kivitelező
kollégáknak az infrastrukturális beruházások (közút, vasút,
közművek, mérnöki létesítmények) és a magánszektorbeli
beruházások megvalósítása során szerzett - a munkavédelmi
jogszabályi környezet gyakorlati alkalmazásakor felhalmozódott -
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tapasztalatainkat. Nem a száraz jogszabályi tudnivalókat, hanem a
tervezéshez kapcsolódó munkavédelmi megfontolásoktól kezdve a
kivitelezési munkavédelmi tennivalókon át a garanciális és
szavatossági időszak végéig tartó folyamatot szem előtt tartva, a
gyakorlatban alkalmazott és bevált munkavédelmi eljárásrendet és
szemléletmódot igyekszünk bemutatni és közkinccsé tenni.
E kiadvány segédlet. A munkavédelmi megelőző szemlélet
elterjedését
hivatott
segíteni,
építőipari
munkavédelmi
katalizátorként hivatott működni. E kiadványnak viszont nem célja a
teljeskörűség, hiszen a munkavédelmi szaktevékenység építőipari
szeletét nem lehet ilyen rövid kiadványban összefoglalni.
Ha a tisztelt Olvasó
 elgondolkodik a leírtakon,
 számot vet jelenlegi munkavédelmi szemléletének és
gyakorlatának az őszinteségével és hatékonyságával,
 rászánja
magát
a
„Magatartásommal,
személyes
példamutatásommal és intézkedéseimmel biztosítanom kell,
hogy minden beosztottam esténként épségben térjen haza a
családjához”
rendezőelv
fásultságmentes
és
konok
mindennapi alkalmazására,
akkor e segédlet valóban hasznosan fogja segíteni a munkavédelmi
szempontok gyakorlati érvényesülését, és a megelőzésre törekvő
munkavédelmi szemlélet napi gyakorlattá válását.
Budapest, 2012. szeptember

HBM Kft.
dr.Deli Árpád
műszaki igazgató

Jelen segédlet, illetve annak egyes részei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
rendelkezései értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú
felhasználása a HBM Kft. előzetes engedélyéhez kötött.
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I.1. A munkavédelem
jogszabályi keretei
A biztonságos munkavégzés kereteit az Európai Unióban irányelvek
határozzák meg.
Minden dolgozó joga, hogy munkáját szellemi és fizikai erejének
megóvásával végezhesse.
Magyarország, mint az Európai Unió tagja szintén ezeket az elveket
vallja, ezen elvek szellemében készültek el a hazai munkavédelmi
előírások.
Hazánkban a munkavédelem legmagasabb szintű szabályozása az
Alaptörvény (Alkotmány). Az Alaptörvényben rögzítették, hogy
mindenkinek
joga
van
a
biztonságos
és
egészséges
munkavégzéshez.
Az Alaptörvény szellemét tükrözi a Munkavédelmi Törvény. Az új
Munkavédelmi Törvény tervezetét
- a törvény elfogadását
megelőzően - egyeztették az Európai Unió munkavédelmi
szabályozásával, kikérték az Unió egyes tagállami munkavédelmi
szervezeteinek véleményét, hogy egy valóban európai szintű,
részletes munkavédelmi szabályozás szülessen.
A Munkavédelmi Törvény kötelezettségeket ír elő és jogokat ad,
mind az állami szervek, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók
számára. Ilyen kötelezettség pl.: az ágazati miniszteri rendeletek
megalkotása, melyek az adott ágazatban részletesen szabályozzák a
tevékenységek
munkavédelmi
követelményeit,
a hatóságok
ellenőrzési és szankcionálási feladatait, illetve a munkáltatók és
munkavállalók tevékenységét érintő feladatokat (munkavédelmi
belső
szabályozás,
baleset
vizsgálat,
munkavédelmi
kockázatértékelés, stb).
A Munkavédelmi Törvény előírja a munkáltatóknak, hogy a
törvényben és más kapcsolódó munkavédelmi rendeletekben,
előírásokban leírtak végrehajtásának módját belső utasításban
szabályozzák.
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A munkáltatóknál többségében ezt az utasítást Munkavédelmi
Szabályzatnak nevezik, de vannak munkáltatók, ahol témakörönként
adnak ki külön-külön utasításokat. Amennyiben az adott cégnél az
egyéni munkaszerződéseken kívül van Kollektív Szerződés is, akkor
a Kollektív Szerződés és a Munkavédelmi Szabályzat összhangját
biztosítani kell.
A szabályzatok felépítése általában az alábbi:
I.

fejezet:
Személyi,
területi
és
időbeni
hatály
meghatározása
II. fejezet: Ügyrend: a munkáltató dolgozói munkavédelmi
feladatainak a meghatározása
III. fejezet: Dolgozók alkalmazási feltételeinek meghatározása
IV. fejezet: Munkavédelmi oktatások megtartásának rendje
V. fejezet:
Munkavédelemmel
kapcsolatos
ellenőrzések,
biztonsági vizsgálatok
VI.
fejezet: Egyéni védőfelszerelések juttatásának rendje,
meghatározása
VII.
fejezet: Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésének
rendje
VIII. fejezet: Munkavédelmi üzembe helyezés
IX.
fejezet:
Munkabalesetek
kivizsgálása,
bejelentése,
nyilvántartása
X.
fejezet:
Munkavédelemmel
kapcsolatos
egyéb
rendelkezések
XI.
Mellékletek ( formanyomtatványok, eljárásrendek stb.)
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I.2. Munkavédelem a
beruházás-előkészítés és a
tervezés fázisában
A műszaki és jogi szabályozórendszer áttekintése
Régi nemzeti szabványainkat 2011. január 1-ei hatállyal
visszavonták, ettől az időponttól a közbeszerzés keretében
megvalósuló beruházások esetén az Eurocode-ok és a kapcsolódó
európai szabványok magyar harmonizált változata szerint kell
terveznünk és eljárnunk. Csak ezekre szabad hivatkozni, és ha
ezektől eltérően kívánunk valamit megoldani, akár pl. a régi MSZ-ek
szerint, azt csak az alkalmazott módszer bemutatásával,
indoklásával és annak igazolásával tehetjük meg, hogy az
alkalmazott
módszer
minimum
egyenértékű
az
Eurocode
módszerével.
A speciális mélyalalpozási-mélyépítési szakterület eu-harmonizált
szabványkörnyezete a speciális gépek, az egyéni védőeszközök
munkabiztonsági követelményeit egyértelműen megadja, azonban a
szakterület
technológiáinak,
technológiai
tervezésének
munkavédelmi szabályozására az általános elveken kívül más
útmutatást nem ad. Ebből következően egyrészt a hazai általános
munkavédelmi
jogszabályi
környezet alkalmazása már 2002.
óta kötelező a beruházás és a
tervezés fázisában, másrészt a
beruházók/tervezők nem intézhetik
el
a
munkavédelmi
szaktevékenységet igénylő - és
jogszabály által már a tervezés
fázisára is kötelezően előírt munkavédelmi
szempontú
kockázatelemzést,
organizációs
tervezést, ütemezést, technológiai
tervezést egy általános 5 soros nyilatkozattal, mint ahogyan ez
szakterületünkön – a jogszabályi kötelezettség 2002-es megjelenése
ellenére, egy évtized elteltével is - napjainkban sajnos igen gyakori.
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Szakterületünk eu-harmonizált szabványkörnyezetének sajátossága,
hogy a kivitelezési folyamatot szabályozó szabványokban kerülnek
rögzítésre a tervező számára kötelezően figyelembe veendő építési
mérettűrések, és e szabványok
technológiai szabályozása tartalmaz
rengeteg
munkavédelmi
megfontolást is (pl. a megfelelő
teherbírású
munkaszint
kialakításával kapcsolatban), tehát
a
szakterületi
tervezőknek
ismerniük
kell
a
kivitelezési
szabványokat
ahhoz,
hogy
munkavédelmi
szempontból
is
megfelelő
terveket
tudjanak
készíteni.
A közúti és vasúti vonalas létesítmények és a műtárgyépítések
tervezésekor egyaránt fontos tehát mind a technológiai szabványok
kellő ismerete, mind pedig a hazai munkavédelmi jogszabályok
alkalmazásának megkövetelése a tervezés és tendereztetés
fázisában.
Már a tervezéskor munkavédelmi szakember által elkészítendő a
kivitelezés munkafolyamatait felmérő és elemző kockázatbecslés. A
mai hazai gyakorlatban ezt mindaddig nem veszik komolyan a
tervezők, amíg tervezési kockázatelemzési hibára visszavezethető
súlyos munkahelyi baleset nem történik. Pedig a tervezők az
alkalmazni kívánt technológiát éppen ezen a kockázatelemzési
folyamaton keresztül ismerik meg igazán, így valójában a
kockázatelemzés a belső tervellenőrzés részeként is felfogható. A
tervezői kockázatelemzés, kockázatbecslés alapján a technológiai
tervezés idején biztonsági és egészségvédelmi terv készítendő, amit
munkavédelmi szakképesítésű szakember készít a kivitelezést
irányító műszaki vezetőkkel közösen. Amennyiben a megrendelő, a
tervező és a kivitelező felsővezetése ezt nem kilóra mért
papírhalmaznak tekinti, hanem életmentő és balesetmegelőző
beavatkozásnak, akkor ennek a megelőző tevékenységnek a
gazdasági haszna a teljes kivitelezési folyamatban nyomon
követhető lesz, és nem csak szlogen marad az „első a
balesetmentesség” jelszó; sőt ami ennél sokkal fontosabb: a
dolgozók egészsége és épsége is nagyobb valószínűséggel
megmarad.
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I.3. A vállalkozási szerződés
mellékleteinek alapvető
követelményei
A munkavégzés, a vállalkozás törvényi kereteit a munkára irányuló
szerződések jelentik.
A munkavégzésre vonatkozó szerződéseknek nem csak a
munkavégzésre vonatkozó gazdasági, műszaki, elszámolási,
projektszervezeti felépítési, organizációs és ütemezési kérdéseket
kell tartalmazni, hanem olyan kérdéseket is részletezni kell,
melyeknek munkavédelmi vonatkozása van.
Munkavédelmi tárgyú szerződéses pontként célszerű szerepeltetni
pl.:
-

-

-

kinek a feladata egy adott munkaterületen a terület
átvizsgálása, lőszermentesítése; kinek a feladata az adott
munkaterületen a közműtérképek biztosítása, idegen
közművek felderítése, a szükséges kiváltások elvégzése;
melyik fél biztosítja az adott munkaterület szükséges
mennyiségű villamos energiáját, kinek a feladata az
ideiglenes villamos hálózat kiépítése;
ki
biztosítja
az
adott
munkaterület
központi
elsősegélynyújtó helyét és annak felszerelését (pl.:
konténer);
ki biztosít a munkaterületre szakképzett elsősegélynyújtó
személyt;
kinek a feladata a munkaterület illetéktelenek bejutását
megakadályozó elkerítése;
kinek a feladata az őrzés-védelem biztosítása;
ki biztosítja a terület munkavédelmi koordinátorát, ki
biztosítja a folyamatos koordinációs tevékenység érdemi
elvégzéséhez szükséges ütemtervi és organizációs
adatokat és ezek heti frissítését;
kik a szerződő partnerek részéről a munkavédelmi,
tűzvédelmi és környezetvédelmi szaktevékenységet ellátó
személyek;
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-

rendelkezésre áll-e a biztonsági és egészségvédelmi terv
(HSE vagy BE terv), hiánya esetén ki köteles azt
elkészíteni;
ki biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges gépi
berendezéseket (pl.: vezérgép) és az anyagbeszállítás
felügyelete kinek a felelőssége;
ki biztosítja a munkavégzéshez szükséges állványzatokat,
feljárókat,
közművek hálózatról történő lekötése kinek a feladatát
képezi.

Természetesen a felsorolás az adott munkára tekintettel bővíthető
vagy szűkíthető.
Az esetek többségében a munkavédelmi követelmények a szerződés
mellékleteként vannak meghatározva.
Itt kerülnek meghatározásra azok a munkavédelmet érintő
kötelezettségek is, amelyek arra vonatkoznak, hogy a munkát
végzőknek milyen dokumentumokat kell a munka megkezdését
megelőzően a megrendelő felé a biztonságos munkavégzés
garanciális feltételeiként leadni. Ilyen dokumentumok:
- az
adott
munkára
és
munkahelyre
vonatkozó
munkavédelmi kockázatértékelés;
- a foglalkoztatott dolgozók egészségét igazoló orvosi
vizsgálatok;
- az
egyéni
védőeszközök
juttatásának
rendje,
a
védőeszközök dolgozói átvételének igazolásai;
- munkavédelmi oktatások dokumentációi;
- szakmai tevékenységek végzésére jogosító igazolások
(hegesztés, kötözés, gépkezelés, tűzvédelem, stb);
- gépek kezeléséhez tartozó utasítások, gépkönyvek,
üzembe
helyezési
dokumentációk,
biztonsági
felülvizsgálatok;
- ideiglenes felvonulási létesítmények érintésvédelmi és
villámvédelmi
megfelelőségét
igazoló
vizsgálati
jegyzőkönyvek.
E dokumentumokat a vállalkozó munkavédelmi szaktevékenységet
ellátó szakembere, üzemorvosa és műszaki vezetője állítja össze a
munkavédelmi dokumentációban, és ezt a vállalkozó munkaterületi
vezetője a munkaterületen a felvonulástól kezdve folyamatosan
bemutatásra készen tartja, szükség esetén aktualizálja.
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I.4. Munkaterület kialakítása
Gyakori, hogy a megrendelő a vállalkozó kivitelezőt bízza meg a
megfelelő
munkaterület
kialakításával (energia vételezés,
öltözők, konténerek, közművek
telepítése). Ilyen esetben csak a
munkaterület
átadása-átvétele
után kezdhető meg a felvonulás
és a megfelelő munkaterület
kialakítása. Ekkor az átadásátvétel
az
építési
napló
vállalkozási
szerződésnek
megfelelő
megnyitására,
a
jogerős építési engedély és
kiviteli tervek naplómellékletként
való becsatolására, a közmű
csatlakozási pontok valamint a geodéziai alappontok és telekhatárok
jegyzőkönyvezett
és
természetbeni
bemutatására,
és
a
munkaterülettel kapcsolatos általános munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályok megrendelő által történő oktatására terjed ki. Vonalas
létesítményeknél (pl. autópályák, vasút) a szakszolgálatok részéről
kiadott munkakezdési engedély is az építési napló mellékleteként
kerül dokumentálásra.
Más esetben, a vállalkozó és alvállalkozó közötti munkaterület
átadás-átvétel során a fentebb leírt adminisztrációs teendőkön
túlmenően meg kell győződnünk arról, hogy a munkaterület
alkalmas a biztonságos és egészséges munkavégzésre.
Ellenőriznünk kell, hogy a szerződésben előírt - a munkaterülettel és
munkavédelemmel kapcsolatos - kötelezettségek mennyiben
teljesültek:
A munkaterület megfelelően elzárt-e, biztosított-e az ott dolgozók
biztonságos beléptetése és közlekedése, megvannak-e a szociális
feltételek (öltöző, WC, kézmosási lehetőség, étkezési, pihenési
helyek).
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Energiavételezési
hely,
anyagok
tárolásának
helyei, gépek tárolásának
helyei,
tűzveszélyes
anyagok
tárolásának
helyei, közművek vannak-e
a
területen
és
annak
hálózatról
történő
leválasztása megtörtént-e.
Fontos továbbá, hogy ezen
helyek
megfelelően
azonosíthatóak,
kitáblázottak
legyenek,
veszély- és figyelmeztető
szimbólumok elhelyezésre kerüljenek, azok helyesek és épek
legyenek.
Van-e elsősegélynyújtó hely és annak megfelelő-e a felszereltsége,
eszközei.
Megtartotta-e a megrendelő
szakembere
a
területre
érvényes
általános
munkavédelmi
és
tűzvédelmi
oktatást
a
területet
átvevő
szakembernek,
és
az
oktatást
megfelelően
dokumentálták-e.
Rendelkezésre
áll-e
a
HSE/BE terv, rendelkezésre
állnak-e
a
műszaki
leírásban
munkavédelmi
szakember által jegyzett
munkavédelmi
tervfejezettel
ellátott
jóváhagyott kiviteli tervek.
A munkaterületen a nagygépek bejárási és munkavégzési
területegységei megfelelően teherbíróak-e. Ennek hiánya súlyos
balesethez vezethet (lásd a fotót).
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A
munkaterület
átadásátvételről jegyzőkönyvet kell
készíteni. Az átadás-átvételi
eljárás eredménye szerint
az
átvevő
felel
a
továbbiakban
az
átvett
munkaterületért, ezért ez az
eljárásról
készült
jegyzőkönyv
a
munka
megkezdésének
fontos
dokumentuma,
célszerűen
az Építési Napló része.
Példa:
Mindenki látott már olyan munkaterületet, ahol a felvonuláskor nem volt biztosítva a
munkavégzés megkezdésének szinte semmilyen feltétele. A szerződésben foglaltak
ellenére nem volt víz- és áramvételezési lehetőség, a területen nem voltak kijelölve a
közlekedési, tárolási helyek stb., a terület nem volt megfelelően előkészítve. A munka
megkezdése helyett sok energiát kellett fordítani a hiányok pótlására, a szükséges
feltételek megteremtésére.
Az igen nagy kiterjedésű munkaterület a lőszermentesítés lassú előrehaladása miatt
csak részlegesen és szétszabdalva volt átvehető, ez késleltette a szükséges alapozási
előkészítő munkák megkezdhetőségét.
A közműmentes és akadálymentes munkaterületen a felszín alatti régi töltéstestben
átázott kövér agyag volt, ami a cölöpözőgép mozgásakor a terhelés elől kitért, ezáltal
a cölöpözőgép rádőlt a forgalmas autópályára.
A
„közműmentes
és
akadálymentes
munkaterület”-en a feltöltést nagyméretű
betondarabokkal és betontömbökkel végezték
el,
ezáltal
a
mélyépítési
munka
ellehetetlenült.

