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I. A vizsgálat elrendelésének előzménye
A munkavédelmi hatóság 2015. évi ellenőrzési irányelvei alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya által kidolgozott szempontrendszer szerint a
Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó
kormánytisztviselői által került lefolytatásra „a faipari tevékenységek munkavédelmi
célvizsgálata” (a továbbiakban: célvizsgálat).
A célvizsgálat az ország egész területére kiterjedt, lefolytatására 2015. május 11. és június
30. közötti időszakban került sor.
II. A vizsgálat indoka, célja
A faipari tevékenység ellenőrzését az indokolta, hogy a faipari technológiák munkavédelmi
hiányosságai miatt jellemzőek a csonkolásos balesetek.
A célvizsgálat további szakmai indoka az volt, hogy a faipari munkák során a tevékenységből
és a munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal is
számolni kell (pl. határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció lehetősége, veszélyes
anyagok/keverékek felhasználása, nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés, a
szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai stb.).
A vizsgálat célja egyrészt az volt, hogy feltárja a faipari munkák munkavédelmi
hiányosságait, megvizsgálja, hogy a faipari ágazatba tartozó munkáltatók az ellenőrzött
területeken milyen mértékben tesznek eleget az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés feltételeinek.
A vizsgálat célja másrészt az volt, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett
munkavédelmi hatósági intézkedéseken keresztül elősegítse a faipar ellenőrzött területein a
biztonságosabb munkavégzést, a munkavállalók egészségét veszélyeztető munkakörülmények
megszüntetését és ezzel együtt a balesetek, a fokozott expozíciós esetek és a foglalkozási
megbetegedések megelőzését.
Továbbá szempont volt az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre (pl. zaj-, porexpozíció)
vonatkozó

kockázatértékelés

ellenőrzése

munkakörülményeinek felmérése, vizsgálata is.

és

az

ágazatban

foglalkoztatottak
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III. A vizsgálat előkészítése
A

Kormányhivatalok

által

lefolytatásra

kerülő

célvizsgálatot

a

Nemzetgazdasági

Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) készítette elő. A
Kormányhivatalok munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatot ellátó kormánytisztviselői az
ellenőrzéseiket a központilag kidolgozott egységes szempontrendszer alapján végezték.
A fentiekből kiindulva a Kormányhivataloknak az ellenőrzést a megyére jellemző faipari
munkákra figyelemmel kellett lefolytatniuk.
A Főosztály a munkáltatók kiválasztására vonatkozóan szempontként jelölte meg, hogy a
vizsgálat alá kell vonni faipari félkész- késztermék gyártó, tüzép munkahelyeket, valamint
minden olyan területet, ahol a faanyagfelhasználás jelentős (pl.: építőipar).
A Főosztály szempontként jelölte meg továbbá, hogy az ellenőrzés alá vont munkáltatók
száma a tárgyidőszakban dolgozó kormánytisztviselőnként legalább 5 legyen.

IV. Vizsgálati eredmények, adatok
A célvizsgálatban 123 kormánytisztviselő vett részt.
Ellenőrzött munkáltatók száma:

615

Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma:

582 (94,63%)

Ellenőrzések megoszlása a
munkáltató tevékenysége szerint
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1. ábra
A célvizsgálat során a legjellemzőbb tevékenység szerint asztalos műhelyben történt a legtöbb
ellenőrzés, ezt követi a bútorkészítő műhely és az egyéb munkaterület (pl.: építőipar, TMK
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műhelyek). A legkevesebb ellenőrzés tüzép munkahelyen került lefolytatásra, tekintve, hogy
ezeken a helyeken sok esetben nem használnak faipari gépet.

A vizsgált munkáltató besorolása
munkavállalói létszám kategória szerint
13%

7%

40%

40%

1-5 fő

6-20 fő

21-50 fő

50 fő <

2. ábra
A diagramból jól látszik, hogy a munkáltatók döntő többsége nem foglalkoztat 20 főnél több
munkavállalót, az 50 főnél nagyobb létszámú cégek részaránya pedig kifejezetten kevés.
Ellenőrzéssel érintett munkavállalói létszám összesen:

10482 fő

Sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók összesen:
ebből
- nő
- fiatalkorú
- idősödő
- megváltozott munkaképességű

1116 fő

Szabálytalansággal érintett munkavállalók összesen:

737 fő (66,03%)
82 fő (7,35%)
134 fő (12,01%)
163 fő (14,61%)

2271 fő (21,66 %)

Ellenőrzött munkaeszközök száma:
ebből szabálytalansággal érintett:

7100 db
1145 db (16,12%)

-

keretfűrészgép 111 db, ebből szabálytalansággal érintett: 20 db (18,01%)

-

szalagfűrészgép 705 db, ebből szabálytalansággal érintett: 225 db (31,91%)

-

körfűrészgép 984 db, ebből szabálytalansággal érintett: 263 db (26,72%)

-

gyalugép 607 db, ebből szabálytalansággal érintett: 115 db (18,94%)
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-

marógép 541 db, ebből szabálytalansággal érintett: 84 db (15,52%)

-

csiszológép 441 db, ebből szabálytalansággal érintett: 58 db (13,15%)

-

hasítógép 68 db, ebből szabálytalansággal érintett: 12 db (17,64%)

-

furnér és rétegeltlemez-gyártó gép 45 db, ebből szabálytalansággal érintett: 7 db
(15,55%)

-

felületbevonó gép 20 db, ebből szabálytalansággal érintett: 1 db (5%)

-

présgép 218 db, ebből szabálytalansággal érintett: 9 db (4,12%)

-

egyéb faipari gép 580 db, ebből szabálytalansággal érintett: 77 db (13,27%)

-

kombinált faipari gép 213 db, ebből szabálytalansággal érintett: 32 db (15,02%)

-

kézi faipari gép 1817 db, ebből szabálytalansággal érintett: 78 db (4,29%)

-

egyéb 750 db, ebből szabálytalansággal érintett: 164 db (21,86%)

Az ellenőrzött munkaeszközök arányait szemlélteti az alábbi ábra. Jól látszik, hogy a
keretfűrészgépek, hasítógépek, furnér és rétegeltlemez-gyártó gépek, valamint a felületbevonó
gépek száma szinte eltörpül a szalagfűrészek, körfűrészek és kézi faipari gépek mellett.
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3. ábra
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Az ellenőrzések eredményeként hozott intézkedések
1.

