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Közlemény

2006. november 29-én 9 óra 10 perckor egy rendkívül tragikus – 17 éves
fiatalembert ért – munkabaleset következett be egy csornai építési munkahelyen. A sérült november 30-án életét veszítette.
November 29-én 11 óra 30 perc körüli időben a MedinTech Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft megbízottja, illetve ügyvezetője telefonon jelezte a
felügyelőség győri irodája egyik munkabiztonsági felügyelője felé, hogy a
fővállalkozási építőipari kivitelezési munkahelyén (Pannon-Víz Zrt Csorna,
Barbacsi u. 1. szám alatti szennyvíztisztító telep) az alvállalkozóként dolgozó
GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Kft szakmunkástanulója leesett az
állványról és a mentők kórházba szállították. A felügyelő fél 1 körüli időben
másodmagával a helyszínre érkezett és megkezdte a vizsgálatot. Sajnálatos
módon a beruházó részéről eddig nem beazonosítható megbízottja elbontatta a fontos tárgyi bizonyítékot jelentő állványzatot annak ellenére, hogy a
szükséges munkát elvégezték volna. Ilyen körülmények között a felügyelők
megkezdték a tanúk meghallgatását és a bizonyítékok feltárását. November
30-án a helyszínen tovább folytatták a vizsgálatot, miközben 10 óra 30 perckor faxon bejelentés érkezett a felügyelőséghez, hogy a sérült állapota közvetlen életveszélyessé változott, majd 16 óra 06 perckor a képző intézet bejelentette, hogy a sérült a kórházban elhunyt.
A balesetet szenvedett B. B. 1989-es! születésű, hidegburkoló I. éves szakmunkástanuló.
Társaival, szakoktató jelenlétében a tetőszerkezet bedeszkázása céljából
tartózkodott az építési területen, ahonnan átirányították egy 4,5 méter magas
fal fazsaluzatának elbontására. A bontás 3,2 méter szintmagasságú fém
bakállványokra elhelyezett három szál pallóról történt, amelyen védőkorlát
nem volt elhelyezve, és egy fém támasztólétrán lehetett felmenni a munkaszintre. A zsaluelem eltávolítása közben, ez idáig nem ismert okból a betonozott terepszintre esett, és eközben érte a fejsérülés.
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Valószínűsíthető, hogy:
− Az építési állvány nem volt ellátva védőkorláttal.
− Az állványon nem volt teljes pallóterítés.
− A tanuló (k)-al nem az elsajátítandó szakmához tartozó gyakorlati
feladatot végeztették. A képzés ezen szakaszában (9. évfolyam) kizárólag a szakmához tartozó pályaorientációs gyakorlat végzésére
van lehetőség.
A vizsgálatot az OMMF Nyugat-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelősége
tovább folytatja.
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