A
„megfelelő
teherbírású”
és
száraz
munkaterületre beközlekedő első mixer
elsüllyedt, a műszaki mentéshez lánctalpas
földmunkagépre volt szükség.

15

I.5. Gépkezelési
követelmények,
munkavédelmi üzembe
helyezés
Minden munkaterületen a munkáltató
kötelezettsége
gondoskodni
arról,
hogy a munkavégzéshez szükséges
gépi eszközöket olyan személyek
kezeljék, akik az adott gép kezelését
ismerik, a kezeléshez jogosultságot
szereztek.
Villamos
és
nem
villamos
kéziszerszámok esetében a dolgozókat
a szerszám kezelésére vonatkozó
utasításból - a szerszám használatából
adódó veszélyekről - bizonyítható
módon oktatásban kell részesíteni. A
dolgozók csak olyan szerszámot
használhatnak, amelyek használatára
az
oktatáson
való
részvétellel
jogosultságot szereztek.
A megtartott oktatásokról a munkáltatónak jegyzőkönyvet kell
készíteni. Az oktatáson meg kell győződni arról, hogy az érintettek
elsajátították a szükséges tudnivalókat.
Egyéb gépek esetében (könnyű és nehéz gép)
a gépek kezelésére csak az a személy
jogosult, aki a vonatkozó rendeletben
leírtaknak
megfelelően
gépkezelői
jogosítvánnyal rendelkezik. A gépkezelők az
általuk
kezelt
gépet
nem
hagyhatják
kulcsrakészen a munkaterületen, azaz a gép
elhagyásakor kötelesek a gép indítókulcsát a
gépből kivenni.
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A gépkezelői jogosítványban meghatározásra kerül, hogy annak
tulajdonosa milyen gép vagy gépek vagy gépcsoportok kezelésére
jogosult. A meghatározott gépeken kívül más gépet a gépkezelő
nem kezelhet. A gépkezelői jogosítványt érvényesítve a
gépkezelőnek a gépkezelés helyszínén magánál kell tartani.
Amennyiben az adott gép kezelésére vonatkozó tudásról
rendszeresen számot kell adni, akkor lényeges, hogy a
megfelelőséget igazoló dokumentáció érvényes legyen.
A munkaterületen csak olyan gépi berendezések üzemeltethetők,
amelyek megfelelnek a munkavédelmi követelményeknek. A
Munkavédelmi Törvény melléklete meghatározza azokat a
veszélyesnek
minősülő
gépi
berendezéseket,
amelyeket
munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni. Ezeket a
berendezéseket csak az üzembehelyezési eljárás lefolytatását
követően lehet használatba venni.
Külső munkaterületeknél - nem mobil gépek esetében - minden
esetben meg kell ismételni az üzembehelyezési eljárást. Az
üzembehelyezési eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ezen
dokumentáció egy példányát a gépen vagy a művezetői konténerben
el kell helyezni bemutatásra kész állapotban.
Ezen
üzembehelyezési
eljárások
munkabiztonsági
és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülnek, így ezeket
csak megfelelő munkavédelmi képzettségű személy végezheti el.
Az üzembe helyezést a szakmai nyilatkozatok (gépész, villamos,
munkavédelem, üzemeltető) alapján – dokumentált módon - a
gazdálkodó szervezet vezetője engedélyezi.
Olyan berendezést (és technológiát, üzemet), amelynél biztonsági
berendezés hiánya, burkolat hiánya vagy üzemképtelensége vagy
egyéb közvetlen veszélyt jelentő hiányosság van, üzembe helyezni
nem lehet.
Egyéb hiányosság esetén, ha közvetlen veszély nem áll fenn, az
adott berendezést ideiglenes jelleggel lehet üzembe helyezni (180
nap) és ekkor az üzembe helyezési jegyzőkönyvben meg kell jelölni
a hiányosságok felszámolásának határidejét.
Nem veszélyes gépek esetében a gépek munkahelyeken történő
használatánál célszerű munkahelyi üzembe helyezési eljárást
lefolytatni annak vizsgálatára, hogy a területre történő kiszállítás
során nem történt-e olyan meghibásodás, sérülés, ami a gép

17

biztonságos üzemeltetését akadályozná. Ezt az üzembe helyezési
eljárást belső utasításként kell a Munkavédelmi Szabályzatban
szerepeltetni.
Példa:
Előfordult, hogy a munkahelyen üzemeltetett gépet nem szakképzett
gépkezelővel kezeltették. A gép kezelését végző személy nem ismerte
megfelelő részletességgel a gépkezelési előírásokat. A munkagéppel - mely
anyagmozgatásra volt a munkaterületre telepítve – a jogosulatlan kezelő
szabálytalanul dolgozott és személyt emelt meg. Az emelés közben a
személy leesett és halálos sérülést szenvedett.
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I.6. Emelőgépek
üzemeltetésének és az
emelési tevékenységek
munkavédelmi követelményei
Az emelőgépek üzemeltetésének alapvető feltétele az emelőgép
biztonsági megfelelősége.
Minden emelőgépnek rendelkezni kell (értelemszerűen):
- érvényes munkavédelmi biztonsági felülvizsgálattal;
- az üzemeléshez szükséges érvényes fő- és szerkezeti
vizsgálatokkal;
- érvényes munkavédelmi üzembe helyezési engedéllyel;
- a gép kezelésére jogosult kezelő személyzettel;
- a gépre vonatkozó érvényes érintésvédelmi vizsgálati
jegyzőkönyvvel;
- alappal rendelkező emelőgépnél az alaptestre vonatkozó
dokumentációval;
- darukönyvvel;
- emelőgép naplóval;
- gépkönyvvel (kezelési, karbantartási utasítással);
- kötöző eszköz nyilvántartással;
- ha szükséges: szélsebességmérővel;
- reteszelt anyag elszedő hely kialakításokkal;
- biztonságos kezelőhellyel;
- képzett kötöző, irányító személyzettel.
A felsoroltakról a munkáltatónak a munkaterületen bemutatásra
kész dokumentációval kell rendelkezni. A felsoroltak megléte a
személyi
követelmények
kivételével
a
munkavédelmi
üzembehelyezés feltétele is.
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Az emelőgépek üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a mozgó
teher alatt személyek
ne legyenek
veszélyeztetve, ezért az emelés során a
veszélyeztetett területet a tartózkodás,
közlekedés kizárása céljából el kell
határolni.

Példa:

Előfordult, hogy az emelőgép biztonsági berendezése nem működött megfelelően, a
berendezés a végálláson túlfutott, aminek következtében súlyos anyagi kár
keletkezett. Ha végrehajtották volna az emelőgép munkahelyi munkavédelmi üzembe
helyezési eljárását és a napi gépkezelői ellenőrzést, akkor észlelték volna a végállás
kapcsoló üzemképtelenségét.
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I.7. Munkavédelmi oktatás
Fontos követelmény, hogy a munkát végző dolgozók munkavédelmi
tájékoztatása, a technológiához és a munkaterülethez kapcsolódó
veszélyek elhárítási módjainak ismertetése megtörténjen.
Csak olyan dolgozó végezhet munkát, aki a munkavégzéshez
szükséges egészségügyi feltételeket kielégíti, mind a munkavédelmi,
mind a szakmai tudnivalók birtokában van.
A munkavédelmi oktatásnak ki kell terjednie mind az általános
tudnivalókra, mind a szakmai tevékenység, mind pedig a
munkavégzés környezetének veszélyeire.

Általánosságban elmondható, hogy a dolgozókat munkavédelmi
oktatásban kell részesíteni az alábbiak szerint:

-

a dolgozó belépésekor (újbelépő);
évente legalább egy alkalommal (éves kötelező általános
oktatás);
baleseti eseményt követően (rendkívüli oktatás);
munkahelyenként felvonuláskor;
hosszabb távollétet követően (3 hónap);
a munkakörnyezet vagy a technológia lényeges változása
esetén (soron kívül).
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Minden munkavédelmi oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, a
jegyzőkönyv alapvető kellékei:
- oktatás helye;
- oktatás időpontja, időtartama;
- oktatás végző neve, beosztása,
- oktatott dolgozók nevének felsorolása;
- oktatott témakörök felsorolása, megnevezése;
- vázlatos oktatási tematika
- az oktató és az oktatott dolgozók sajátkezű aláírásai.
Az éves oktatás megtartásához jóváhagyott oktatási tematikát kell
készíteni. Az éves oktatáson való részvételi kötelezettség a
munkáltató minden dolgozójára vonatkozik. Az oktatásokról
bármilyen okból távollévő dolgozót ismételt munkába álláskor
pótoktatásban kell részesíteni.
Alapvető követelmény, hogy az oktatás során oktatva legyenek:
- a munkáltató lényegesebb munkavédelmi utasításai,
szabályozásai;
- a
munkáltató
munkahelyi
munkavédelmi
kockázatértékelése;
- a biztonsági és egészségvédelmi terv, a technológiai
utasítás és annak munkavédelmi részei, a kapcsolódó
kockázatértékelések (építkezéseknél);
- érintésvédelemmel és villámvédelemmel kapcsolatos
tudnivalók;
- egyéni védőfelszerelések használatának követelményei;
- a leesés elleni védelem és annak módjai;
- balesetek bejelentése, kivizsgálása; helyszínbiztosítás;
- közlekedés, anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai;
- a
gépek
kezelésével
kapcsolatos
követelmények,
veszélyek;
- elsősegélynyújtás;
- vegyi anyagok használatával kapcsolatos tudnivalók;
- hulladékkezelés, hulladéktárolás;
- a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme;
- tűzvédelemmel, tűzmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek.
A
felsorolás
természetesen
nem
teljes
körű,
az
adott
tevékenységektől függően bővíthető vagy szűkíthető.
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Példa:
A munkáltató állítólag megfelelő részletességgel megtartotta a dolgozók
munkavédelmi oktatását. Az oktatást követően, néhány nap elteltével, az egyik
dolgozó balesetet szenvedett. A baleset súlyossága hosszabb orvosi ellátást igényelt.
A kártérítési per során a munkáltatónak bizonyítani kellett, hogy az oktatást
megtartotta, be kellett mutatnia az oktatás tárgyát, a résztvevő dolgozók névsorát.
Mivel az oktatást végző munkáltató elmulasztotta az oktatási jegyzőkönyv felvételét
és így nem tudta bemutatni az azon résztvevők névsorát és azok aláírását, a
kártérítési pert elvesztette.
Olyan esetben, amikor a munkáltató bizonyítani tudta az oktatások megtörténtét, az
egyéni védőeszközök kiadását és használatának megkövetelését, a bíróság az
önkényes és hirtelen elhatározásból balesethez vezető dolgozói magatartás
következményeit nem hárította át a munkáltatóra.
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I.8. Egyéni és kollektív
védelem
Az építőipari munkahelyeken az ott dolgozókat különböző veszélyek
fenyegetik. Ezek
a veszélyek
sok
esetben
a
dolgozók
tevékenységétől függetlenül is fenn állnak, ezért munkahelyeken az
egyéni védőfelszerelések használatának és a kollektív védelemnek
egyaránt kiemelt jelentősége van, az
egyik nem helyettesíti a másikat.
Így van ez akkor is, ha az egyéni
védőfelszerelések használatával egy
időben
a
kollektív
védelem
is
kialakításra kerül. Az egyik nem
helyettesíti a másikat.

Alapvető egyéni védőfelszerelések az építési munkaterületeken:
- ipari fejvédő sisak (állszíjjal);
- védőcipő (S3 védelmi képesség);
- jólláthatósági mellény.
Egyéb egyéni védőfelszerelések, melyet a munkáltató köteles a
dolgozóknak biztosítani (a teljesség igénye nélkül):
- védőkesztyű (az ártalomnak
megfelelő);
- porálarc (porképződéssel járó
munkáknál vagy kiporzásveszélyes
területeken),
- biztonsági szemüveg;
- hallásvédő eszköz (ártalom
szerint);
- tevékenységi védőeszközök
(pl.: hegesztés,
villanyszerelés, stb.)
- leesés elleni védelem (biztonsági
heveder),
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Az egyéni védőeszközök biztosítása, a szükséges felülvizsgálatok
elvégeztetése, elhasználódás és védelmi képesség csökkenés esetén
az eszköz cseréje a munkáltató kötelezettsége. Az egyéni
védőeszköz megfelelő tárolása, tisztítása, ápolása, munka
megkezdése előtti ellenőrzése és megrongálódás esetén a csere
kezdeményezése a munkavállaló feladata.
Természetesen az egyéni védőfelszereléseken túlmenően a
dolgozókat szükség szerint védőruházattal, védőitallal is el kell látnia
a munkáltatónak (pl.: hideg elleni védelem, stb.).
A védőeszközöknek, védőruházatnak kihordási ideje nincs. A
dolgozók
védőeszközzel
történő
ellátása a
dolgozót
érő
veszélyeztetés kezdetétől kötelező.
Az egyéni védőfelszerelések szakmánkénti, veszélyenkénti részletes
felsorolása, mely a kockázatértékelés felmérésének figyelembe
vételével kerül összeállításra „Az egyéni védőfelszerelés juttatási
rend”-ben van meghatározva, mellyel minden munkáltatónak
rendelkezni kell (célszerűen a Munkavédelmi
Szabályzatba beépítve, a Kollektív Szerződéssel
összhangban).
Kiemeljük, hogy nemcsak a területen dolgozó
műszaki és fizikai állománynak, hanem az
adott építési területre belépő megrendelői
képviselőnek,
tervezőnek,
geodétának,
hatósági
szakembernek,
cégvezetőnek,
ellenőrzési tevékenységet végző személynek,
felelős műszaki vezetőnek, építési műszaki
ellenőrnek,
látogatónak
is
KÖTELEZŐ
minimálisan a védősisak és bakancs viselése a
munkaterületre történő belépéstől kezdve. Sőt,
a leesésveszéllyel járó munkák ellenőrzésekor
– amennyiben az ellenőrzött munkaterület állapota és adottsága ezt
megköveteli, a felsorolt”külsős” személyeknek is kötelező az egyéni
leesésé elleni védelem használata.
A területre történő belépést megelőzően a terület munkavédelmi
vagy műszaki felelőse köteles a területre vonatkozó munkavédelmi
szabályokat röviden ismertetni a belépő „külsős” személy számára.
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A kollektív védőeszközök kialakítása, alkalmazása szintén a
munkáltatók
feladatai
közé
tartozik.
Alapvető
kollektív
védőeszközök:
- le- és beesés veszélyes helyeken kétsoros korlát és
lábdeszka alkalmazása;
- födém áttörések, munkagödrök, munkaárkok biztonságos
lefedése, elkerítése;
- központi elszívás és frisslevegős befúvás (ahol gőzök,
gázok veszélyt jelenthetnek);
- munkaterület elzárás, elhatárolás;
- átjárók, feljárók.