Hiányosság megszüntetését előíró határozatok
- Határozatok száma:
- Ezen belül intézkedések száma:

2.

- Érintett munkavállalók száma:

4.

453 db
1 134 fő

- Felfüggesztett munkaeszközök száma:

796 db

- Felfüggesztett tevékenységek száma:

286 db

Foglalkoztatástól eltiltó határozatok
- Határozatok száma:

103 db

- Eltiltott munkavállalók száma:

215 fő

Figyelemfelhívások
- Figyelemfelhívások száma:

5.

3 782 db

Felfüggesztő határozatok
- Határozatok száma:

3.

591 db

2 db

Figyelmeztetés

-

Határozatok száma:

27 db

-

Érintett munkavállalók száma:

87 fő

6.

Munkavédelmi bírsághatározatok
- Határozatok száma:
- Munkavédelmi bírságok összege:

18 db
2 359 550 Ft

V. Az ellenőrzések tapasztalatai
1. Általános munkavédelmi követelmények
1.1. Munkahelyek kialakításának általános követelményei
A közlekedési útvonalakon, illetve ezek környezetében a biztonságos közlekedés (pl.
közlekedési utak méretezése, kialakítása, szállítóeszközök használata, anyagtárolás stb. az
esetek 79,51%-ában megoldott volt, azonban 14,26%-nál csak részben, a vizsgált munkáltatók
6,23%-ánál pedig nem volt megoldott az adott munkahelyen. Jellemzően a biztonságos
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közlekedést a közlekedési útvonalakon tárolt munkaeszközök, szállítóeszközök, alapanyagok
gátolták, azonban tapasztalható volt beesésveszély, az útvonalon keresztül elvezetett,
botlásveszélyt okozó vezetékek, villamos szerelvények burkolatlan, feszültség alatti részei
miatt fennálló villamos balesetek veszélye.
A munkavállalók számára olyan pihenő-/tartózkodóhely, ahol higiénikus körülmények között
étkezhetnek, az ellenőrzött munkahelyek 97,68%-ánál biztosított volt, de több esetben
előfordult, hogy a munkavállalók megfelelő, étkezésre alkalmas helyiség hiányában a porral,
vegyi anyagokkal szennyezett munkaasztalokon, gépeken étkeztek, valamint a megfelelően
kialakított étkezőhelyiség ellenére is tartottak a munkaterületen élelmiszert. Az étkezőhely
hiánya, illetve a higiénés szabályok megsértése különösen ott jelent kockázatot, ahol a
munkavállalók faporral vagy veszélyes anyagokkal/keverékkel kerülnek érintkezésbe.
A megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz, valamint illemhely-használati lehetőség szinte
kivétel nélkül minden ellenőrzött munkahelyen rendelkezésre állt, azonban 6 munkáltató
esetében a tisztálkodási feltételek nem feleltek meg a tevékenység jellegének, illetve
„tisztasági fokozatának” (pl. egy asztalosműhelyben jelentős fapor expozíció fordult elő,
felületkezelést, festést is végeztek a munkavállalók, de csak egy hideg vizes falikút volt
biztosítva számukra).

1.2. Kockázatértékelés
A munkáltatók által elvégzett munkahelyi kockázatértékelés dokumentuma a vizsgált
eseteknek majdnem felében, 49,66%-ában megfelelő volt, azonban a munkáltatók 36,45%-a
nem teljes körűen végezte el a kockázatértékelést, 13,87%-uk pedig egyáltalán nem is
készített kockázatértékelést. Gyakran megjelenő hiányosság, hogy a munkáltatók nem a teljes
tevékenységére, a veszélyes gépekre, illetve a megmunkáló gépeken történő munkavégzéskor
fellépő veszélyekre és azok megelőzéseinek lehetőségére kiterjedően mérték fel a
kockázatokat.
Gyakori hiányosság volt, hogy a kockázatértékelési körön kívül esett a munkavállalók
munkahelyi kóroki tényezők (pl. zaj-, rezgés-, porok-, vegyi anyagok stb.) elleni védelme.
Több esetben elmaradt a faipari szalagfűrész gépek kezeléséből, valamint a munkavégzés
során alkalmazott veszélyes anyagokkal (pl.: festékek, felületkezelők, hígítók) történő
munkavégzésből származó kockázatok értékelése is, a munkahigiénés méréseket gyakran
elmulasztották vagy a mérési eredményeket nem vették figyelembe (lásd a 4. fejezetet).
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Visszatérő szabálytalanság, hogy a kockázatértékelést nem végzik el megfelelő időközönként,
előfordul régi, a fennálló viszonyokat, munkakörülményeket nem tükröző kockázatértékelés.
Továbbra is előfordul, hogy a munkáltatók évente felülvizsgálják a kockázatértékelést, a
jelenlegi törvényi szabályozás viszont a kockázatértékelés 3 évenkénti elvégzését (és nem
felülvizsgálatát) írja elő, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában.
Jellemző hiányosság még a fentieken túl, hogy a kockázatértékelésben a karbantartásra, a
munkavédelmi szempontú időszakos biztonsági felülvizsgálatra, a külső helyszíneken végzett
munkára, a védőberendezések helyes alkalmazására nem fektetnek hangsúlyt.