Példa:
A dolgozó az építési munkaterületen védőbakancs nélkül, sportcipőben dolgozott.
Vezetője a nem megfelelő cipő használatát nem kifogásolta. Az anyagmozgatást
végző dolgozó kezéből a szállított kő kicsúszott és a láb ujjainál töréses sérülést
okozott. S3 védelmi képességű, az építőiparban elfogadott orrmerevítővel ellátott
védőcipő a töréses sérülés ellen védelmet nyújtott volna. A baleset következményeit
a munkáltató viselte.
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Az építkezésen a biztonsági korlátok a kollektív védelmet jelentik. A munkaterületen a
munkáltató elmulasztotta a kiásott mély munkagödör elkerítését, lezárását. A
munkaterületen közlekedő személyek figyelme valamilyen ok miatt elterelődött, ezért
egyikük nem vette észre az elkerítetlen munkagödröt és beleesett. A munkáltató
azzal védekezett, hogy a dolgozó már többször járt az elkerítetlen munkagödör
közelében, így tudta, hogy az ott van. A védekezés nem került elfogadásra, mert a
munkáltatónak kötelezettsége a be- vagy leesés veszélyes helyeken azok elkerítése,
kétsoros korláttal és lábdeszkával történő lezárása. Így a baleset következményeit a
munkáltató viselte.
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I.9. Felvonulási létesítmények
A munkaterületekre történő
felvonulás
esetén
követelmény, hogy az ott
munkát
végzőknek
a
munkavégzésükhöz
illeszkedően
rendelkezésre
álljanak a szükséges szociális
feltételek.
Ma
már
felvonulási

általában
a
létesítményeket

konténerekben biztosítják.
A felvonulási létesítmények helyét a munkaterületeken meg kell
határozni. Elhelyezni ezeket a létesítményeket a meghatározott
helyen (organizációs terv) úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyen
a
balesetmentes megközelíthetőség, az építési tevékenység e
létesítmények és a bennük tartózkodó személyek biztonságát ne
veszélyeztesse.
A konténereket az alábbiak figyelembe vételével kell telepíteni:
- a munkaterületen dolgozók létszáma;
- a tevékenység jellege (speciális pl.: azbeszt, műhely);
- igény
(iroda,
öltöző,
étkező-pihenő,
vizesblokk,
elsősegélynyújtó);
- anyag (vegyianyag, tűzveszélyes anyagok).
A
konténerek
alapvető
felszereltségei:
- áramvételi
lehetőség,
világítás;
- hűtési/fűtési
lehetőség;
- klíma.
A követelmények egyaránt
vonatkoznak a szárazon
vagy vízen történő munkavégzésre.
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A felvonulási létesítményekhez tartozik az azok megközelítéséhez
létesített biztonságos úthálózat és szükség esetén annak
megvilágítása. A konténerek belső természetes vagy mesterséges
megvilágítást úgy kell kialakítani, hogy az az ott lévő
tevékenységeknek megfelelő legyen.
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I.10. Munkahelyek
egészségügyi követelményei
A munkahelyek kialakításánál
fontos a munkahigiénia.
Nem
csak
a
biztonságos,
hanem
az
egészséges
munkahely is követelmény.
A munkaterületeken különböző
korú és nemű, különböző
egészségi
állapotban
lévő
munkavállalók dolgoznak. A
munkahelyeken
foglalkoztatottak létszáma is
különböző.
A
megfelelő
munkahelyek
kialakításának
egészségügyi
követelményei ezért a következők:
- öltözőt kell biztosítani, ahol a munkahelyi szennyezett
ruházat kulturált körülmények között tárolható, megvan a
lehetőség az utcai ruházat váltására;
- mosdót kell biztosítani, szükség esetén zuhanyozóval,
ahol adott a munkahelyi szennyezettség megszüntetési
lehetősége;
- étkezőt kell biztosítani, ahol a dolgozók kulturált
körülmények között fogyaszthatják el ételeiket. Az
étkezőben az élelmiszerek hűtését, illetve fogyasztás
előtti felmelegítését biztosítani kell;
- pihenőt kell biztosítani, amelyre sok helyen vagy az öltöző
vagy az étkező helyiség szolgál. Nyilvánvaló, hogy itt a
melegedési, vagy nagy melegben a hűtési körülményeket
is biztosítani kell;
- megfelelő mennyiségű, a létszámnak és a nemeknek
megfelelő illemhelyet kell létesíteni. Az illemhely
közelében biztosítani kell a szappanos/kéztisztítós
kézmosás lehetőségét;
- a öltözőket, mosdási lehetőségeket, illemhelyeket
mindkét nem részére külön-külön kell biztosítani;
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-

-

a munkahelyeken a veszélyeztetettséget és az ott
foglalkoztatott létszámot figyelembe véve központi
elsősegélynyújtó
helyet
kell
kijelölni.

Az elsősegélynyújtó hely
felszerelését a vonatkozó jogszabály szerint kell
kialakítani. Nem szabad megfeledkezni a szemöblítő
folyadék kihelyezéséről sem.
Amennyiben
az alkalmazott
gépek
és
berendezések
zajszintje és/vagy rezgésszintje
ezt indokolja, szükséges az
egyéni
és/vagy
kollektív
védőeszközök alkalmazása, és
kiegészítő
egészségvédelmi
valamint
környezetvédelmi
intézkedések megtétele.

Példa:
A munkaterületeken általában TOI-TOI mobil WC-k kerülnek kihelyezésre. Az elemi
higiéniai szabályok betartása és a fertőzések megelőzése érdekében a WC-k mellett
kézmosási lehetőséget és kéztisztítót/szappant kell biztosítani. Ennek elmaradása
tömeges hányást/hasmenést és ezáltal jelentős munkakiesést okozhat.
A dolgozók a gépek szerelésekor különböző vegyi anyagokat, köztük olajat,
csavarlazítót használtak. A munka során kezük beszennyeződött. A munkaterületen
megfelelő tisztálkodási körülményeket nem biztosítottak. A dolgozók étkezésük előtt
nem tudtak megfelelően tisztálkodni, kezet mosni. Étkezéskor a kezükről a szennyező
anyagok az ételre, onnan a szervezetükbe kerültek. Ilyen körülmények között az
egészségkárosodás sem kizárható.
A munkaterületi habarcskeverő konténerben és raktár konténerben a panelolajat
műanyag üdítős palackban tárolták, semmilyen jelzés vagy felirat nem volt
a
palackon. A területre újonnan érkező gépkezelő természetesen megkóstolta az üdítőt,
szerencsére nem nyelte le a panelolajat. Ő is, váltótársa is a saját kárán megtanulta,
hogy miért szükséges a megfelelő jelzés és feliratozás a palackokon.
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I.11. Érintésvédelmi
követelmények
A
munkavégzéshez
különböző
villamos
gépeket,
villamos
energiával
működő
különböző
berendezéseket is használnak. A
kiegészítő
létesítmények
is
általában
villamos
energiával
működnek.
A villamos energia használata
azonban súlyos veszélyeket rejt,
nem megfelelő használat esetén
nem ritkán halálos kimenetelű
sérülés is bekövetkezik.
Villamos energiát használni csak a
használati
előírások
betartásával
biztonságos.
Ezért
az
érintésvédelemre vonatkozó követelmények betartása az egyik
garanciája a balesetmentes munkavégzésnek.
Minden építési munkahelyen biztosítani kell a villamos hálózat
áramvédelmét (30 mA), minden munkahelyen gondoskodni kell az
előírt érintésvédelmi vizsgálatok elvégzéséről.
Érintésvédelmet kell biztosítani és azt ÉV méréssel igazolni:
-

munkahelyek villamos hálózatánál létesítéskor;
konténerek esetében, azok villamos hálózatra kötésekor;
gépi berendezéseknél, azok munkahelyi, munkavédelmi
üzembe helyezésekor és azt követően 3 évenként, ha az
üzemeltetés helyszíne változatlan;
villamos kéziszerszámoknál, hosszabbító kábeleknél
(évenként);
nagyobb bővítés, átalakítás esetén;
üzemi létesítmények villamos hálózata (fix épületeknél)
létesítéskor és 3 évenként;
irodaépületek esetében létesítéskor és 6 évenként
(KLÉSZ).
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Az érintésvédelmi vizsgálatokról vizsgálati jegyzőkönyvet kell
készíteni. A vizsgálatot készítő a jegyzőkönyvben jelzi az észlelt
hibákat.
Érintésvédelem hiánya esetén az adott
berendezés vagy villamos hálózat nem
használható.
Érintésvédelmi hálózatba (EPH) kell
kötni
minden
nagy
kiterjedésű
fémszerkezetet,
amely
szintén
az
érintésvédelem
részét
képezi
(pl.:
állványzat, raktári állványok, stb).
A villamos gépek esetében érintésvédelmi kérdés a védőburkolatok
hiánytalan megléte és felszerelt állapota, a villamos kábelek
sértetlensége, eredeti állapotnak megfelelő volta, szigetelése.
A fentiek elvégzése kötelező minden villamos gép, berendezés (pl.
konténerben lévő szociális célú villamos berendezések) esetében,
nem csak a munkaeszközökre vonatkozóan.
Tilos az elektromos szekrények illetéktelen és szakképzetlen
személyek általi kinyitása, tilos bármilyen kontár elektromos
szerelés a munkaterületen.
A jogszabályi környezet változása nyomán kötelező gondoskodni a
villámvédelemről azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulásiés építési területek építményeinél, amelyeknél az építmény
fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely
napjára esik. Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására
használati- vagy munkautasítás elkészítése, és annak betartatása is
szükséges.
A
villámvédelmi
megfelelőséget
Villámvédelmi
felülvizsgálati méréssel és jegyzőkönyvvel kell igazolni.
Példa:
Ezermester kolléga annak ellenére, hogy villamos képesítéssel nem rendelkezett,
vállalkozott a munkahelyen a villamos kábel és a dugaszoló villa összeszerelésére. A
munkát „nagy hozzáértéssel” végezte és rájött, hogy a három erű vezeték esetén,
mivel két villa van, az egyik vezetékre nincs is szükség. Két vezetéket bekötött, a
harmadikat nem. A készüléket bekapcsolta és az működött. A gép használata közben
zárlat keletkezett és a készüléket használó dolgozót az áram agyonütötte. Ezermester
kolléga csak azt felejtette el, hogy villamos szerelést csak villamos szakember
végezhet, mert ő tudta volna, hogy a harmadik vezetékre is szükség van, mert az a
védővezeték.
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I.12. Tűzvédelmi
követelmények
A tűzvédelmi követelmények betartásának elmulasztása súlyos
tűzesetekhez vezethet. Ezek a tűzesetek sok esetben balesetekkel is
járnak.
Szoros a kapcsolat a munkavédelem és a tűzvédelem között. Az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat bizonyos követelményeinek
betartása a munkavédelmet is szolgálja.
Bizonyos tevékenységek csak a tűzvédelmi előírások betartásával
végezhetők.
A nyílt lánggal, szikraképződéssel járó
munkavégzést, a tűzveszélyes anyagok,
folyadékok tárolását, szállítását csak
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező
dolgozók végezhetik.
Tűzvédelmi
szakvizsgát
kell
tenni
azoknak a vezetőknek is, akik ilyen
tevékenységet irányítanak, illetve ilyen
tevékenységeket
engedélyeznek
(tűzgyújtási engedély kiadása).
Különös figyelmet kell fordítani a
munkahelyeken
a
gázzal
történő
munkavégzésre. A munkahelyeken a
gázpalackokat csak az arra kijelölt
helyen, eldőlés ellen rögzítetten, gáz fajtánként elkülönítetten,
szelepvédő sapkával ellátva kell tárolni.
A palackok felhasználása szabályosan palack kocsi használatával
történik. A gáz reduktoroknak és a gáz szerelvényeknek
sértetlennek kell lenni, használni kell a láng visszacsapás gátlót.
Fontos, hogy a munkaterületekre kikerülő nagyobb mennyiségű
üzemanyagot, egyéb tűzveszélyes folyadékot szabályosan tároljuk, a
tároló hely legyen elkerítve, az edényzeteken legyen feltüntetve
annak tartalma és jelzése.
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A munkahelyeken a veszélyeztetésnek megfelelő mennyiségű,
érvényes vizsgálattal rendelkező, üzemképes kézi tűzoltó készüléket
kell elhelyezni. A készülékek helyét meg kell jelölni, azok szabad
megközelítését biztosítani kell.
A tűzvédelmi előírásokat, a tűzoltó készülékek kezelésének módját,
a tűzjelzés és tűz bejelentés követelményeit, a mentési teendőket a
dolgozóknak gyakorlati bemutatóval egybekötve oktatni kell.
A munkahelyeken a tűzvédelmi figyelmeztető táblákat ki kell
helyezni, a tűzveszélyességi besorolást az érintett helyeken jelölni
kell.
Több, jogszabálybon meghatározott tűzveszélyes tevékenység (pl.
hegesztés nem telepített hegesztő munkahelyen) csak alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szóló engedély birtokában
végezhető.
Példa:
A munkahelyen edényzetekben tűzveszélyes folyadékot tároltak. A tároló helyet
elkerítették, azonban az edényzeteken azok tartalma nem volt feltüntetve, a
kerítésen tűzveszélyre figyelmeztető tábla, piktogram nem volt. A dolgozók pihenő
időben a kerítés mellett dohányoztak és a csikkeket bepöckölték a tároló területre. A
még parázsló cigaretta csikkek a területen tüzet okoztak, melyet csak a Tűzoltóság
tudott eloltani.
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I.13. Környezetvédelmi
követelmények, lerakók
Nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk, milyen
környezetben dolgozunk. A környezet megóvása mindenki érdeke.
Munkaterületeinken
a környezetterhelés
(zaj,
fény,
por,
hulladékok,
stb.)
elkerülhetetlen,
azonban
ennek
mértéke
és
kiterjedése
a
megfelelő
technológia
és
anyagok megválasztásával tervezési és kivitelezési szinten egyaránt
szabályozandó a jogszabályi környezetnek és a környezettudatos
magatartás nyomán önként vállalt szabályozásnak (pl. a CO2
kibocsátás tudatos csökkentésére törekvés, az ökolábnyom
minimalizálása, LEED és BREEAM rendszerek alkalmazása)
megfelelően. A munkahelyeken alkalmazott veszélyes anyagok
/vegyi anyagok, az ott keletkező kommunális és ipari hulladékok
megfelelő megválasztásával és kezelésével a környezetterhelés
csökkenthető, a környezetkárosítás pedig megelőzhető.
A környezet védelme érdekében mindenképpen biztosítani kell:
- a vegyianyagok szabályos tárolását, felhasználását. Ennek
érdekében a munkáltatóknak rendelkeznie kell az
anyagokra
vonatkozó
biztonsági adatlappal és vegyi
kockázatértékeléssel.
A
vegyianyagok
szabálytalan
használata
nem
csak
a
felhasználót,
hanem
a
környezetben elhelyezkedő élő
szervezeteket is károsíthatja;
- a felhasznált vegyi anyagokhoz tartozó biztonsági
adatlapokat a felhasználás helyszínén kell tárolni, az adott
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anyaggal munkát végző munkavállalóknak a biztonsági
adatlapok tartalmát ismerniük kell;
- vegyi anyagok kiömlése esetén azok környezetbe jutását
meg kell akadályozni, ennek érdekében kármentő
megoldások, edények alkalmazása szükséges;
- minden munkahelyen biztosítani kell a kommunális
hulladékok
rendszeres
összegyűjtését
és
a
munkaterületről történő elszállítását;
- minden munkahelyen biztosítani kell az ipari hulladékok
rendszeres összegyűjtését, szükség szerint elkülönítetten,
és annak a munkaterületről történő elszállítását a
lerakóba;
- biztosítani kell, hogy a munkavégzés környezetében
tartózkodók védelme megoldott legyen nagy zajjal,
porképződéssel vagy fényképződéssel járó munkáknál.
A vegyianyagokról a munkáltatóknak nyilvántartást kell vezetni,
annak felhasználását, tárolását az ÁNTSZ felé jelenteni kell.
A munkavédelmi szempontok érvényesülését segíti a hulladékok
szabályos kezelése is. Amennyiben az építési engedély másképpen
nem intézkedik és így a megrendelő által az építési területen kerül
deponálásra a kitermelt anyag/hulladék, akkor a közlekedési
útvonalak biztosítása és a pormentesítés munkavédelmi és
környezetvédelmi szempontból kezelendő kérdés. Amennyiben
lerakóba kerül elszállításra a kitermelt anyag/hulladék, akkor az
anyagmozgatás,
a
szállító
járművek
szabályos
közúti
csatlakozásának biztosítása, a megfelelő forgalomtechnika kiépítése
munkavédelmi
feladat
is.
Természetesen
csak
megfelelő
környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szállítókkal és lerakókkal
kell dolgozni; ennek járulékos hatása, hogy ezáltal egyszerűbbé
válik a helyes munkavédelmi gyakorlat érvényesítése is.
Példa:
A munkahelyen egy szerkezeti elem konzerválására bőrön át felszívódó vegyianyagot
alkalmaztak. A felhasználás során nem vették figyelembe az anyagra vonatkozó
biztonsági adatlapban közölteket. A felhasználás során a dolgozó védőkesztyűt nem
használt, így az anyag a kezén keresztül felszívódott, enyhe mérgezést okozva. A
felesleges kis mennyiségű megmaradt anyagot a munkahely melletti tó vizébe
öntötte, amely így az élő környezetben is súlyos kárt okozott, az ott található
élőlények egy része elpusztult.
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II. A kivitelezési munka
munkahelyi munkavédelmi
teendői
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II.1. Beléptetés, vendégek és
látogatók fogadása az építési
területen
A

munkahelyeken

megelőzési
rendjének

feladat

fontos
a

baleset

beléptetés

meghatározása.

A

munkahelyeken az ott tartózkodókat
különböző veszélyek fenyegethetik;
ha

ezekről

a

belépőknek

tudomásuk,

nincs

balesetet

szenvedhetnek.
A veszélyek elkerülésére teendő legfontosabb intézkedés a területre
belépők számára a munkavédelmi oktatás, tájékoztatás megtartása.
Minden a területre belépő személyt oktatni kell a területen található
veszélyekről.
Ilyen veszélyek lehetnek:
-

munkaárkok, munkagödrök,

-

magasban történő munkavégzés, és ennek hatása a lent
dolgozókra,

-

a munkahelyen történő tevékenységek,

-

a munkaterületen használatos gépi berendezések,

-

a munkaterületen használatos egyéni védőfelszerelések
használatának elmulasztása,

-

használható közlekedési útvonalak mellőzése.
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Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Vendégek, látogatók a
munkavédelmi oktatást követően is csak kísérővel közlekedhetnek a
munkaterületen.
Bárki

(beleértve

megrendelő,

a

a

beruházó,

hatóság,

a

fotós,

a
a

területen
dolgozó

vagy

ellenőrzést
végző
dolgozóit

és

vezetőit

munkaterületre
munkahelyre

is),

belép,

aki

köteles

meghatározott

védőfelszereléseket viselni.

cég
a
a

egyéni

Az építőipari

területen alapvetően ez az ipari fejvédő
sisakot,

az

S3

védelmi

képességű

védőlábbelit, illetve láthatósági mellényt
jelenti.
Példa:
A munkaterületen a látogató munkavédelmi oktatását nem tartották meg. Nem
gondoskodtak kísérőről sem. A látogató elindult a munkahelyen megkeresni cégének
dolgozóit, de mivel nem ismerte a veszélyeket, olyan helyre ment, ahol emelő
berendezéssel teheremelést végeztek. Közlekedése közben a mozgó teher alá került,
amelyről egy anyagdarab leesett és a látogató váll sérülését okozta.
Megrendelő geodéta, műemlékes és fotós szakembere szemrevételezés céljábó l
belépett az építési területre, ahol több emeletet érintő bontási tevékenység zajlott. A
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belépőknek semmilyen védőfelszerelésük nem volt, a belépést megelőzően nem
jelentkeztek

be

a

bontási folyamatot koordináló

illetékes műszaki vezetőnél,

ugyanakkor a lezárt bontási területre akartak bejutni. A belépők a munkaterületről
kiutasításra kerültek, majd a kötelező egyéni védőeszközben való megjelenés és
oktatás után a bontási tevékenység részbeni leállításával került biztosításra a
biztonságos bejutásuk és tartózkodásuk az adott területrészen.
Kiemelt vezetői látogatásra került sor az építési területen. A személyi biztonsági
szolgálattal előzetesen egyeztetett látogatási útvonalat botlásmentessé téve (teljes
sitteltakarítás, pallózás), és a szükséges háromsoros védőkorláttal ellátva, valamint a
munkavégzést a teljes építési területen a látogatás idejére felfüggesztve, a területést
felelős műszaki vezető irányításával, védősisakban történt meg a látogatás.
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II.2. Tábla, poszter, heti
megbeszélés
A

baleset

tartoznak

megelőzés
a

túlmenően

eszközei

munkavédelmi

a

kihelyezett

közé

oktatáson

figyelemfelhívás

céljából

munkavédelmi

táblák,

piktogramok, szimbólumok és poszterek.
A

posztereknek,

tábláknak,

piktogramoknak, szimbólumoknak mindig
épeknek

kell

lenniük,

sérülés

esetén

azokat folyamatosan cserélni, pótolni kell.
Túl azon, hogy ezen vizuális eszközök
a területre belépőket folyamatosan
nevelik

és

felszólítják

munkaterületi
nemzetközi
hogy

fegyelemjavulás

helyes

magatartásra,

tapasztalatok

jelentős

a

igazolták,

munkavédelmi
és

30%-os

balesetcsökkenés tapasztalható ezen
eszközök alkalmazása révén.
A

munkavédelmi

poszterek

a

munkaterület különböző helyein, de
főleg

a

kerüljenek

közlekedési

útvonalakban,

elhelyezésre.

Egyes
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a

konténerek

körzetében

veszélyszimbólumokat,

illetve

utasítást adó szimbólumokat a munkavégzés vagy az adott veszély
helyén kell elhelyezni (pl. Hallásvédő használata kötelező!, Vigyázz
400V!, stb.)
Tartalmuk alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet a szabályos és
szabálytalan

munkavégzés,

különbségre,

az

egyéni

munkahely

kialakítás

védőfelszerelések

közötti

használatának

szükségességére, elsősegélynyújtási teendőkre.
A feliratok, táblák jelölései jelzik az elsősegélynyújtó helyet, a
menekülési útvonalakat, a kijelölt dohányzó helyet, a nyílt láng
használatának tilalmát, tűzveszélyt, tűzveszélyességi besorolást,
egyéni

védőeszköz használatának

kötelezettségét,

villamos

áram

veszélyét, stb.
Szintén megelőzési célt szolgál, és
remélhetőleg

Magyarországon

is

gyakorlattá válik az Európai Unió
fejlettebb országaiban már bevált
gyakorlat,

a

heti

munkavédelmi

megbeszélés.
A megbeszélés formája kötetlen,
ajánlott
perc.
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időtartama

rövid,

15-20

Arra

szolgál,

hogy

a

dolgozók

felvethessék esetleges munkavédelmi
problémáikat, észrevételeiket, illetve a
megbeszélésen

részt

vevő

vezető

tájékoztatást adjon a munkaterületen
tapasztalt

munkavédelmet

érintő

kérdésekről, ismertesse az esetlegesen
megtörtént

baleseti

tanulságait,

valamint

események
a

következő

időszakban jelentkező veszélyeket.
A megbeszélésről nem készül írásos
jegyzőkönyv,
vezetőnek

de

érdemi

természetesen
felvetés

a

esetén

intézkedési

vagy

jelentési

kötelezettsége van.

Példa:
A munkáltató egyik társcégénél munkahelyén baleseti esemény következett be. A
raklapon lévő anyagok anyagmozgatás közben leborultak. A heti munkavédelmi
megbeszélésen a munkáltató

művezetője ismertette ezt a balesetet; a kialakuló

beszélgetésből kiderült, hogy korábban az adott területen is volt példa billenésre, de
az nem járt személyi sérüléssel. Az így felszínre került veszélyhelyzet/kvázi baleset
kiváltó okai a dolgozókkal közösen értékelésre kerültek, a cégvezetés pedig
központilag megelőző intézkedéseket tett a hasonló esetek elkerülése céljából.
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II.3. Munkára képes állapot
ellenőrzése
A megtörtént balesetek vizsgálata során több esetben felmerült,
hogy azok bekövetkezéséhez nagyban hozzájárult a balesetet
szenvedett dolgozók munkára képes állapotának hiánya.
A munkára képes állapotot több körülmény befolyásolhatja. Ilyen
befolyásoló tényezők:
-

alkoholos befolyásoltság,

-

drogos befolyásoltság,

-

egészségi állapot,

-

nem megfelelő kipihentség,

-

zaklatott

idegállapot,

egyéni

védőeszközök viselésének hiánya.
A baleseti események egy részénél a befolyásoltság mértéke
nagyban meghatározta a baleset megtörténtét. Ezért ezzel a
kérdéssel kiemelten kell foglalkozni.
A drogos, illetve az alkoholos befolyásoltság esetén függetlenül
attól, hogy történt-e baleset, nulla tolerancia érvényes. Az ilyen
állapotban lévő dolgozót foglalkoztatni TILOS!
Következményként a munkáltatók többsége az ilyen dolgozók
munkaviszonyát azonnali felmondással megszünteti.

45

Az alkoholos befolyásoltságot a munkaterületeken a munkáltató a
nap bármely időszakában ellenőrizheti. Az ellenőrzésről, mely
történhet alkoholteszterrel vagy alkoholszondával, jegyzőkönyvet
kell felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az alkoholszondás
vizsgálat

eredményét

(pozitív

vagy

negatív),

az

alkoholos

befolyásoltság mértékét. Az alkoholszondás vizsgálatot a munkáltató
lehetőleg tanú jelenlétében végezze el. Kerülni kell a személyiségi
jogok megsértését.
Amennyiben a dolgozó megtagadja az alkoholszondás vizsgálatot,
alkoholos

befolyásoltságúnak

kell

tekinteni.

Az

eljárás

megtagadásáról tanú jelenlétében jegyzőkönyvet kell készíteni.
Amennyiben a dolgozó nem ért egyet a vizsgálat eredményével,
orvosi vérvizsgálatot kell elvégezni. Ha a dolgozó vitatja az
alkoholszondás vizsgálat eredményét, de nem hajlandó orvosi
vizsgálatra menni, ezt a tényt is tanúk jelenlétében jegyzőkönyvezni
kell. A dolgozót ekkor is alkoholos befolyásoltságúnak kell tekinteni.
A drogos, illetve az alkoholos befolyásoltságtól mentes egyéb
esetekben (pl. levertség, pszichoszociális nyomás, szokványostól
eltérő aktivitási szint) a munkáltató dönti el, hogy a munkára nem
képes

állapotú

dolgozót

rendkívüli

munkaalkalmassági

orvosi

vizsgálatra küldi vagy az adott napon felmenti a munkavégzés alól
(pl.: szabadság kiadása).
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Példa:
A

dolgozó

elfelejtette

magával

vinni

a

munkahelyre

gyógyszereit,

köztük

a

cukorbetegségre szedett gyógyszerét is. A tényről nem tájékoztatta munkáltatóját.
Munkája során délután cukra ingadozni kezdett, többször megszédült, majd egy
nagyobb szédülésnél a munkaállásról leesett, a keze eltört. Ha már reggel,
munkakezdéskor tájékoztatja vezetőjét a gyógyszer hiányáról, ő nyilván haza küldte
volna a dolgozót.
Telephelyi

üzemorvosi

szemle

során

fennakadt

egy

dolgozó

az

ebéd

utáni

szondázáson. Azonnal elbocsátásra került.
A dolgozó a munkaterületen kapkodva, sok hibával és veszélyes helyzeteket teremtve
végezte a munkáját. Vezetője ebéd után egy rövid kávézás közben megkérdezte,
hogy mi ennek a tőle szokatlan magatartásnak az oka. A dolgozó kipanaszkodta
magát, ettől megkönnyebbült; kollégái pedig jobban figyeltek rá azon a héten.
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II.4. Időjárási és környezeti
körülmények veszélyei
A munkavégzés nyílt terepen vagy zárt területen (egy ingatlan,
vonalmenti,

közúti/vasúti

forgalommal

határolt

vonalmenti)

területen történik. Mindkét esetben a dolgozók jelentősen ki vannak
téve az időjárás viszontagságainak, a környezeti veszélyeknek
(időjárási vagy egyéb környezeti veszélyek).
Veszélyt jelentenek a szélsőséges időjárási körülmények. Ilyen
körülmények lehetnek:
-

Nagy, viharos szél. Az erős szél befolyásolhatja az emelési
műveleteket,
különböző

eldönthet/ledönthet

deponált

a

anyagokat,

különböző anyagokat, melyek

el–

munkahelyen
és

lesodorhat

a dolgozókra veszélyt

jelenthetnek.
-

A viharos időjárás villámképződéssel is járhat. A villám
belecsaphat

a

területen

található

vasszerkezetekbe,

kimagasló pontokba, esetleg a dolgozókba.
-

A

nagy

hőség

befolyásolja

az

emberi

szervezetet,

kiszáradást eredményezhet. A hőség esetén korlátlan
ivóvíz

mennyiséget

kell

a

dolgozóknak

biztosítani,

gondoskodni kell árnyékos pihenőhely kialakításáról. A
munkáltatóknak

hőségriadó
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tervet

kell

készíteni

és

elrendelt hőségriadó esetén az abban foglaltak szerint kell
eljárni.
-

Hideg esetén a dolgozók számára meleg italt és melegedő
helyiséget kell biztosítani. A hideg elleni védelem részét
képezi a védőruha biztosítása is.

-

A napfény UV sugárzása károsító
hatású,

ezért

a

szabadban

foglalkoztatottaknál védőkrém, UV
szűrős

napszemüveg

biztosítása

javasolt.
-

Eső

esetén

védőruha

(esőkabát)

vagy

fedett

hely

vagy

más

kialakítása a megoldás.
-

Környezeti

hatás

a

kullancs

veszély

is,

földrészen történő munkavégzésre vezénylés. Célszerű a
veszélyeztetett dolgozók védőoltással történő védelme.
-

A ködös, párás, hideg idő korlátozott látási viszonyokat és
a

deresedés

miatt

csúszós

közlekedési

utakat

eredményezhet.
Emiatt a közlekedési
útvonalak

és

a

megvilágítások
műszakkezdéshez
kapcsolódó
személyes művezetői ellenőrzése, vagy éjszakai műszak
esetén a folyamatos ellenőrzés és a síkosságmentesítés
fenntartása szükséges.
-

Téli időszakban egyre gyakoribb jelenség az ónos eső.
Emiatt a rakodási területeken, a nyílt területi depóknál és
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közlekedési

utaknál

hirtelen

jelentős

csúszásveszély

alakulhat ki. Ilyenkor a munka leállítása, és az alapos
síkosságmentesítés

szükséges

a

kivitelezési

munkák

biztonságos folytatásához.
Előfordulhat, hogy a munkavégzés a késői órákig tart vagy az esti
órákban

történik.

gondoskodni

kell

Ezekben
a

az

esetekben

munkavégzés

a

munkáltatónak

helyének

megfelelő

megvilágításáról.
Infrastrukturális

létesítményeknél

speciális környezeti veszélyt jelent a
forgalmi sávok között aknában végzett
munka.

Ilyen

esetben

felgyülemlő

a

mélyben

kipufogógázok

eltávolításáról, a munkaterület kellő és
ütközésgátló körbezárásáról, valamint a hirtelen lezúduló gyors esők
esetére a megfelelő vízelvezetés megoldásáról kell gondoskodni az
általános

forgalomtechnikai

és

munkaterületi

szabályozás

kiegészítéseként.

Példa:
A dolgozó munkáltatója meleg időben, hőségriadó idején nem biztosította a szabad
területen földmunkát végző dolgozók ivóvízzel történő ellátását. Mindenkinél annyi víz
volt, amit magukkal vittek a lakhelyükről. A munkavégzés során két dolgozó rosszul
lett, egyikük elájult. Nem tájékoztatták a dolgozókat arról sem, hogy munka közben
óránként szünetet kell tartani és árnyékba kell vonulni. Szerencsére az egyik
dolgozónál volt mobil telefon, így értesíteni tudták a Mentőket, azok kiérkezéséig a
két dolgozót árnyékos helyre vitték. A Mentők mindkét dolgozót kórházba szállították,
hőguta és kiszáradás gyanújával.
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Januárban hirtelen ónos eső esett a nyílt depóra. A targoncás rakodást végzők az
utolsó rakat felrakását meg akarták még csinálni. A rakat fatáblái nem voltak
összekötözve, az ónos eső miatt pedig olyan csúszósak lettek, hogy a targonca kis
megbillenésére szétcsúsztak a targoncakísérő lábára és bokájára. Kettős nyílt törés
miatt 9 hónapot volt betegállományban a dolgozó.
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II.5. Munkavédelmi
koordinátori tevékenység
A 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM rendelet előírja, hogy a
tervezőnek,

illetve

a

kivitelezőnek

tevékenysége

során

munkavédelmi koordinátort kell alkalmazni.
A

tervezőnek

a

Egészségvédelmi

kiviteli
tervet

terv
kell

elkészítésekor

mellékelni,

a

Biztonsági
terv

és

elkészítése

munkavédelmi szaktevékenységnek minősül.
Sajnos az esetek nagy részében a BE
terv nem készül el. Célszerű a tervek
megrendelésénél

annak

kikötése

(függetlenül attól, hogy a rendelet ezt
előírja), hogy a tervező a tervekhez
BE tervet is szolgáltasson. A rendelet
azt is előírja, hogy BE terv hiányában
az építkezés nem kezdhető meg.
A

kivitelező

munkavédelmi

munkáltató
koordinátorának

feladatává teszi a rendelet a BE terv
felülvizsgálatát

és

kiegészítését.

Sok

szükség

szerinti

esetben

úgy

gondolkodik a tervező, hogy ha nem
vagy nem megfelelő BE tervet ad, azt majd a kivitelező munkáltató
munkavédelmi
elkészíti.

Ez

koordinátora
helytelen

megfelelő

magatartás,
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állapotba

tarthatatlan

hozza

vagy

gyakorlat!

A

munkavédelmi előírások semmibe vétele helyett érdemi tervezői
munkavédelmi kockázatelemzést

és organizációs tervezést kell

végezni, amire ráépülhet egyrészt a kivitelezői technológiai tervezés
munkavédelmi

csomagja,

másrészt

a

kivitelezés

során

a

munkavédelmi koordinátori tevékenység.
A Munkavédelmi Törvény előírja több munkáltató esetében a
munkák

összehangolásának

kötelezettségét.

A

koordinátor

munkavédelmi
a

munkák

munkavédelmi
összehangolásánál,
munkavédelmi

a
előírások

munkahelyi betartásánál nyújt
segítséget.