1.3. Egyéni védőeszköz juttatás
Az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét a munkáltatók 69,09%-a szabályozta
megfelelően, 18,67%-uknál az írásbeli szabályozásban hiányosság került megállapításra, az
esetek 12,23%-ában pedig egyáltalán nem történt meg a dokumentum elkészítése.
Az egyéni védőeszközök juttatásának írásbeli szabályozása gyakran hiányos volt, mert nem
tért ki pl. munkakörre és munkafolyamatra vagy a védőeszköz biztosítás egyéb feltételeire, de
a munkáltatók a munkavállalók 97,18%-át ellátták megfelelő védelmi képességű egyéni
védőeszközzel.
A feltárt hiányosságok között gyakori volt az is, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot
a szabályozási dokumentum készítésébe nem vonták be, valamint a kiadott egyéni védőeszköz
és a dokumentumban előírt egyéni védőeszköz eltért egymástól.
Jellemző szabálytalanság volt, hogy az egyéni védőeszközök (főként légzésvédő eszközök,
hallásvédő fültokok) nem voltak megfelelő higiénés állapotban, mivel nem megfelelő helyen
(pl. a faipari gépeken) tárolták, így gyakran porosak, szennyezettek voltak.
Több esetben előfordult, hogy a munkavállalók - a melegre vagy kényelmetlenségre
hivatkozással - nem rendeltetésszerűen vagy egyáltalán nem használták a számukra biztosított
egyéni védőeszközt.

1.4. Munkavállalók tájékoztatása, képzése
Az ellenőrzésekről kapott adatok alapján 6604 fő munkavállaló részesült teljes körű
munkavédelmi oktatásban (86,39%), 916 fő (11,98%) nem a munkavégzés körülményeihez
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igazodó oktatást kapott, valamint 124 fő (1,62%) nem kapott vagy nem volt megállapítható,
hogy kapott munkavédelmi oktatást.
Elmondható, hogy munkavállalók általában részesülnek valamilyen munkavédelmi oktatásban
a foglalkoztatásukkal összefüggésben, azonban előfordul, hogy ezek az oktatások általánosak,
nem a konkrét munkatevékenységre irányulnak. A munkáltatók többsége elvárja a
munkavállalóitól a faipari technológiák munkavédelmi ismeretét, arra hivatkozva, hogy ez a
szakmájuk, így a munkavédelmi oktatás gyakorlati része ritkán valósult meg. A munkáltatók a
legtöbb esetben gondoskodtak a dokumentált előzetes- és ismételt, ill. soron kívüli
munkavédelmi oktatásokról. Azonban a kockázatértékelésből adódó tartalmi hiányosságok a
munkavédelmi oktatás területén is megmutatkoztak. A munkavédelmi oktatási tematika az
általános munkavédelmi ismereteken kívül a technológiai sajátosságokra, egyedi jellemzőkre
ritkán tért ki, így számos esetben a faipari gépek kezeléséből származó veszélyek, a
munkavégzés követelményeinek

változásakor,

munkaeszköz

átalakításakor

vagy új

munkaeszköz üzembe helyezésekor az oktatás gyakran elmaradt.
Azokon a munkahelyeken, ahol nem végezték el megfelelően a kockázatértékelést, gyakori
mulasztás volt, hogy az egyes munkahelyi kóroki tényezők (pl. zaj, rezgés, por, veszélyes
anyagok/keverékek, kézi anyagmozgatás) egészségkárosító hatásaira és a szükséges megelőző
intézkedésekre sem hívták fel a munkavállalók figyelmét.
Az ellenőrzött munkáltatók esetében nem volt jellemző, hogy a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő
kérdésekkel összefüggő felvilágosítást, tanácsadást adott volna.
2. Faipari gépek általános munkabiztonsági követelményei
A munkavégzés során használt munkaeszközökhöz a munkáltatók általában rendelkeznek
üzemeltetési dokumentációval, azonban a vizsgált faipari gépek 2,81%-ánál (161 db
munkaeszköz) volt tapasztalható e téren hiányosság. A régebbi gyártású faipari gépek (pl.
Kiskőrös szalagfűrészgép) esetében gyakran előfordul, hogy nem rendelkeznek semmiféle
üzemeltetési dokumentációval, valamint a külföldön gyártott munkaeszközök üzemeltetési
dokumentációja magyar nyelven nem áll rendelkezésre. A munkáltatók általában nincsenek
tisztában az Mvt. vonatkozó előírásával, miszerint a magyar nyelvű üzemeltetési
dokumentációról végső soron nekik kell gondoskodniuk és gyakran kifogásolják, hogy a
költséges munkaeszköz beszerzés mellett további költséget jelent a számukra ezen
dokumentáció lefordíttatása.
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Azokon a munkahelyeken, ahol régebbi gyártmányú gépeket üzemeltettek, ott a munkáltatók
a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó szakember által összeállított magyar nyelvű
üzemeltetési dokumentációval rendelkeztek, melyek tartalma sok esetben szakszerűtlen,
kimerült a tiltások felsorolásában. Előfordult, hogy a hiányzó dokumentációt a munkáltatók
igyekeztek hasonló gép dokumentációjával pótolni.
A veszélyes faipari gépek ellenőrzése során a kormánytisztviselők 327 db (6,91%)
munkaeszköznél állapították meg, hogy a szükséges munkavédelmi üzembe helyezés
elmaradt. Azon faipari gépek közül, ahol az időszakos biztonsági felülvizsgálat esedékes lett
volna, 337 db (9,15%) gépnél a felülvizsgálatot elmulasztották.
Előfordult, hogy annak ellenére történt meg a munkavédelmi üzembe helyezés, hogy a gépről
hiányzott a szükséges védőburkolat, védőberendezés.
A faipari munkaeszközön túlnyomórészt biztosított volt a munkadarab megfelelő vezetése és
előtolása a vágószerszámhoz, azonban az esetek 0,73%-ában (28 db munkaeszköz) szükséges
volt intézkedni. Az ellenőrzött faipari gépeken 353 esetben (7,24%) volt tapasztalható, hogy a
gép mozgó része, szerszáma vagy munkadarab érintése a munkavállalónak sérülést
okozhatott, mivel a gépnek nem volt megfelelő védőberendezése (védőburkolat, elkerítés,
védőlemez stb.). Több esetben a munkáltatók arra hivatkoztak, hogy a gép a gyártási idejének
megfelelő technikai színvonalú, vagy a veszélyes munkaeszközökön lévő burkolat az egyedi
kialakítású faipari termékek gyártását gátolja, az elkoszolódott, homályos műanyag
védőburkolattól nem látni, ill. útban van. Az ellenőrzések során a kormánytisztviselők több
intézkedést hoztak az anyagvastagsághoz önműködően beálló védőburkolatok nem
megfelelősége miatt, azok gyakran beragadtak, megszorultak, esetleg szándékosan kiiktatták,
a munkáltatók pedig eltűrték a szabálytalan munkavégzést. A gyakori szabálytalanságok közé
lehet sorolni a faipari munkaeszközök gépi meghajtásain lévő védőburkolatok hiányát is.
Ugyanakkor egyes munkáltatóknál nőtt a megbízható védőberendezésekkel működő modern
gépek száma, melyek megfelelő védőburkolattal, elkerítéssel, védőlemezzel voltak ellátva.
Azokat a munkaeszközöket, amelyeknél a kivágódó tárgyak veszélyt jelentettek, rendszerint
ellátták megfelelő védelemmel, biztonsági berendezéssel. Az esetek 2,18%-ánál (103 db
munkaeszköz) kellett valamilyen hiányosság miatt intézkedniük a kormánytisztviselőknek. A
leggyakoribb hiányosságok közé sorolható a körfűrészek esetében a hasítóék hiánya, valamint
gyalugépeken a nem megfelelően karbantartott, ezáltal elégtelen működésű visszavágást gátló
lammellasor volt.