A

munkavédelmi

koordinátor

a

munkaterületeken rendszeres (a munkáltató által meghatározott
időközökben) munkavédelmi ellenőrzést, koordinátori megbeszélést
tart, részt vesz munkavédelmi koordinátori értekezleteken, ellenőrzi
az Organizációs tervnek megfelelő géptelepítést, anyagtárolást. A
munkaterületen a munkavédelmi koordinátor jogszabályi partnere a
kivitelezésért felelős műszaki vezető (FMV).

Több alvállalkozó

esetén célszerű, ha a munkavédelmi koordinátor a fővállalkozó és az
alvállalkozók

munkavédelmi

szakemberével

valamint

intézkedésre jogosult műszaki
irányítójával
bejárást

és

tevékenységek
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tart

közös

szemlét

a

tényleges

koordinálására ill. a feltárt munkavédelmi

hiányosságok azonnali

megszüntetésére. A munkavédelmi koordinátor tevékenysége nem
pótolja természetesen a területen állandóan jelenlévő műszaki
irányítók felelősségét a biztonságos munkavégzés körülményeinek
megteremtése és fenntartása tekintetében.

Példa:
A munkáltató a munkavédelmi koordinátor tevékenységét nem vette komolyan, az
általa tett munkavédelmi észrevételeket, javaslatokat nem vette figyelembe. Az
alvállalkozók a munkaterületen gépi földmunkát, útépítést végeztek. Hiába szólt a
koordinátor, hogy a munkavégzés nincs megfelelően összehangolva, a gépek
mozgása, tevékenysége az ott tartózkodókra veszélyt jelent. A kotrógép mozgása
közben a másik alvállalkozó dolgozóját elütötte, a dolgozó szörnyethalt.
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II.6. Munkaterületek
ellenőrzése
A

kivitelezési

munkavédelmi

munkaterületeken
előírások

a

betartását

balesetek

megelőzését,

a

szolgáló

tevékenység

a

munkavédelmi ellenőrzések rendszere.
A munkavédelmi ellenőrzések rendjét a munkáltató munkavédelmi
belső szabályzata és egyéb belső utasítása határozza meg. A
munkavédelmi
ellenőrzésein

koordinátor

munkavédelmi

túlmenően

rendszeres

ellenőrzési kötelezettsége van:
-

a

gazdálkodó

szervezet

vezetőjének,
-

a

gazdálkodó

műszaki irányítóinak,
-

a gazdálkodó szervezet
munkavédelmi
vezetőjének

(nem

azonos a munkavédelmi
koordinátorral),
-

a munkahely közvetlen
felelős vezetőjének,

-

a

munkahely

adott

műszaki irányítóinak.
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szervezet

adott

A munkahely adott műszaki irányítóinak (építésvezető-helyettes,
munkahelyi

mérnök,

művezető,

csoportvezető,

brigádvezető)

munkaköri kötelessége a biztonságos munkavégzés körülményeinek
megteremtése, a munkavédelmi előírások betartásának figyelemmel
kísérése, hiányosság esetén a szükséges intézkedés megtétele.
Munkavédelmi ellenőrzésüket nem kell jegyzőkönyvezniük, azonban
az

ellenőrzések

és

az

intézkedések

nyomon

követhetősége

érdekében ajánlott és célszerű azok megfelelő dokumentálása.
Minden egyéb munkavédelmi ellenőrzésről ellenőrzési jegyzőkönyvet
kell

készíteni

megfelelően

és

az

intézkedniük

ellenőrzést
kell

a

végzőknek

hatáskörüknek

munkavédelmi

hiányosságok

felszámolására.
Nagyon fontos dokumentum az Építési Napló. E napló ad lehetőséget
arra, hogy az alvállalkozókat a naplóba tett bejegyzéssel is kötelezze
a munkahely vezetője a munkavédelmi és egyéb hiányosságok
felszámolására.

Példa:
A

munkaterületi

ellenőrzésen

észrevételezésre

került,

hogy

a

dolgozók

a

munkavégzés során nem használják az egyéni védőeszközöket. A megbízó közölte az
alvállalkozó helyi vezetőjével a szabálytalanságot és kérte annak felszámolását. A tett
intézkedését az alvállalkozó Építési Naplójába is bejegyezte azzal a megjegyzéssel,
hogy az egyéni védőfelszerelés használata nélküli munkavégzést megtiltja. A
munkavégzést a

figyelmeztetés ellenére

az alvállalkozó szabálytalanul tovább

folytatta és egy másik munkáltató tevékenységéből adódóan egy csődarab az
alvállalkozó dolgozójának a fejére esett. Felmerült a baleset vizsgálatánál az
összehangolás, a munkavédelmi előírások megkövetelésének hiánya; a megbízó a
napló bejegyzéssel bizonyítani tudta, hogy eleget tett az előírásoknak.
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Ugyanakkor a sérült több hónapig táppénzen volt, amit az Egészségbiztosítási Pénztár
a sérült munkáltatójára hárított. Ezután a naplóbejegyzést figyelmen kívül hagyó
alvállalkozói munkáltató is rájött arra, hogy jobb a baleset előtt intézkedni és a
balesetet megelőzni, mint a baleset után
megoldani……
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fizetni és a sérült helyettesítését

II.7. Veszélyhelyzetek
kezelése, baleseti események
vizsgálata

A munkavégzés során az adott technológia,
illetve

a

munkavégzéshez

tartozó

munkavédelmi előírások be nem tartása a
munkahelyeken különböző veszélyhelyzeteket
teremthet:





figyelmetlenség,



balesetközeli helyzetet okozó váratlan

esemény

vagy

személyi

sérülés

károsodással

veszélyes szituáció,
nélküli

járó

de

anyagi

balesetközeli

helyzet

(ún. kvázi baleset),


személyi sérüléssel járó de munkaidőkieséssel nem járó
baleset,



súlyos

személyi

sérüléssel

leállással járó baleset,


halálos baleset.
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és

A balesetek, veszélyhelyzetek megelőzése az alábbiak összességével
oldható meg:


megfelelő

és

az

adott

feladathoz

tervezetten

illesztett

technológia használata,


szakképzett és az adott technológia adott munkaterületi
veszélyhelyzeteinek

kezelésére

kioktatott

személyzet

alkalmazása,


megfelelő gépek, berendezések használata,



megfelelő munkahelyi organizáció, koordináció és szervezés,



egyéni és kollektív védőfelszerlések használata.

A tapasztalatok szerint a kellő alapossággal tervezett és szervezett
munkaterületek és munkafolyamatok során a veszélyhelyzetek
előfordulási gyakorisága kisebb, mint a tervezés és szervezés nélküli
„vonuljunk fel gyorsan, csináljuk meg gyorsan és tűnjünk el”
munkaterületeken.
Az is gyakorlati tapasztalat, hogy a gondos tervezés és szervezés
ellenére is kialakult veszélyhelyzetek kollektív védelem vagy egyéni
védőeszközök
megemelése

alkalmazásával
daru

(pl.:

segítségével

elkerítés,

vagy

a

teher

úgy, hogy a megemelt teher

személyeket ne veszélyeztessen) megszüntethetők; azonban ezen
váratlan veszélyhelyzetek jelentése és
elemzése
szükséges

nyomán

el

megelőző

kell

jutni

a

intézkedések

megtervezéséig és végrehajtásáig.
A

balesetközeli

váratlan

esemény

szituáció
munkaterületi
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helyzetet
vagy

veszélyes

bekövetkezésekor
közvetlen

okozó
a
vezető

utasítása szerint kell elhárítani az akadályt, vagy a veszélyzónát ki
kell üríteni és a kiváltóok megszüntetésére intézkedni kell. Ezután
értékelni

kell

az

eseménysort,

hogy

hatékony

megelőző

intézkedéssel el lehessen kerülni hasonló helyzet kialakulását; az
eset tanulságait pedig a heti munkavédelmi megbeszéléseken
elemezni kell a céges munkaterületeken.
Vannak olyan baleseti események, amelyek nem járnak sérüléssel,
de járhattak volna, ezeket az eseményeket nevezzük kvázi baleseti
eseményeknek. Ezekben az esetekben csak a véletlenen múlik, hogy
nem történik súlyos baleseti esemény.
A

kvázi

baleseti

bejelentése

és

események
kivizsgálása

fontos része a baleset-megelőző
tevékenységnek.
során

A

részletesen

vizsgálat
–

mintha

bekövetkezett volna a baleset fel

kell

tárni

körülményeket,
eseményhez

vezettek,

és

intézkedést

kell

azokat
amelyek

tenni

a

a
az

hasonló

események kizárására.
A kollektív védelem mindig elsőbbséget kell, hogy élvezzen az
egyéni védőeszköz alkalmazásával szemben (pl. ha van lehetőség
korlát

építésére,

akkor

nem

helyes

alkalmazása.
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csupán

testhevederzetek

Példa:
A dolgozók a munkahelyen munkaárok ásásával voltak megbízva. A munka árok
mélysége a 80 cm –t nem haladta meg, nem volt szükség dúcolásra. A munkavégzés
során a már elkészült munkaárok egy darabon bedőlt, baleseti sérülés nem történt. A
bedőlés vizsgálata során megállapításra került, hogy a kitermelt földet közvetlenül a
munka árok szélére deponálták, melyet a szakadólap a bedőlési részen nem bírt meg.
A további munkavégzés során az előírásnak megfelelően a munkaárok szélétől 60cmt elhagyva került deponálásra a kiszedett föld.

A baleseti események nem mindig szerencsés kimenetelűek, a
legtöbb esetben személyi sérüléssel járnak. A megtörtént baleseti
eseményeket

minden

esetben

jelenteni

kell

a

munkahely

irányítójának, a jelentést a sérültnek, vagy - amennyiben a sérülés
jellege és a sérült állapota olyan - a munkatársnak kell megtennie.
A munkahely vezetőjének azonnal intézkedni kell a sérült ellátására,
szükség esetén a Mentők (telefon:104,112) értesítésével. Azonnali
jelentésre kötelezett balesetek esetén (súlyos csonkolásos, halálos)
a

Munkavédelmi

Felügyelőség

és

a

Rendőrség

értesítése

is

szükséges. Ezekben az esetekben a helyszínt megváltoztatni csak a
hatóságok engedélyével szabad.
A munkahelyi vezetőnek baleset esetén értesíteni kell még a
munkáltató vezetését, munkavédelmi vezetőjét a munkáltató belső
utasításának megfelelően.
Minden

munkabalesetet

ki

kell

vizsgálni

és

a

baleseti

nyilvántartásban szerepeltetni kell. A 3 napnál nagyobb munka
kieséssel járó munkabalesetek vizsgálati jegyzőkönyvét a területileg
illetékes Munkavédelmi Felügyelőség részére meg kell küldeni. A
munkabaleseti jegyzőkönyvből egy példányt a sérült részére át kell
adni.
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II.8. Munkavégzéshez
kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek
A

munkavégzéshez

különböző

kiegészítő

berendezéseket

kell

telepíteni és üzemeltetni. Ilyen berendezések lehetnek a különböző
teljesítményű szivattyúk, a zagytelep, áramfejlesztő berendezések,
légsűrítők,

tartályok,

silók,

hidraulikus

tápegységek,

keverők,

sajtók, stb.
Minden

berendezés

esetében

alapvető

követelmény,

hogy

megfelelően stabil, sík talajon legyen elhelyezve, biztosítva legyen
szabad megközelíthetőségük, kezelhetőségük.
Minden berendezés esetében követelmény, hogy a kezelésükre
kijelölt

személyek

képesítéssel,

megfelelő

ismeretekkel

rendelkezzenek.
Biztosítani
berendezések

kell,

hogy

a

üzemeltetése,

használata más személyeket ne
veszélyeztessen. Biztosítani kell
azt is, hogy ezeket a berendezéseket illetéktelenek ne kezelhessék,
azokba ne juthassanak be.
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Kiegészítő tevékenységnek tekinthető a munkaterületen gépjavítási
tevékenységet,

geodéziai

munkát

vagy

ellenőrzést

végzők

megjelenése is. Munkájukat ők is csak
olyan

helyen

végezhetik,

ahol

balesetveszély nem áll fent, rájuk is
vonatkozik az egyéni védőfelszerelések
használatának kötelezettsége.

Példa:
A munkaterületen a kialakított munkagödör leesés veszélyes helyeit kétsoros korláttal
és lábdeszkával elkerítették. Az elkerítést a gödör szélétől számítva 2,0 méter
távolságra helyezték el. A megérkezett geodéta utcai öltözetében mérni kezdett a
területen. Majd mérőműszerét a következő méréshez, a felszerelt korláton átmászva
a gödör szélére helyezte el. Természetesen ennek észlelésekor az építésvezető a
veszélyes helyről a geodétát kiparancsolta, és mivel nem volt megfelelő egyéni
védőfelszerelése, a munkaterületről elküldte.
Telephelyi anyagmozgatáshoz használt targoncáról a kezelője leszállt, a kulcsot a
targoncában hagyta. Kollégája a hirtelen adódó csőmozgatási feladat elvégzéséhez
felugrott a targoncára és elindította azt, majd az emelés elvégzése után a gépet
leállította és leugrott róla. Ekkor kificamodott a bokája, tartós betegállományba
került. Az eset után a targoncák kezelését és a kulcskiadást névre szólóan
szabályozták, a jogosulatlan kezelő pedig munkáltatói figyelmeztetést kapott.
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II.9. Munkahelyi utak
kialakítása
A munkaterületen történő közlekedéshez utakat kell kialakítani. Az
utak kialakításának olyannak kell lenni, ami biztosítja az azokon
történő balesetmentes közlekedést. A munkahelyi utak (ideiglenes
utak)

lehetnek

személyi

közlekedésre

kialakítottak,

gépjármű

közlekedésre kialakítottak és vegyes kialakításúak.
A közlekedési utakat jelölni kell és azok felületének olyan állagúnak
és teherbírásúnak kell lennie, hogy megfeleljen a közlekedési,
szállítási tevékenység követelményeinek. Éjszaka a közlekedési
utakat megfelelően ki kell világítani.
Az utak szélességénél figyelembe
kell

venni

az

azon

közlekedők

igényeit. A munkaterületi kétirányú
személyi

közlekedési

útnak

minimum 1,2 méter szélesnek kell
lenni.
szánt

A

személyi

utaknak

közlekedésre
csúszás–

és

botlásmentesnek kell lenni, azon
nem

lehet

anyagtárolás,

okozó hulladék, az útba anyagok nem nyúlhatnak be.
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botlást

Amennyiben az út kialakítása rézsűn vagy munkagödör közelében
történik, a leesés elleni védelemről kétsoros korlát és lábdeszka
kialakításával kell gondoskodni (kollektív védelem). Ilyen esetben a
közlekedési út a szakadólapon kívül
jelölendő ki. A gyakorlatban elterjedt
szalagos

körbekerítés

munkagödör

szélétől

csak
számított

a
2

méteres távolságon kívül helyezhető el
figyelemfelhívás

és

forgalomkizárás

céljából.
Gépjármű
megengedett

közlekedés

esetén

sebességet,

a
a

közlekedés irányát táblával is jelölni
kell.
Példa:
A munkahelyen kialakított ideiglenes személyi
közlekedési útba anyagok lógtak be.
közlekedő

dolgozó

szürkületkor

nem

Az ott
vette

észre az útba benyúló betonvas szálat, a
vasban

megbotlott,

elesett,

és

az

esés

következtében csukló törést szenvedett.

65

II.10. Munkatérhatárolás,
rézsűbiztosítás lőttbetonnal
Munkatérhatárolás és meredek rézsű biztosítása egyaránt történhet
talajszegezéses hálós vasalású
lőttbetonnal.
előzetes

A

megfelelő

talajfeltárás

és

tervezés, valamint a haladási
ütem

meghatározása

tervezéskor

figyelembe

felszíni
megakadályozása

a
vett

körülményeknél

kedvezőtlenebb
kialakulásának

és

szükséges

körülmények
e

technológia

biztonságos alkalmazásához.
A

lőttbeton

készítés

(száraz

vagy

nedves

technológiával)

munkavédelmi követelményei közé tartoznak a következők:
-

a

munkavégzéshez

használt

gépi

berendezések

kezelőjének megfelelő jogosultsága,
-

a beton szórásához használatos tömlőszerkezet megfelelő
összeszerelése, hibátlansága, a tömlőcsatlakozásoknál a
biztonsági acélharisnyás átkötés megléte,

-

a szórófejjel dolgozó személy szakmai tájékozottsága,
oktatása,

-

a

szórást

végző

személy

részére

megfelelő

munkakörnyezet kialakítása, leesés elleni védelme,
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-

a szórást végző dolgozó kötelező egyéni védőfelszerelés
használata

(arc

védőkesztyű,

-

és

szemvédelem,

védősisak,

hallásvédelem,

védőlábbeli,

láthatósági

környezetében

tartózkodók

mellény),
-

a

szórási

tevékenység

védelme.
Természetesen a meredek rézsű biztosítására más, talajszeggel
kombinált

megoldás

is

alkalmazható,

azonban

ezeknél

is

betratandók a munkabiztonsági előírások.