11

Azon gépek esetében, amelyeknek mozgó részei a dolgozóra fokozott veszélyt jelentenek, és
könnyen eltávolítható, vagy nyitható védőburkolatok jelentik a védelmet, 2596 esetben
(93,48%) volt olyan fékberendezése, mely 10 s alatt leállítja a gépet a motor kikapcsolásakor,
a védőburkolat eltávolításakor, vagy az „Állj” gomb benyomásakor. A régi berendezéseknél
általában nincs elektronikus motorfék, a gép motorjának leállítása során önmagától 10
másodpercen belül nem áll meg a forgó mozgás, azonban ezen gépekbe külön működtethető
(például lábpedállal) fékberendezéseket szereltek, valamint a veszélyes zónába történő
benyúlást, érintést nehezen eltávolítható védőburkoltatokkal küszöbölték ki.
Az energiakimaradás utáni újraindítás következtében fennálló veszélyek ellen a korszerű
munkaeszközök ma már beépített védelmi rendszerrel rendelkeznek, a régebbi típusok
esetében pedig a villamos hálózatba beépített mágneskapcsoló alkalmazásával volt biztosított
a védelem. Az ellenőrzések során ilyenfajta szabálytalanság miatt csak 24 esetben (0,51%)
kellett intézkedést hozniuk az eljáró kormánytisztviselőknek (jellemzően oszlopos fúrógépek,
asztali ill. állványos köszörűgépek volt e téren szabálytalanság).
A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemei 4467 esetben (97,41%) úgy került elhelyezésre,
hogy azt a kezelő munkavállaló, továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő személyek
könnyen elérhessék és veszélytelenül működtethessék, azonban 119 (2,59%) esetben kellett
az eljáró felügyelőnek intézkednie azok hiányára, vagy kifogásolható működésére.
A leggyakrabban a vastagsági gyalugépeket érintette ez a probléma, mivel többször
előfordult, hogy a szabványi előírástól eltérően az adagoló és elszedő oldalon nem volt
felszerelve vészkikapcsoló berendezés, vagy csak a gép felső burkolatának közepén helyeztek
el egy darab vészleállító gombot. Gyakori szabálytalanság, hogy a faipari gépek
vészkikapcsolója szorult, és csak többszöri próbálkozásra állította le a veszélyes mozgást.
A présgépek esetében nem ritka húzózsinóros vészleállító berendezést sem, azonban kevés
számban, de előfordult, amikor a gépen egyáltalán nem volt felszerelve semmilyen
vészkikapcsoló berendezés.
A vizsgálat esetekben gépet működtető nyomógombok színei, jelölései 4870 db (98,30%)
gépnél megfeleltek a szabványi előírásoknak, viszont 64 db (1,30%) gépnél a nyomógombok
nem feleltek meg a követelményeknek, illetve 20 esetben (0,40%) sérült nyomógombok
voltak a gépen megtalálható.
A faipari gépek vizsgálata során a kormánytisztviselők 4065 esetben (94,84%)
megállapították, hogy a gépen a keletkező gyártási hulladék (por, forgács) eltávolítására
létezik olyan csatlakozó rész, amelyen keresztül beköthető az elszívó hálózatba. Nem teljesült
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ez az előírás 155 esetben (3,62%), valamint 65 esetben (1,52%) tapasztalták a
kormánytisztviselők, hogy ez a feltétel csak részben teljesült. A por, forgács eltávolítására a
gyárilag kialakított gépek jellemzően rendelkeztek elszívócsonkkal. A házilagos gyártású
gépek esetében már nem mindig teljesült ez a feltétel. Gyakori hiányosság, hogy a mobil és
telepített elszívó berendezésekre nem kötik rá a faipari gépeket, vagy ha rákötik, akkor azokat
nem megfelelően rögzítik a csatlakozóra, így a munkahelyi légtérbe jutó por szükségtelenül
többletexpozíciót okozott az ott dolgozó, tartózkodó munkavállalók számára.
A kisebb üzemek sokszor mobil elszívó berendezéseket használnak, de előfordul nagyobb
üzemekben is, mint az ott jellemző telepített depressziós szellőztető rendszer kiegészítése.
A por- és forgácselszívó berendezések ellenőrzését és karbantartását a tervező, illetve gyártó
utasításai szerint a meghatározott időközönként a tapasztalatok szerint 3144 esetben (94,
27%) elvégezték, 191 esetben (5,73%) azonban a karbantartást elmulasztották.
Előfordult, hogy a porelszívók flexibilis csöve eltört, megrepedt, a sérült részeket
szigetelőszalaggal „javították meg”, azonban így a rosszul tömített elszívó csöveken keresztül
is fapor került a munkahely légterébe. Egyes munkáltatók a karbantartást elvégzik, azonban
ezek dokumentálásáról nem intézkednek.