Példa:
A lőttbeton készítés közben a betonszórást végző dolgozó védőszemüveget nem
használt. Betonlövés közben a felületről a beton visszacsapódott, melynek egy része
a munkát végző dolgozó szemébe jutott. A dolgozó maradandó szemsérülést
szenvedett.
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II.11. Talajhabarcsosítás (jetgrouting eljárás),
altalajjavítási technológiák
Az

alapmegerősítési,

altalajerősítési munkák
közé

tartoznak

jeteléssel

a

elvégzett

talajhabarcsosítási
munkák.
munkát

A
erre

jetelési
a

célra

készített 400 bar üzemi
nyomással

dolgozó

berendezésekkel

végzik.

A

berendezések(habarcskeverő,

nagynyomású szivattyú, fúró-injektáló gép) használata során fontos
követelmény, hogy a gépi berendezéseket csak azok kezelésére
jogosult személyek végezhetik.
A

munkavégzés

során

az

arc

–

és

szemvédelemről,

a

hallásvédelemről is gondoskodni szükséges. A munkavégzéshez
gumicsizmát is biztosítani kell.
Az alkalmazott fúrógépek önjáróak, ezért azok
mozgatásánál
gépek

körültekintően

mozgása

kell

eljárni,

személyeket

veszélyeztethet.
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a

nem

Előfordul, hogy a munkaműveleteket olyan
körülmények
szükséges

között
a

kell

végezni,

munkaterület

ahol

megfelelő

megvilágítása.

Amennyiben zárt térben (pince, siló, tartály stb.) a munkavégzéshez
diesel üzemű berendezés használata is szükséges, biztosítani kell a
keletkezett füst elvezetését.

A különböző altalajjavítási technológiáknál
(injektálás,

mélykeverés,

dinamikus

talajtömörítés,

mélyvibrációs

talajtömörítés

stb.)

esetben

minden

vízelvezetésű

munkaszint

fontos

a

megfelelő

biztosítása,

valamint

teherbírású
a

és

környezeti,

építésmunkahelyi, és technológiai kockázatok felmérése ill. kezelése.
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Példa:
A gép kezelése során az ott dolgozók egyike rendszeresen nem használta a
munkáltató által részére biztosított hallásvédő eszközt (fültok, füldugó). A dolgozó
rendszeres orvosi vizsgálata során a vizsgáló orvos halláskárosodást észlelt. A
halláskárosodás körülményeinek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az egyéni
védőeszköz használatával a halláskárosodás nem következett volna be. A munkahelyi
vezető mulasztása az volt, hogy nem követelte meg következetesen az egyéni
védőfelszerelés használatát.
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II.12. Réselés
A réselési munkákat nagy teljesítményű réselő berendezésekkel
végzik.

A

réselő

berendezések
valójában
daru

kialakításúak.

réselő
csak

lánctalpas
A

berendezéseket
azok

jogosult

kezelésére
személyek

kezelhetik.
berendezések

E
csak

megfelelő teherbírású munkaszinten dolgozhatnak.
A gép területi összeszerelésénél a dolgozók leesés elleni védelmét
biztosítani kell. A leesés elleni védelem biztosítható mobil állványzat
és biztonsági heveder alkalmazásával.
A berendezések munkahelyen történő üzemeltetését munkavédelmi
üzembe helyezési eljárásnak kell megelőzni.
Fontos, hogy a réselő gép és az armatúra
emelését

végző

munkaterületen

daru
megfelelő

mozgásához

a

kialakítású

és

teherbírású talaj álljon rendelkezésre. A réselő
gép veszélyzónájában a gép üzemelése közben
személyek nem tartózkodhatnak.
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A

vizes

tekintettel

munkakörülményekre
a

dolgozóknak

gumicsizmát is biztosítani kell.
A résgödrök (zagygödrök) körüli
mozgásnál gondoskodni kell azok
lefedéséről, megfelelő átjárók kialakításáról, elkerítésről.
A kiemelt föld közvetlen teherautókra
rakásánál, a rakodási időpontban a
gépjármű

vezetőjének

a

gépjármű

fülkéjét el kell hagyni.
Az

anyagszállító

vezetőinél

is

gépjárművek

követelmény,

hogy

amennyiben az építési munkaterületen
elhagyják a járművet, rendelkezzenek
az

építőiparban

egyéni
be/ki

közlekedő

gépjármű

a

kötelezően

védőfelszerelésekkel.

sorompón

való

előírt
Minden

kilépéskor

a

gyalogos/kerkpáros és közúti forgalomnak elsőbbséget adva köteles
a kihajtást elvégezni, korlátozott beláthatóság esetén kiegészítő
biztonsági intézkedések megtétele szükséges.
A réselés után a kiálló armatúravasalások bevédését meg kell oldani.
A teherautókról és nyergesvontatókról történő lerakodás során a
biztonságos teherkötözés feltételeit biztosítani kell.
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A

réselt/cölöpözött

munkagödrök

bemozdulás/bedőlés

elleni

védelmét horgonyzással vagy belső dúcrendszerrel kell biztosítani;
technológiai kockázatbecslés alapján kell a szükséges munkavédelmi
intézkedések felmérését elvégezni.

Példa:
A réselésnél segédkező dolgozó szabálytalanul átugrott a
résgödrön.

Az

ugráskor

megcsúszott

és

elesett.

Szerencséjére nem csúszott bele a gödörbe (beleesés
esetén bele is fulladhatott volna a benne lévő anyagba,
vagy

a

résarmatúra

munkaterületen
szálvas

került

megszüntetésére,

az

vasalás

átszúrhatta

armatúravasak

felhegesztésre
és

a

volna).

tetejére

az

betonozás

A

vízszintes

átszúródásveszély
idejére

járórácsozással lefedésre került.

73

a

rés

II.13. Cölöpözés (vert, fúrt,
zagymegtámasztásos, CFA,
Screwsol)
A cölöpözés a speciális mélyalapozó munkák
leggyakrabban használt eljárása. A cölöpözés
leggyakrabban

a

fentebb

felsorolt

technológiák valamelyikével készül.
Minden

esetben

cölöpözésnél

elengedhetetlen, hogy
foglalkoztatott

a

dolgozók

ismerjék a cölöpfúrás, az ott alkalmazott gépi
berendezések veszélyeit, megfelelő
jogosultsággal
fúrásnál

rendelkezzenek
alkalmazott

a
gépi

berendezések kezelésére.

Emelő

berendezés használata

esetén

a

kiszolgáló

személyzet

rendelkezzen kötöző oktatással. Az alkalmazott
gépi berendezések mozgatása során a gépek a
cölöpfúráson

foglalkoztatottakat

nem

veszélyeztethetik. A berendezéseket a kezelési
utasításnak megfelelően kell üzemeltetni. A
gépeken és azok hatósugarában csak az arra
kijelölt személyek tartózkodhatnak, és csak
addig, ameddig az adott technológiához tartozó
munkarészt elvégzik, ezután a veszélyzónán kívül kell tartózkodniuk.
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Gondolni kell arra, hogy a fúró
berendezésről
hullhatnak

talajszemcsék
vissza,

megelőzéséhez
használata

ennek

spiráltisztító
vagy

forgatásos

tisztítás szükséges úgy, hogy a
kiszolgáló
veszélyzónán kívül

személyzet

tartózkodjon. Fontos, hogy

a

a betontömlők

rögzítése és csatlakoztatása megfelelő legyen, a biztosítólánc ne
hiányozzon, a betontömlő ne törjön meg.
Amennyiben a kezelés vagy a szerelés közben magasban kell a
munkát végezni (kötél befűzés, szerszám csere), a dolgozók leesés
elleni

védelmét

biztosítani

kell

mobil

állványzat,

emelőkosár,

biztonsági hevederzet alkalmazásával.
A gépeknél szerelési állapotban a vízszintes gém tetején történő
munkavégzés

is

leesésveszélyt

jelent,

mivel

a

tartózkodási

magasság a 2 métert meghaladja. Itt is gondoskodni kell a leesés
elleni védelemről a biztonsági hevederzet és a megfelelő kikötési
pontok használatával.

Példa:
A cölöpfúró gép összeszerelésénél a fektetett rácsszerkezeten tartózkodott a dolgozó,
kötélszerelést

végzett.

A

munkavégzéshez

egyéni

védőfelszerelést

(biztonsági

heveder) nem használt. A rácsszerkezeten megcsúszott és a gép mellé esett, az esés
következtében a válla megsérült.
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II.14. Dúcolás, szádfalazás
A vonalas létesítmények munkaárkait, vagy műtárgyaknál bizonyos
munkagödrök

függőleges

oldalfalának

omlásveszély

kiküszöbölését

megtámasztását,

dúcolással,

szádfal

az

készítéssel

biztosítják.

A

dúcolásoknak

különböző

terheléseket

kell

elviselni,

ezért

hagyományos körülmények között (pallós dúcolás, dúckeret) a
dúcolásokra tervet kell készíteni és a megfelelőséget statikai
számításokkal is alá kell támasztani.
A

dúckereteket,

illetve

a

pallókat

a

mélység

növekedésével

arányosan kell leengedni.
Modernebb megoldás a hidraulikus feszítési megoldást alkalmazó
dúckeretek használata. A kereteket a géppel kiásott nyílásokba
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autódaruval kell leengedni. Támasztás nélküli helyen személyek nem
tartózkodhatnak a munkagödörben.
Hagyományos

megoldásnak

tekinthető

az acél

megtámasztási
elemeket

vert

módszer.

cölöpverő

szádfalas
A

szádfal

berendezéssel

fokozatosan ütik le vagy sajtolják le a
megtámasztási
gödör

helyen

mélységnek

cölöpverő

gép

a szükséges

megfelelően.

A

használata

a

zajvédelmet is meg követeli, ezért az
ott dolgozókat hallásvédő eszközzel
kell ellátni.
Folyami

munkáknál

szádfalat

használatos

a

kiváltó

kéregelemes

ennek

behelyezése,

megoldás,
pozicionálása

majd

belső

megtámasztása

és

megközelítése

munkavédelmi

szempontból

is

elemzést tesz szükségessé.
Megmaradó

épületfalak

egyedi

alátámasztása és az ehhez tartozó
belső

dúcrendszer

szaktervezést
elemzéssel

és

minden

munkavédelmi

egybekötött

folyamatelemzést igényel.
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esetben

technológiai

Emelőgép használata esetén (pl.: autódaru) a kötözést végző
személyeknek
földmunkáknál

kötözői

jogosultsággal

alkalmazott

gépi

kell

berendezéseket

rendelkezni.
csak

az

A
arra

jogosult személyek kezelhetik.
Minden esetben fontos biztosítani, hogy a dolgozók a dúcolási
munka során földomlással ne legyenek veszélyeztetve.
Példa:
A munkaterületen a dolgozók munkaárok készítésével voltak megbízva. A földet
markoló géppel emelték ki. Az egyik dolgozó lement a munkagödörbe talaj
egyengetés céljából anélkül, hogy a dúcolást elvégezték volna. Munkája közben
váratlanul, minden előzmény nélkül az árok fala egy darabon leomlott és a dolgozót
maga alá temette.
Gázvezeték üzemhibájának feltárása során földmunkagéppel 6 m mélységben ásták ki
a feltáró aknát. A függőleges földfal állékonynak tűnt, a feltárt gázvezeték javítására
a dolgozó leereszkedett. Időközben kisütött a nap, és elkezdte kiszárítani a földfalat,
ami fél óra elteltével a lent dolgozóra ráomlott. A tűzoltóknak 6 órába telt a
megfulladt és agyonnyomott dolgozó felszínre hozása.
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II.15. Munkagödör kialakítása
A

munkaterületen

található

munkagödrök
követelménye

kialakításának
nemcsak

a

megfelelő

rézsű, a lőttbetonos vagy dúcolásos
biztosítás

kialakítása,

hanem

egyéb

balesetmegelőzést szolgáló intézkedés
megtétele is szükséges.
A

munkagödrök

beesés

széleinél

a

megakadályozására

biztonsági

korlátot

kell

elhelyezni.
A

munkagödrökben

munkavégzéshez

történő

biztonságos

lejáratot kell biztosítani.
Létrahasználat esetén
-

süllyesztés

nélküli,

rászegezett

fokú

vagy

sérült,

szerelvényhiányos létrák használata tilos,
-

a

létrákat

használatba

vételük

előtt

szemrevételezéssel

ellenőrizni kell,
-

a támasztólétrát elcsúszás, elmozdulás ellen biztosítani kell,

-

a támasztólétra vége legalább 1,0 m-rel nyúljon a kilépőszint
fölé,

-

a támasztólétra hossza maximum 6,0 m lehet.
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A munkagödrön biztonságos átjárókat kell elhelyezni, 1 métert
meghaladó

mélység

esetén

az

átjárót

kétsoros

korláttal

és

lábdeszkával kell ellátni. Az átjárónak a gödör szélességénél 60 cmrel túl kell nyúlni mindkét oldalon.
Amennyiben

a

közlekedési

munkagödröknél

jelző táblát

körülmények
és

a

megkívánják,

közlekedőket

a

figyelmeztető

világítást kell elhelyezni.

Példa:
Az elkészített munkagödröt nem kerítették el. A munkagödör ráadásul gyalogos
közlekedési

utat

is

keresztezett.

Az

egyik

dolgozó,

aki

délelőtt

egy

másik

munkahelyre ment, délután visszajött a munkaterületre, hogy bemenjen az öltözőbe.
Nem vette észre az időközben kiásott munkagödröt, és mivel az nem volt elkerítve,
beleesett. Súlyos sérülést szenvedett.
Ki nem hallott már olyan közúti munkagödörről, amely nem volt kivilágítva, elkerítve,
közlekedési táblával jelezve, és ezért abba gépjárművek belehajtottak, az ott
dolgozóknak és a gépjármű utasainak is súlyos sérüléseket okozva?
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II.16. Állványozás
A munkavégzés során szükség lehet munkaállványok használatára.
Az állványozás alap feltétele, hogy az állványokat csak a szerelési
utasításnak megfelelően szabad megépíteni és használni.
Állványzatot csak az építhet,
akit ezzel megbíztak és az
állvány

szerelés

előírásaiból

kioktattak.
Az

állványszerkezetet

munkavédelmileg üzembe kell
helyezni, erről jegyzőkönyvet
kell

felvenni.

állványszerkezetet
ellenőrizni

kell

a

Az
naponta
használat

előtt.
Általánosságban elmondható, hogy az állványokat sík, megfelelő
teherbírású talajon kell elhelyezni. Az állvány szerelés közben vagy
annak bontása közben a dolgozóknak két métert meghaladó
magasság esetén biztonsági hevedert kell használni. Az állvány
szerkezetet eldőlés ellen biztosítani kell. Állványszerkezeten, annak
mozgatása közben, személy nem tartózkodhat. A munkaszinteket az
állványon két méterenként kell elhelyezni. Több munkaszint esetén
a felcsapható ajtókat egymás felett nem szabad elhelyezni.
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Az állványszerkezet munkaszintjeinél a leesés elleni védelmet
kétsoros korlát és lábdeszka alkalmazásával kell biztosítani minden
oldalon.
Az állványszerkezetre kívülről felmászni szigorúan TILOS!

Példa:
Az állványszerkezetet a munkahelyen szabálytalanul építették meg. Az egyik
munkaszintnél a középső korlátot nem szerelték fel. A dolgozó munkáját lehajolva
végezte, hirtelen megszédült és a felső korlát és a lábdeszka közötti korlát hiányos
részen az állványról lezuhant.
Ismert nyilván olyan baleset is, amikor az állványzatot úgy mozgatták, hogy azon
személy

tartózkodott. A

mozgatott állvány

egyensúlyi helyzete

ilyenkor nem

egyenletes, könnyen felborul és könnyen a mozgatást végző dolgozókra dől, a rajta
lévő dolgozó pedig lezuhan.
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II.17. Emelési tevékenység,
daruzás
A

speciális

mélyépítési

munkaterületeken

az

anyagmozgatás

autódaruval, lánctalpas rácsos gémű daruval vagy telepített daruval,
valamint önjáró villás emelőkkel történhet. Ezek mindegyike az
Emelőgép Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartozik.
Az

emelőgépek

fokozottan

veszélyes

üzemeltetése
művelet,

így

számos szabály vonatkozik rájuk. Ezek
közül a teljesség igénye nélkül az
alábbi, legfontosabb szabályokat lehet
kiemelni:
- Az

emelőgépet

csak

a

használati utasításban meghatározott
módon és célra szabad használni.
- A gépi hajtású emelőgéphez
naplót kell rendszeresíteni, és abban a
műszakonkénti

vizsgálatokat

és

az

esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét
rögzíteni kell.
- A teher megemelése, haladása előtt és alatt a kezelő
jelzésére az emelőgép hatókörzetében tartózkodó személy
köteles úgy eltávolodni, hogy az emelőgép és az emelt teher
őt ne veszélyeztesse.
- A

kezelőt

az

emelés

megkezdése

előtt

egyértelműen

tájékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit köteles figyelembe

83

venni. Amennyiben szükséges, az irányítással megbízott
személy

felismerhetőségét

karszalaggal,

eltérő

színű

ruházattal vagy eltérő színű fejvédő sisakkal kell biztosítani.
- Az emelőgép kezelőjének minden műszak megkezdése előtt
meg

kell

vizsgálnia

berendezések

az

emelőgép

hatékonyságát

biztonságát

érintő

(vészleállítót; figyelmeztető,

jelző berendezéseket; emelő köteleket, láncokat; véghelyzet
kapcsolókat; minden mozgás fékjét; teherbírás, illetőleg a
kinyúlás jelzőket; továbbá az emelőgép egyéb biztonsági
berendezéseit).