3. Faipari munkaeszközök
Keretfűrészgép
Az ellenőrzött keretfűrészgépek 93,93%-án a befogó és az alátétkocsit a rönk lecsúszását
gátló oldaltámasszal ellátták. Előfordult, hogy a vízszintes tengelyű keretfűrészgépen a
rönktovábbító kocsi előhúzása szakadt pászmával rendelkező sodronykötéllel történt, illetve
az ahhoz csomózott, meghatározatlan terhelhetőségű textil hevederekkel. A rönktovábbítás
elégtelensége az üzembiztonságot veszélyeztette. A keretfűrészgép rönktovábbító kocsija
sínen futott, azonban a sínvégek a szállítókocsi lefutása ellen védőtuskóval, vagy egyéb
megoldással nem voltak ellátva.
Az ellenőrzött keretfűrészgépek általában rendelkeztek (az esetek 98,11%-ában) akaratlan
indítás megakadályozására különböző megoldásokkal.

Szalagfűrészgép
A munkavédelmi ellenőrzések során több esetben megállapításra került, hogy az asztalos
szalagfűrészgép mozgó alkatrészei – kivéve a fűrészszalag munkazónáját - nem voltak
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védőburkolattal ellátva, hiányosak voltak, vagy a géphez nem rögzítették, így a mozgó
fűrészszalag érintéséből adódó baleset bekövetkezésének veszélyét nem zárták ki (14,80%).
Az eljáró kormánytisztviselőknek több alkalommal kellett intézkedniük az asztalos
szalagfűrészgépek gyári védőburkolatának konstrukciós hibája miatt, mivel a felső
szalagvezető tárcsán futó fűrészszalagot a gyári védőburkolat nem takarta el. Előfordult, hogy
a fűrészszalag kivágódásának következtében a szalagfűrészgép függőleges szakaszán (a
felfutó ágon), az etető oldalon a fából készült védőburkolatok megrongálódtak, hiányosak
voltak, ezeket nem cserélték, vagy pótolták, így a fűrészszalag több része burkolatlan volt,
illetve függőleges szakaszán a gépasztalnál a burkolatot nem rögzítették a gépvázhoz, ennek
következtében a fűrészszalag kézzel érinthető volt. Ezen problémák jellemzően a régi
gyártmányú gépeken jelentkeztek.
Az ellenőrzött faipari szalagfűrészgépeken a felső fűrészszalag-vezetők az esetek túlnyomó
többségében megvoltak, azokat magassági irányban a vágásmagasságnak megfelelően állítani
lehetett. Kevés számban (1,51%), de előfordultak olyan gépek is, ahol a vágásmagasság
állítása nem volt lehetséges.
A szalagfűrészgép gépasztalában elhelyezett szalagvezető betét és a fűrészszalag közötti rés a
kopás következtében gyakran meghaladta szabványban előírt 3 mm távolságot (44,86%),
ritkábban, de előfordult, hogy a betét hiányzott (1,35%).
Az ellenőrzött rönkvágó szalagfűrész gépek minden vizsgált esetben csak a kezelőállásról volt
működtethető.

Körfűrészgép
A szélező, sorozatvágó, rönkhasító körfűrészek a tapasztalatok szerint nem csak gépi előtoló
berendezéssel üzemeltek, a vizsgált gépek 16,45%-ánál kézi előtolást alkalmaztak, a
megfelelő segédeszköz segítségével (tolófa).
A szabász körfűrészgépek csak 3,18%-nál volt tapasztalható az a hiányosság, hogy a
munkaasztal fűrészlap felőli hátsó élére - a munkadarabot vágás közben elmozdulás ellen
rögzítő - ütközőléc nem volt felszerelve.
A kézi előtolású keresztvágó (leszabó) körfűrészgépek szerszáma a vizsgált gépek 96,69%ánál önműködően visszaáll az alaphelyzetébe, azonban – rendszerint a gép „házilagos”
kialakítása miatt- esetenként ez a követelmény nem teljesült. Az egyik legnegatívabb példát
ehhez a típushoz tartozóan az a munkáltató produkálta, aki a házi átalakítású leszabó
körfűrész munkadarabot tartó asztalát tette mozgathatóvá. Ennek használata miatt a
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munkadarab elvágását követően a dolgozó két keze közt védelem nélkül a felsőtest
magasságában forgott a fűrésztárcsa.
Az asztalos körfűrészek döntő többsége (91,30%) fel van szerelve megfelelően beállított
hasítóékkel, azonban a gépek 2,50%-ánál a felszerelt hasítóék nem volt megfelelően beállítva,
valamint az esetek 6,18%-ánál a gépen nem volt megtalálható hasítóék.
A hasítóék elsősorban a faanyag szálirányával megegyező, úgynevezett hosszanti vágásakor
van nagy jelentősége. A faanyag keresztirányú (szálirányra merőleges), forgácslapok,
lemezek, bútorlapok, stb. vágásánál a faanyag megszorulásának lehetősége kevésbé vagy
egyáltalán nem áll fenn. Sok gép esetén a körfűrésztárcsa felső burkolata a hasítóékre van
felszerelve, így a hasítóék hiánya a burkolat hiányát is jelenti, aminek megléte a biztonságos
munkavégzés elengedhetetlen követelménye.
A megmunkálandó faanyag biztonságos kézi előtolásához használandó tolófogantyú, legalább
400 mm hosszúságú tolófa munkavédelmi jelentőségével a munkáltatók tisztában vannak,
esetek csupán 0,68%-ában kellett a kormánytisztviselőknek ezek hiánya miatt intézkedniük.
Gyalugép
Az egyengető és élgyalugép többségénél (94,29%) a késtengely olyan önműködően
visszazáródó védőberendezéssel volt ellátva, amely annak teljes felületét fedte.
A kormánytisztviselőknek azonban nem egy esetben kellett intézkedni a késtengelyt takaró
védőburkolatok szabálytalan állapota miatt: az önbeálló burkolattal felszerelt egyengető
gyalugépnél a késtengelyt borító védőburkolat a megmunkálandó anyag mozgásához nem
minden esetben igazodott - a gép rögzítéséhez szolgáló csavar túlhúzása, vagy a rúgó
meghibásodása miatt. A tolókás és a felhajtható típusú (késtengelyt borító) védőburkolatoknál
a problémát az jelentette, hogy a munkavállalók nem állították be a megmunkálandó anyag
szélességéhez a védőburkolatot, így a munkadarabok sík felületének gyalulása közben a
fedetlen késtengely érintését nem akadályozták meg. Előfordult meghibásodott vagy kiiktatott
működésű védőburkolat.
Az egyengető gyalugépek késtengelyének vezetővonalzó mögötti részén rögzített állítható
védőburkolattal csak a gépek 3,94%-ánál nem volt megtalálható.
A 400 mm-nél hosszabb késtengelyű vastagsági gyalugépek csupán 1,51%-ánál szembesültek
a kormánytisztviselők visszavágás gátló szerkezet hiányával, mely az adagoló oldalán
biztonságosan működött.
A
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védőburkolattal látták el, az erre vonatkozó szabványi előírásnak a gépek 2,64%-a nem felelt
meg.
Az egyengető gyalugépeken kevés kivételt leszámítva (0,71%) szilárdan rögzíthető, állítható
vezetővonalzó fel volt szerelve.
A kis méretű munkadarabok biztonságos vezetése érdekében a munkáltatók csak 0,61%-a
nem alkalmazott semmilyen megoldást (pl.: tolófa alkalmazása).
Marógép
Kevés kivételtől eltekintve (4,80%), hogy a felsőmarógépek marószerszáma olyan
védőráccsal vagy átlátszó védőburkolattal van ellátva, amely a szerszám működtetése közben
a befogó fejet és szerszámot teljesen (biztonságosan) fedi.
Az asztalmaró gépek esetében elmondható, hogy a szerszám és a maróorsó érintését
megakadályozó védőberendezéssel el voltak látva. A kormánytisztviselők tapasztalatai szerint
azonban akadtak olyan gépek (4,85%), melyeknél a védőburkolatok nem voltak megfelelőn
rögzítve, vagy nem voltak alkalmasak a veszélyes munkazónák elhatárolására, esetenként
hiányoztak.
A visszavágást gátló berendezés vizsgált asztalos marógépek 3,00%-ánál hiányzott. Sok
esetben a munkáltató csak a fésűs anyag-visszavágódást gátló szerkezetet ismeri, és
szerencsés esetben ezeket úgy is helyezik fel, hogy a szerszámokat takarja is.
Az ellenőrzések során a kormánytisztviselők több esetben vizsgálták a CNC marógépek
munkabiztonságának megfelelősségét, melyeknél kis részben tapasztaltak hiányosságot, e
hiányosságok közé tartozott például, hogy a CNC marógép veszélyes területét nem határolták
el teljes körűen.