Amennyiben

hiányosságot

vagy

rendellenességet tapasztal, azt köteles felettesének jelenteni,
valamint

az

emelőgép

naplójába

bejegyezni.

Ha

olyan

hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az
emelőgép

biztonságos

üzemeltetését

veszélyezteti,

az

emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendellenességek
megszüntetése után helyezheti üzembe.
- A terhet úgy kell először megmozdítani - emelni vagy
süllyeszteni -, hogy az éppen csak elmozduljon eredeti
helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet
tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor
szabad, ha a felerősítés, az emelőmű fékjének működése
rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép
stabilitását nem veszélyezteti.
- A kötöző használat előtt köteles a teherfelvevő eszközök
alkalmasságát szemrevételezéssel megvizsgálni.
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Az

emelőgépek

figyelembe

kell

működési

üzemeltetése
venni

az

környezetét,

során

emelőgép

valamint

az

emelőgéppel kiszolgált technológiát, és
szükség

esetén

utasításban,

külön

vagy

technológiai
veszélymentes

üzemmód utasításban kell szabályozni
annak működési feltételeit.

Ilyen helyzetek lehetnek:
- Az

emelőgép

hatósugarában

közforgalmi

utak,

vasúti

vágányok, lakó- vagy középületek, szabad légvezetékek
vannak.
- A

munkaterületen,

emelőgép

az

hatósugarában

eltérő teherbírású területek
vannak

(csatorna,

rézsű,

feltöltés, stb).
- Több

emelőgéppel

együttesen végzett emelések.
- Aktív eszközök - pl: vibrátorok - emelése, emelőgépen
történő használata.
- Uszályon, bárkán végzett emelések.
- Egyéb rendkívüli emelési körülmények.
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Példa:
Mélymunkagödörből indított többszintes épület építése során egy dúcokat tartalmazó
kalodát kellett az egyik emeleti kiadó nyílásból leemelni. A kötöző a kaloda
emelésének megkezdésekor nem távolodott el a kalodától, hanem azon az oldalán
(veszélyes oldalon) maradt, amely közvetlenül a kiadónyílás szélén helyezkedett el. A
kaloda nem megfelelő módon lett rögzítve a daru függesztékére, így az emelés
pillanatában kiborult, és a kalodából kiguruló dúccsövek elsodorták a kötöző lábát, aki
a mélybe zuhant (biztonsági hevedert sem használt). A baleset tragikus kimenetelű
lett.
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II.18. Munkavégzés
befejezése, szüneteltetése
Az

építési

tevékenység

közben

különböző okokból sor kerülhet a
munkavégzés

időleges

szüneteltetésére.
szüneteltetés

lehet

Ilyen
az

ebédidő

vagy egyéb rövid leállások, de
lehet hosszabb kivitelezési szünet
is.
Rövid leállások esetén vagy éppen
a munkanap befejezésekor a munkát végzők feladata, hogy úgy
hagyják

ott

a

munkaterületüket,

az

általuk

kezelt

gépi

berendezéseket, hogy az másoknak balesetet ne okozzon. A
megbontott kollektív védőeszközöket helyre kell állítani, a gépi
berendezéseket úgy kell őrizetlenül hagyni, hogy azokat más ne
kezelhesse.
Ha szükséges, biztosítani kell az adott terület feszültségmentesítését
is.
Gondoskodni kell arról a

műszak befejezésekor, hétvégén vagy

hosszabb szünet esetén, hogy a munkaterület biztonságosan le
legyen zárva, szükség esetén őrizve is legyen.

87

Biztosítani kell azt, ha a közlekedési körülmények megkívánják vagy
az őrzés is indokolja, hogy a megfelelő megvilágítás megtörténjen.
A hosszabb szünet után (nem hétvége, hanem annál hosszabb
munkaszüneteltetés után) a munka újbóli megkezdése előtt a
munkahelyi vezetőknek meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e
a biztonságos munkavégzés feltételei, nem történt-e olyan változás,
amely balesetet okozhat. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy az
adott építkezés villamos hálózata biztonságos-e.
Levonuláskor a munkaterületet hulladékmentesíteni kell, el kell
szállítani

az

megrendelő

ott

található

másképpen

építési

nem

törmeléket.

rendelkezik,

le

Amennyiben
kell

bontani

a
a

munkaterület ideiglenes kerítéseit.
Példa:
A munkaterület lezárása nem volt megfelelő, így azt illetéktelenek is látogathatták.
Ismeretlen elkövető az egyik gép végállás kapcsolóját megrongálta. A gép ismételt
használatánál a gépet a kezelő, illetve a műszaki irányító nem vizsgálta meg, így nem
vették észre a rongálást. A gép üzemeltetése közben a biztonsági berendezés nem
üzemelt és ennek hiánya súlyos balesetet okozott.
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II.19. Terület visszaadása
levonuláskor
A munka befejezésekor, miután az építési munkaterület és annak
környezete rendezésre került, nem csak a munkát kell átadni,
hanem az addigi munkaterületet is.
A munkaterület munka befejezéskor történő átadása, a munka
megkezdésekor elvégzett terület átadás - átvételi eljárás fordítottja.
Az átvevő félnek nyilatkozni kell arról, hogy a területet megfelelő
állapotban, úgy vette vissza, hogy a területen balesetet okozó, az
építési

tevékenységgel

összefüggésben

lévő

hiányosság

nem

tapasztalható; a munkaterületen őrizetlenül hagyott gép, anyag,
villamos

vezeték,

vegyianyag,

létesítmény,

munkagödör,

kommunális hulladék, építési törmelék nincs.
Célszerű a nyilatkozatot és a munkaterület visszaadását az építési
napló lezárásának keretében a naplóban rögzíteni.
A levonulás után a műszaki átadás-átvétel keretében kerül sor a
megvalósított létesítményhez tartozó megvalósulási dokumentácoió
átadására.

Ebben

berendezések

kell

használati

átadni
és

a

beépített

karbantartási

gépek,

utasítását,

eszközök,
valamint

érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatát és a megfelelőséget
igazoló

dokuemntumokat

a

vonatkozó

jogszabályoknak

munkavédelmi előírásoknak megfelelő tartalommal és formában.
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III.1. Munkavédelmi elemzés,
értékelés, visszacsatolás
A munkavégzés során folyamatosan elemezni szükséges minden
munkahely esetében a munkavédelmi helyzet alakulását.
Az értékelő és összegző

elemzés egy adott munka befejezése

esetén szükséges, melynek keretében a teljes munkavégzési időszak
kerül terítékre. Az elemzés több területre bontható. Ilyen területek:
-

a munkavédelmi oktatás,

-

az

egyéni

védőfelszerelésekkel

történő

ellátás

és

használat,
-

a gépek üzemeltetésével kapcsolatos észrevételek,

-

az anyagmozgatás, anyagtárolás kérdései,

-

a

kollektív

védelem

biztosítása

az

építkezés

folyamatában,
-

leesés elleni védelem,

-

bekövetkezett balesetek kivizsgálása, elemzése (kvázi is),

-

munkavédelmi

ellenőrzések,

kötelezettségek

végrehajtása.
Az elemzéseket követően le kell szűrni azokat a tapasztalatokat,
amelyek segíthetik a munkavédelmi helyzet javítását, a felmerült
problémák

megoldását,

és

hatékony

megelőző

intézkedések

bevezetését.
Az elemzés tapasztalatait hasznosítani kell a munkáltató technológiai
utasításaiban, a kockázatértékelések elkészítésénél, kiegészítésénél,
a munkavédelmi oktatások területén.
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III.2. Garanciális és
szavatossági bejárás
A

garanciális

és

szavatossági

bejárások

használatbavételi

engedéllyel rendelkező létesítményekben történnek. Azonban az
üzemelés közben vizsgált berendezésekhez való biztonságos eljutás,
lejutás, beszállás megköveteli az egyéni védőeszközök használatát,
az üzemeltetésért felelős személy

jelenlétét, és

a szükséges

engedélyek meglétét.
Gépek

aknáinak

kikapcsolásáról

üzem

közbeni

és ezen

állapot

ellenőrzése
garantált

során

a

fenntartásáról

gépek
külön

gondoskodni szükséges.
A

bejárások

során

szemrevételezéses
szükséges

az

üzemeltetési

ellenőrzés

munkavédelmi

keretében

eszközök

tapasztalatok
az

és

a

üzemfenntartáshoz

használatával

kapcsolatos

észrevételek összegyűjtése ajánlott, hiszen a későbbi hasonló
jellegű kivitelezési munkák során ezen üzemeltetői tapasztalatok
munkavédelmi tervezési visszacsatolása a későbbi szerkezetek
munkavédelmi biztonságát növeli.
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IV. A fejezetekhez kapcsolódó
fontosabb jogszabályok
jegyzéke
(2012.VII.31-i állapot)

TÖRVÉNYEK:
Magyarország Alaptörvénye
2012. évi. I. törvény
a munka törvénykönyvéről
2011. évi CXXVIII. törvény
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2000. évi XLIII. törvény
a hulladékgazdálkodásról
1997. évi CLIV törvény
az egészségügyről
1996. évi LIII. törvény
a természet védelméről
1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól
1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről
1978. évi IV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről
1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről (hamarosan új Ptk. várható)
KORMÁNYRENDELETEK:
243/2011. (IX. 10.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
133/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet
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az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításainak
eljárásrendjéről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási
jogosultság részletes szabályairól
103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet
az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó
szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

MINISZTERI RENDELETEK:
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
részletes szabályairól
28/2011. (IX.6.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet
a közlekedési, az informatikai és postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Mellékletek belföldi alkalmazásáról
18/2008. (XII.23.) SzMM rendelet
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
66/2005. (XII.22.) EüM rendelet
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a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről
22/2005. (VI.4.) EüM rendelet
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és
munkabiztonsági követelményekről
143/2004. (XII.22.) GKM rendelet
a Hegesztési és Biztonsági Szabályzat kiadásáról
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek
minimális szintjéről
72/2003. (X.29.) GKM rendelet
a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól
65/1999. (XII.23.) EüM rendelet
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszközök használatának minimáli s
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
2/1998. (I.16.) MüM rendelet
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
33/1998. (VI.24.) NM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és
véleményezésről
89/1995. (VII.1.) Korm. rendelet
a foglalkozás – egészségügyi szolgálatról
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993 évi
végrehajtásáról

CXIII.
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törvény

egyes

rendelkezéseinek

V. Statisztikai tapasztalatok
V.1. Munkabalesetek,
foglalkozás-egészségügyi
megbetegedések statisztika
készítésének okai
Az egész világon és így az Európai Unióban, azon belül szűkebb
környezetünkben, hazánkban is régóta fontos a munkahelyeken és
munkavégzés

közben

vagy

azzal

összefüggésben

bekövetkező

balesetek nyilvántartása, rögzítése. Az utóbbi évtizedben előtérbe
került a balesetek mellett a munkahelyen végzett feladatokból
adódó

egészségkárosodások,

foglalkozás-egészségügyi

okokból

bekövetkezett megbetegedések nyilvántartása, gyűjtése, elemzése
is. Ezen statisztikák fő célja nem elsősorban pusztán az információ
gyűjtése, hanem rendkívül lényeges ezen statisztikai adatok alapján
a

jövőre

vonatkoztató

következtetések

levonása,

tanulságok

megállapítása, hiszen ezzel csökkenthetők a jövőben bekövetkező
munkabalesetek

és

„kvázi”

balesetek

munkáltatónak érdeke.
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száma,

amely

minden

V.2. Munkavédelmi
ellenőrzések és
munkabalesetek megoszlása
Hazánkban a munkavédelmi ellenőrzési feladatok hósági jogkörben
kerültek kiosztásra, melynek során valamely állami irányítási alá
tartozó szerv látja el ezen feladatokat.

Munkavédelmi ellenőrzések számának ágazati megoszlása
2010. év

Forrás: OMMF hírlevél 2011/1

A fenti ábrából is egyértelműen látszik, hogy az építőipar kiemelt
jelentőséggel bír a hatósági ellenőrzések eloszlását tekintve. Ennek
oka természetesen az, hogy az építőipar tipikusan olyan területnek
minősül, ahol több olyan tényező együttesen van jelen, amely a
munkabalesetek, egészségkárosodások bekövetkezésének kedvez.
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Az építőiparon belül a mélyépítés
pedig egy olyan speciális terület,
ahol

a

felhasznált

alkalmazott

anyagok,

technológiák

és

munkamódszerek, illetve az adott
munkaterületen
alkalmazott

együttesen
munkáltatók

munkavállalók

száma

és

további

kockázatot jelent, és ez növeli a
munkabalesetek bekövetkezésének
lehetőségét. Sajnos ez nem csak
elmélet,
balesetek

hanem

a

bekövetkezett

alapján

összeállított

statisztikák is bizonyítják.
Az építőiparban erőteljesen jelentkező válság és annak hatásai
nemhogy mérsékleték volna a bekövetkező munkabalesetek számát,
hanem gyakran a nehéz gazdasági körülményekkel indokolva olyan
helyzeteket teremtenek a munkavállalók számára, amely még
inkább elősegíti ezt a negatív folyamatot.
Az alábbi táblázatból egyértelműen látszik, hogy bár az építőipar
csak a 8. helyet foglalja el a munkabalesetek számát tekintve,
azonban a halálos balesetek esetében sajnos már „listavezető”.
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Munkabalesetek számának ágazati megoszlása
2011. év
Forrás: NFSZ honlap

A fentieket figyelembe
véve

mindenképpen

indokolt olyan szakmai
anyagok összeállítása,
mint amelyet most Ön
is a kezében tart. A
folyamatos
tájékoztatás
fenntartása és munkaés

egészségvédelmi

kultúra

és

elkötelezettség
növelése

minden

munkáltatónak
nemcsak kötelessége,
de

gazdasági

erkölcsi érdeke is.
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V.3. A mélyépítésben
előforduló munkabalesetek
főbb, jellemző
veszélyhelyzetek és kockázati
tényezők szerinti megoszlása
V.3.1. Kockázat: szintkülönbség
A szintkülönbség jelentkezhet a talajszint és a térszint alatt
kialakított munkahely, munkagödör, munkaárok között, illetve a
magasban kialakított munkahely,
közlekedési út, állás és a talajszint
között

vagy

ezek

kombinációjaként.
Vészhelyzetek, kockázatok:


magasból
mélyebben

a

munkavállaló
fekvő

részre

esik, zuhan


munkavégzéshez
anyag,

eszköz,

használatos
szerszám,

berendezés esik a mélyebben lévő
munkavállalóra
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Megoldás:


megfelelő korlátozás, elkorlátolás



zuhanásgátló

rendszerek

alkalmazása

(már

a

tervezési

szakaszban is gondot kell fordítani erre!)


egyértelmű jelölés, tiltás a belépésre vonatkozóan



fejvédelem egyéni védőeszközökkel



lefedés, takarás, áthidalás

V.3.2. Kockázat: térszint alatt végzett munka
A

második

leggyakoribb

probléma

a

mélyépítés

esetén

a

munkagödrök, munkaárkok beomlása, amely szinte mindig súlyos
következményekkel jár.

Vészhelyzetek, kockázatok:


föld beomlása



dúcolat törése, omlása



elkészült építészeti elemek
omlása

További jellemző veszélyhelyzet a
térszint alatt lévő munkahelyeken
a megsértett közművekből adódó
elárasztás,

elöntés,

ömlés,

elektromos áramütés.
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Megoldás:


talaj felmérése



előírásoknak megfelelő rézsű kialakítása



megfelelő dúcolat alkalmazása, helyes szerelése



kitermelt

föld,

anyagok,

lehetőség

szerint

gépek

és

gépjárművek szakadólapon kívüli elhelyezése


közművek

előzetes

feltárása,

kézi

földmunkavégzés

ismeretlen közművek esetén


végső esetben egyéni mentési lehetőségek kialakítása

V.3.3. Kockázat: villamos áram jelenléte
A villamos áram veszélyeit szinte mindenki ismeri, hatása általában
halálos vagy súlyos következményekkel jár.
Vészhelyzetek, kockázatok:


felvonulási
szekrényekben

lévő

kapcsoló-berendezések
és

ahhoz

kapcsolódó

vezetékek

nem

megfelelő állapota


kültéri munkahelyeken
időjárásnak
ellenálló

nem
anyagok,

berendezések,
vezetékek alkalmazása


villamos

gépek,

szerszámok nem megfelelő állapota
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ideiglenes áramvételi hely nem megfelelő kialakítása



nem megfelelő állapotú egyéni védőeszközök használata
(feszültség értékekhez igazodni kell)



villamos érintésvédelmi, áramvédelmi berendezések nem
megfelelő állapota

Megoldás:


rendszeres

érintésvédelmi,

tűzvédelmi

és

villámvédelmi

szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, dokumentálása
(az

esetleges

hiányosságok

megszüntetése,

majd

visszaellenőrzés)


berendezések,

szerszámok,

vezetékek

ellenőrzése

több

munkavállalói szinten (pl. használó naponta, műszakonként,
művezető hetente, építésvezető havonta, stb.)


ideiglenes áramvételi helyek szakszerű kialakítása



megfelelő

képzettségű

alkalmazása

(egyéb

és

gyakorlatú

munkavállaló

szakemberek

számára

villamos

műveletek elvégzésének tiltása)


érintésvédelmi,
ellenőrzése

(pl.