Csiszológép
A kormánytisztviselők az ellenőrzött munkáltatóknál elsősorban szalagcsiszoló gépekkel
találkoztak, azonban széles-szalagú, más néven kontakt csiszológép és korongos csiszológép
is előfordult.
A csiszológépek 92,72%-ának szerszáma (korong, szalag, henger stb.), a megmunkálást nem
végző részei el volt látva védőburkolattal.
Egyedi elszívó berendezéssel ellátott gépek az esetek 13,82%-a nem rendelkezett olyan
reteszelő szerkezettel, amely kizárja a munkaeszköz bekapcsolását az elszívás kikapcsolt
állapotában. Nem ritka jelenség, hogy a csiszológépnek pont az a burkolatrésze hiányzik,
amelyiken megvalósítható az elszívórendszerbe való csatlakozás.
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A vizsgált széles-szalagú csiszológépek 94,66%-ánál a reteszelő szerkezet kizárta a gép
bekapcsolását és működését, ha a csiszolószalag védőburkolatának nyitott az ajtaja.
A faipari korongos csiszológépekre vonatkozó szabványi előírás szerint a csiszolókorong és
az asztal közötti távolság 3-5 mm között kell, hogy legyen. Ennek a követelménynek a gépek
1,72%-a nem felelt meg.
Hasítógép
Az ellenőrzött munkáltatóknál használt hasítógépek 89,06%-a úgy lett kialakítva, hogy
lehetővé tette a fa hasíthatását anélkül, hogy a művelet során a munkavállalónak kézzel vagy
lábbal rögzítenie kelljen azt. A vizsgált gépek 89,23%-ának kialakítása megakadályozta, hogy
a hasítandó fa/ a hasított fa részek a hasítás közben és azt követően a kezelőhelyen tartózkodó
munkavállalóra essenek.
További jellemző hiányosság, hogy a hasítógépekhez a munkáltató nem rendelkezett magyar
nyelvű üzemeltetési dokumentációval, valamint a kezelőgombok feliratai nem magyar
nyelvűek voltak.
Furnér és rétegeltlemezgyártó gépek
A furnérozási technológiához alkalmazott berendezések csak kevés munkáltatónál fordulnak
elő, nem minden asztalosműhely rendelkezik ezekkel a gépekkel. Rendkívül pozitív
tapasztalat, hogy ahol alkalmazzák ezeket, kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak a
kormánytisztviselők.
Minden ellenőrzött furnérköteg ollógépen a fékberendezés a késtartó szerkezetet és a
nyomógerendát max. 5 mm-es fékúton belül megállíttotta (a vágási ciklus befejezésekor az
alaphelyzetben, vészleállításkor, a kétkezes indítóberendezés egyik vagy mindkét gombjának
elengedésekor, a fotocella működésekor).
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Egy kivételtől eltekintve (ami a vizsgált gépek 4,54%-át jelenti) a folyamatosan működő
furnérköteg ollógépen az anyag beadási oldalán a szabványi előírásokat kielégítő - látást nem
gátló, - rögzített védőberendezés került kialakításra. Ennél a gépcsoportnál minden gépnél
megtalálható volt a kihúzási oldalon a kés akaratlan érintését megakadályozó, a kés
mozgatásához reteszelt - a kés mozgását bármely helyzetben 5 mm-en belül megállító billenő késvédő megtalálható.
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A furnérélragasztó gépeknél 60 oC-nál melegebb fűtött felületek megérintés elleni védelme
kivétel nélkül megoldott volt.
Felületbevonó gép
A furnérozási technológiában használatos berendezésekhez hasonlóan a felületbevonó
gépeket ellenőrizve a kormánytisztviselők tapasztalatai szerint kirívó szabálytalanság itt sem
volt megállapítható.
A faipari felületbevonó berendezések közé tartoznak a hengeres felhordók, a fóliakasírozó,
vákuumfóliázó berendezések, különböző szórópisztolyok, vagy szóró-automata berendezések.
A modern felületbevonó gépek – ilyenek a vákuumfóliázó berendezések – már minden
munkabiztonsági igényt kielégítenek, a balesetek bekövetkezésének esélye minimális. Sajnos
ilyen berendezések a magas beszerzési áruk miatt csak kis számban találhatóak.
A hengeres felületbevonó gépek adagoló oldalán, valamint minden összeforgó hengerpárnál a
kézvédelmet reteszelt védőburkolattal megoldották.
A biztonsági véghelyzetkapcsolók a felhordásra kerülő anyag szennyező hatásaitól minden
vizsgált gépnél védve voltak.
Az egészségre ártalmas illetve gőzök felszabadulásának veszélyével járó anyag felhordására
alkalmas felületbevonó gépnél az elszívás minden esetben megoldott volt. A szórópisztollyal
működő felületkezelő állásoknál a káros anyagok megkötése, eltávolítása megfelelő volt,
általában száraz leválasztású elszívó falakat alkalmaztak a cégek, amelyek szűrőbetétjeit
rendszeresen cserélik.
Présgép
A kormánytisztviselők az ellenőrzések során azt tapasztalták, hogy a kézi be- és kirakodású
présgépek minden esetben kézi indítással volt vezérelhető. A gépek 65,73%-ánál az
indítókapcsoló a veszélyzónán kívül került elhelyezésre, valamint kétkezes indítást
alkalmaztak a gépek 34,27%-nál. Kétkezes indítás esetén fontos feltétel, hogy az indítás csak
a két indítógomb együttes nyomva tartásával legyen lehetséges. A kézi be- és kirakodású
gépek 4,10%-a nem felelt meg.
A gépi be- és kirakású, automatikus indítású gépek vizsgálata során megállapítható volt, hogy
minden ellenőrzéssel érintett gép a présszerszámainak indítása előtt automatikus működtetésű,
3 s időtartamú, jól hallható hangjelzést adott.
A fűthető présgépben keletkezett egészségre ártalmas gázok, gőzök elszívásáról egy kivételtől
eltekintve (0,86%) mindenhol gondoskodtak.
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4. Általános munkaegészségügyi kérdések
Ø A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatai
A munkáltatók a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatairól általában megfelelően
gondoskodtak, de ezen kötelezettséggel összefüggésben is előfordultak szabálytalanságok. 69
munkavállaló (0,87%) előzetes-, 118 fő (1,61%) érvényes időszakos munkaköri orvosi
alkalmassági vélemény hiányában végezte tevékenységét. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz
kapcsolódó foglalkoztathatósági vizsgálatról 26 fő munkavállaló (3,16%) esetében nem
gondoskodtak, annak ellenére, hogy egészségkárosító kockázatot jelentő expozíciós
körülmények között dolgoztak.
A faipari gépekkel végzett tevékenységek a fokozott baleseti veszélyen és a porterhelésen túl
a halláskárosodás kockázatával is járhatnak. Ha a tevékenység által okozott megterhelés a
munkavállaló számára túlzott igénybevételt jelent, az akár munkabalesetet, vagy foglalkozási
megbetegedést is okozhat, ezért a tevékenység folytatása az előírt orvos vizsgálatok
hiányában a munkavállaló egészségét súlyosan veszélyeztetheti.
Ø Munkahelyi elsősegélynyújtás
A munkáltatók túlnyomó része biztosította az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi
feltételeivel, de az ellenőrzött munkahelyek 12,62%-ánál nem állt rendelkezésre a
munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy, továbbá a telephelyek
12,31%-nál nem volt elérhető elsősegélynyújtó felszerelés sem. Ez utóbbi hiányosság azért bír
komoly súllyal, mert a faipari gépek nem megfelelő körülmények közötti használata akár
súlyos, életveszélyes sérülések forrása lehet.
Ø Veszélyes anyagok, veszélyes keverékek biztonságos tárolása
Veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójával az ellenőrzött munkaterületek
közel 3/4-énél (73,13%) kellett számolni, amely döntően a felületkezelő anyagok, ragasztók,
festékek, oldószerek felhasználásából adódott.
A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek biztonságos tárolásáról a munkáltatók túlnyomó
része (78,75%) megfelelően gondoskodott, de gyakran előfordult, hogy eredetileg
élelmiszerekhez gyártott, illetve használt edényzetben (pl. üdítős palack) tárolták a kémiai
anyagokat. Ezekben az esetekben – a munkáltatók mintegy 1/4-énél – a vegyi anyag és az
étel/ital összetévesztésének lehetősége miatt fennállt a munkavállalók foglalkozási eredetű
egészségkárosodásának, illetve mérgezésének kockázata.
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5. Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel összefüggő speciális megelőző intézkedések
vizsgálata
Az alábbi adatok az egyes munkahelyi kóroki tényezők szerint mutatják az exponált
munkavállalók megoszlását:
-