áramvételi

berendezések

áramvédő-kapcsolót

havonta

próbával ellenőrizni, az ellenőrzést dokumentálni)
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rendszeres
egyszer

V.3.4. Kockázat: vegyi anyagok jelenléte, felhasználása
Itt elsősorban az egészségkárosító hatások jelentenek problémát,
így a marás, mérgezés, égés, genotoxicitás. Az egészségkárosító
hatás több kapcsolódási ponton érintheti a szervezetet: légutak, bőr,
száj, szem, stb.
Vészhelyzetek,
kockázatok:


fröccsenés,
szóródás, ömlés



belégzés



lenyelés

Megoldás:


biztonsági adatlapok
a felhasználás helyén
rendelkezésre
álljanak,

az

foglaltakat

abban
a

munkavállalók
ismerjék


új

vegyi

anyag

esetén oktatás


megfelelő védőeszközök kiválasztása a biztonsági adatlapok
és munkaegészségügyi, munkahigiénés szakember javaslata
alapján



egyéni védőeszközök megfelelő állapota



elsősegélynyújtó hely, felszerelés, szakember biztosítása
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V.3.5. Kockázat: forgó, mozgó gépek, rezgés és
zajexpozíció
A

gépek

berendezések

működése

során magának

a gépnek,

géprésznek, elemnek a mechanikai mozgása jelent problémát,
amennyiben a munkavállaló vagy annak egy testrésze érintkezhet
azzal, illetve ilyen esetekben előfordulhatnak a mozgás irányában
szűkülő rések (pl. garatok, fogaskerekek, hengerek találkozási
pontjai, stb.). További járulékos kockázatot jelent a mechanikai
mozgásból adódó vibrációk, és az ebből adódó zaj.
Vészhelyzetek,
kockázatok:


behúzás, elkapás,
becsípés



roncsolás, zúzás,
vágás, szakítás



zajterhelés



rezgésterhelés

Megoldás:


veszélyes, forgó, mozgó géprészek burkolása



vészelállítók alkalmazása (kézi és automatikus)



zajexpozíció

mérése,

zajvédelem

(burkolatok

és

egyéni

védőeszközök, munkaszervezés jellegű intézkedések)


rezgésexpozíció mérése (burkolatok és egyéni védőeszközök,
munkaszervezés jellegű intézkedések)
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V.3.6. Kockázat: emelés, daruzás
Az emelés során az emelt teher visszazuhanása, ejtése, és az
emelőgép borulása mellett a teher elhelyezéskor történő borulás,
dőlés,

összenyomás

jelenti

a

legfőbb

problémát.

Rendkívüli

jelentőséggel bír ilyen esetekben az emelőgép, az emelőszerkezet, a
kötözőanyagok

megfelelősége

és

a

szakképzett

személyzet

alkalmazása.

Vészhelyzetek, kockázatok:


emelőszerkezet, daru sérülése, hibája, törése



emelőszerkezet, daru borulása



kötözőanyagok, hurkok, horgok, szemek, kampók szakadása,
nem megfelelő teherbírása miatt teher zuhanása, esése
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nem megfelelő kötözés



lehelyezett teher borulása, dőlése



daruk egymás hatósugarában történő munkavégzése

Megoldás:


előzetes teheremelési számítás



megfelelő

teherbírású

eszközök,

emelőszerkezetek

használata


megfelelő képzettségű személyzet alkalmazása



emelőgépek,

daruk

és

teheremelő-eszközök

rendszeres

felülvizsgálata (arra jogosult személlyel!)


több

daruval

végzett

együttes

emelés

esetén

irányító

kijelölése


Emelőgép Biztonsági Szabályzatban foglaltak betartása
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V.4. Konkrét munkabaleseti
tapasztaltok megtörtént
példákon bemutatva
V.4.1. Arczúzódás
Jelen példában egy teljesen rutinszerű szerelési feladat során
következett be olyan sérülés, amely kórházi ellátást is igényelt.
X.Y. gépszerelő azt a feladatot kapta, hogy egy réselőgép szerelésén
dolgozzon. A munkavégzés során, amikor a hidraulika tömítés
csatlakozóját

szerelte,

az

általa

használt

villáskulcs

a

tömlő

csatlakozó anyacsavarjáról lecsúszott és a létrejött lendülettől a
szerelő arcába csapódott. A következmény arczúzódás lett, amelyet
sebészeti osztályon kezeltek.
A

munkabaleset

kivizsgálásakor

megállapítást

nyert,

hogy

a

szerszámok, a tömlő, a csatlakozók megfelelő állapotban voltak és a
munkavállaló nem állt alkoholos befolyásoltság alatt. A baleset oka
vélhetően

az

volt,

hogy

pillanatnyi

figyelmetlenség

miatt

a

villáskulcsot a munkavállaló nem megfelelően helyezte rá az
anyacsavarra, így az erőkifejtéskor arról lecsúszott.
Ez a munkabaleset tipikus példája annak a körnek, amely ellen a
munkáltató nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tud védekezni
mégis néha súlyos következményekkel járnak. Ilyen esetekben
olyan

nehezen

vizsgálható tények

kerülnek

előtérbe,

mint

a

munkavállaló jelleme, hozzáállása a feladatokhoz és különösen a
munkavédelmi kérdésekhez vagy az adott napon a munkavállalónál
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fennálló

lelkiállapot

(pl.

munkában

történő

elmaradás

miatt

kapkodás, sietség, stb.).
Következtetések:
Az ilyen munkabalesetek megelőzése érdekében folyamatosan szem
előtt kell tartania minden munkáltatónak - és ez az építőiparra
fokozottan igaz -, hogy a határidők közeledtével is, a legnagyobb
rohammunka idején is elsősorban a munkavállalók biztonsága
legyen fontos. Fel kell ismerni azokat a helyzeteket, amelyek
fokozott terhet rónak a munkavállalóra, és ezekben az esetekben is
tudatosítani kell a figyelmes munkavégzésre vonatkozó szabályokat.
A munkabalesetek sok esetben csak pillanatnyi figyelmetlenségből
vagy egy egyszerű mozdulat, lépés rossz végrehajtásából adódnak,
azonban ezek az esetek is járhatnak súlyos következményekkel.
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V.4.2. Ujjcsonkolás
Az

alábbi

példa

súlyos

következménnyel

járt,

pedig

a

bekövetkezéséhez vezető ok rendkívül egyszerű, mégis nehezen
elkerülhető.
Egy betonszivattyúgép meghibásodott a telephelytől távol lévő
munkaterületen, így a hiba elhárításhoz villanyszerelő és gépszerelő
munkavállalóra volt szükség. A két munkatárs a helyszínre érkezett
és a villanyszerelő megállapította, hogy a hibát nem villamos
probléma okozza, így távozott a helyszínről. A továbbiakban csak a
gépszerelő és a gép kezelője maradt a helyszínen, akik a gép
kialakítása miatt nem láthatták egymást a munkavégzés közben,
azonban szóban tudtak kommunikálni.
A gépszerelő úgy döntött, hogy a hiba okának megállapításához
szükséges a gépben lévő dugattyú mozgás közbeni vizsgálata, így
leszerelte a dugattyúnál a közelítés-érzékelő lemezt, majd kérte a
gép kezelőjét, hogy a jelzésére indítsa el a gépet. Amikor a szerelő
az indítást jelezte, a kezelő el is indította a gépet, azonban a szerelő
keze ekkor hirtelen a nyitott dugattyúházba került és annak
mozgása három ujján csonkolásos balesetet okozott.
A vizsgálat megállapította, hogy a gép rendelkezett megfelelő
dokumentációval, a rendszeresen felülvizsgálat elvégzésre került, a
munkavállalók rendelkeztek orvosi alkalmassággal és megfelelő
képzettséggel, az oktatások és a kockázatértékelés az előírásoknak
megfelelően megtörtént.
A baleset oka nehezen megállapítható a tanúk hiánya miatt,
azonban a vizsgáló bizottság
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arra a következtetésre jutott, hogy a baleset okozója a gépszerelő,
aki egyensúlyát vesztette a gép beindításának kritikus pillanatában
és így akaratán kívül előidézte a sérülést okozó mozdulatot.
Következtetések:
Ebben az esetben is egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy rosszullét
miatt

bekövetkező

egyensúlyvesztés

volt

az

oka

a

tragikus

eseményeknek. A baleset elkerülhető lett volna, ha a gépszerelő
megfelelő segédeszközt és módszert használ a dugattyúmozgás
ellenőrzésére, és ha a közelítés-érzékelő lemez leszerelése után a
veszélyzónán kívül tartja a kezeit. A baleset vizsgálata során a
hatóság,

illetve

a

balesetet

vizsgáló

csoport

a

munkáltatói

felelősséget is vizsgálta. Vizsgálatra került a gép állapota, annak
dokumentációja,

a

felülvizsgálatok

elvégzésének

ténye

és

dokumentálása. A munkavállalókkal kapcsolatban vizsgálták az
oktatások

megtörténtét,

azok

dokumentáltságát,

az

orvosi

alkalmasságot a képesítést, végzettséget, a gyakorlatot. További
vizsgálat tárgya volt az elvégzett kockázatértékelés, annak tartalma
az adott gépre, a szerelési, karbantartási műveletre vonatkozóan.
Bár a fenti feladatokkal kapcsolatban hiányosság nem merült fel, az
utólagos

vizsgálat

eredménye

a

csonkolt

ujjakat

mégsem

pótolhatta; viszont a hasonló esetek megelőzése érdekében a
szerelési utasítás a tanulságokkal kiegészítésre került.
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V.4.3. Áramütés lehetősége
Az alábbiakban egy ún. „kvázi” baleset ismertetésére kerül sor. Ilyen
baleseteknek nevezzük azokat az eseményeket, amelyek esetében a
körülmények szerencsés alakulása folytán (pl. nem tartózkodott a
közelben senki) személyi sérülés nem történik.
Egy

adott

munkaterületen

a

cölöpfúrógép

áthelyezésére

volt

szükség. Az áthelyezés során a munkaterület jellegéből adódóan a
gép

16-18

méterre

került

elhelyezésre

egy

vasúti

villamos

felsővezetéktől. A művezető intézkedett, hogy a vasúti felsővezeték
21 órától áramtalanításra kerüljön, azonban a munkarendje miatt
ezen időpont előtt elhagyta a munkaterületet és az őt váltó
művezetőnek átadta a feladatokat. Az átadás során tájékoztatta a
munkába álló művezetőt a feszültségmentesítés idejéről is.
A művezető utasítást adott, hogy a cölöpfúrógépre a munkatársak
szereljék össze a betontömlőket, más utasítást nem adott és a
munkaterület veszélyeit sem ismertette, valamint nem említette a
felsővezetékben lévő feszültség miatti kockázatokat sem. Az utasítás
kiadása

után

a

helyszínről

távozott

a

konténerirodába,

a

helyettesítésével nem bízott meg senkit. A munkavállalók a kitűzött
feladat
ráálltak

(tömlőszerelés)
a

kijelölt

elvégzése

fúrási

után

pontra,

saját

melynek

elhatározásukból

során

a

villamos

felsővezetéket kb. 30 cm távolságra közelítették meg. Ezek után a
munkatársak a gépet elhagyták, majd egy széllökés köveztében az
olyan

közel

került

a

vezetékhez,

hogy

villamos

ív-áthúzás

következett be, melynek során a tömlő megsérült, de személyi
sérülés nem történt.
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Következtetések:
Ez a „kvázi” baleset a körülmények rendkívül szerencsés fennállása
miatt nem eredményezett halálos baleset. Több hibát is lekövettek a
munkavállalók a feladatok végrehajtása során:


a művezető nem tartott oktatást az adott munkaterületen
fennálló

baleseti

veszélyekről,

nem

említette

a

felsővezetékben jelenlévő villamos áram okozta kockázatokat
sem


a művezető nem jelölte ki az adott munka irányítóját



a munkavállalók a kijelölt feladatokon túl, utasítás nélkül
további feladatok végrehajtásába kezdtek



ismereteik

ellenére

túlságosan

megközelítették

a

még

munkaterületen

több

feszültség alatt lévő villamos felsővezetéket
Minden

esetben, amennyiben

egy

adott

munkavállaló egyidejűleg dolgozik, közülük ki kell jelölni a munka
irányításáért

felelős

személyt.

Ezen

személy

feladata

a

munkaterületen a munka- és egészségvédelmi, a technológiai és a
műszaki

előírások

betartatása.

A

munka

irányítója

köteles

meghatározni az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtásának
módját.

Minden

munka

és

munkaterület

esetében

a

munkavállalókkal ismertetni kell az adott munka végrehajtásával
járó

kockázatokat

munkaterületenként

és

a

fennálló

elegendő

az

veszélyeket.
ott

Természetesen

jellemző,

speciális

veszélyforrások ismertetése, azonban nem maradhat el a minden
területre jellemző, általános ismertetés sem. A munkavállalók
önállón

nem

kezdhetnek

feladatok

végrehajtásába,

kivéve

az

elvárható, elemi egyszerű műveleteket. A munkát irányítónak
minden esetben egyértelműen meg kell határoznia, hogy milyen
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műveletek, milyen módon kerüljenek elvégzésre. A munkavállalók
saját

testi épségük veszélyeztetése

esetén megtagadhatják

a

munkavégzés, míg mások testi épségének veszélyeztetése esetén
kötelességük megtagadni azt.
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V.4.4. Akkumulátor robbanás
A munkaterületen egy betonpumpánál az akkumulátorok lemerültek,
azonban az adott tevékenység elvégzéséhez a gép üzemeltetése
feltétlenül szükséges volt. A munkavállaló úgy döntött, hogy egy
cölöpöző gépből teszi át a működőképes akkumulátort, hogy a
feladatot

be

tudja

fejezni.

A

cölöpözőgép

az

áramtalanító

kapcsolóval áramtalanításra került. Az akkusaru levételekor az
akkumulátor váratlanul felrobbant, de személyi sérülés nem történt,
így ez is egy „kvázi” balesetnek tekinthető.
Az akkumulátor robbanásához mindenképpen szikre szükséges, így
a balesetet előidéző ok csak cellazárlat miatti belső szikra vagy külső
szikra lehetett. Az akkumulátor sérülései miatt a belső szikra
jelenlétét sem megerősíteni, sem kizárni nem lehetett, azonban a
belső szikra kialakulásának esélye rendkívül csekély. A külső szikra
valószínűségének tényét igazolja az is, hogy a robbanás pontosan az
akkusaru eltávolításakor következett be. Azonban ekkor felmerül a
kérdés, hogy

milyen

áram

folyhatott

kikapcsolt

áramtalanító-

kapcsoló esetén az áramkörben. A vizsgálat megállapította, hogy
néhány kis fogyasztó (GPS jeladója) az áramtalanító elé került
bekötésre, így

azok

áramkörét

az áramtalanító-kapcsoló nem

szakította meg.
Következtetések:
Jogszabályi

előírás,

hogy

a

munkavállalókat

el

kell

látni

a

munkavégzéshez kapcsolódó kockázatok elfogadható mértékűre
történő

csökkentése

kollektív védelem).

érdekében

védőeszközökkel

(egyéni

vagy

Jelen esetben ismert volt az akkumulátorok

kezeléséből adódó robbanás lehetősége, azonban mégsem volt
előírva a maróanyaggal szemben ellenálló egyéni védőeszközök
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viselése és azokat nem is biztosították a dolgozóknak. Lényeges,
hogy

a

kockázatbecslés,

kockázatértékelés

elvégzésekor

a

munkáltató kellő alapossággal és megfelelő szintek megállapításával
vizsgálja

a

tevékenységek

kockázatait,

így

a

kockázatok

csökkentésére hozott intézkedések is elérhetik céljaikat.
A

gépek

átalakításakor,

módosításkor

az

újonnan

kialakított

rendszerek nem növelhetik a gép kezelésével, használatával adód
kockázatokat. Jelen esetben az átalakítás során figyelmen kívül
hagyták azt a tényt, hogy a GPS jeladó bekötése úgy történt, hogy
annak az áramkörét az áramtalanító-kapcsoló nem szakította meg.
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