Fapor (nem rákkeltő):

4200 fő

-

Fapor (rákkeltő1):

1270 fő

-

Veszélyes anyagok/keverék:

1617 fő

-

Zajexpozíció:

4861 fő

-

Mechanikai (kéz/kar-, egésztest-) rezgésexpozíció:

1414 fő

-

Hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás:

3066 fő.

A munkahelyeken a technológia jellegéből adódóan általában az ún. „kombinált expozíció”
volt jellemző, azaz egyidejűleg többféle kóroki tényező hatásának is ki voltak téve a
munkavállalók.
Az alábbi ábrán látható, hogy a munkavállalók a legnagyobb arányban (29%) – a faipari
gépek működtetéséből adódóan – zajexpozíciónak voltak kitéve.

4. ábra
Fapor expozícióval az ellenőrzött munkavállalók 1/3-nál (33%) kellett számolni, amelynek
8%-át tették ki a rákkeltő faporok (lásd fent). A kockázatértékelések, a munkahelyi levegő1

bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó faporok
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szennyezettségi mérések, valamint egyéb munkavédelmi dokumentációk alapján a keletkező
porok tulajdonságai szerint a legjellemzőbb anyagfajták az alábbiak voltak:
- facsiszolatpor:

18,21%

- fűrészpor (légszáraz):

59,37%

- fűrészpor (nedves):

7,53%

- gyaluforgács:

7,18%

- darabos forgács, apríték:

7,71%.

Hátsérülések kockázata (pl. nehéz terhek felemelése, mozgatása) a dolgozók 19%-ánál fordult
elő, veszélyes anyagok/keverékek expozíciója, illetve a faipari gépek működéséből származó
rezgésterhelés kb. minden 10. munkavállalót érintett.

Ø Kockázatértékelés az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre vonatkozóan
Az alábbi diagramon látható, hogy gyakori mulasztás volt, hogy az ellenőrzött munkáltatók a
kockázatértékelés során nem vették figyelembe az egyes munkahelyi kóroki tényezők
expozíciójával járó tevékenységek esetén a jogszabályok által megadott szempontokat.

5. ábra Az adott munkahelyi kóroki tényező expozíciójával járó tevékenységet végző munkáltatók száma:
porexpozíció (581); veszélyes anyag/keverék használata (477);
zajexpozíció (588); mechanikai rezgésexpozíció (317); kézi tehermozgatás (512)
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Ezek a szabálytalanságok a fapor-expozícióval járó tevékenységekkel összefüggésben voltak
a legjellemzőbbek, a munkáltatók 22%-a egyáltalán nem, 19%-a csak részben vette
figyelembe a kockázatértékelés során a jogszabályok által megadott szempontokat (pl. nem
gondoskodtak az expozícióbecslés/-mérésről, a munkahelyi pormérésről).

A veszélyes

anyagok/keverékek és a zajexpozíció vonatkozásában a jogkövető magatartás szinte teljesen
megegyezik, a munkáltatók 69%-a a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
végezte el a kockázatértékelést.
Az ellenőrzést végző kormánytisztviselők összesen 441 fő munkavállaló esetében
állapították meg, hogy olyan vegyi anyagokkal végeznek tevékenységet, amelynél kötelező
a biológiai monitorozás2 (pl. n-hexán, toluol, xilol), de 12%-uk esetében nem gondoskodtak
a munkáltatók ezekről a vizsgálatokról. Ha az egészségkárosító vegyi anyagok expozíciója a
munkahelyen nem kerülhető el, a dolgozók expozícióját olyan alacsony szintre kell
csökkenteni, amely még nem okoz egészségkárosodást. Ez csak a megengedhető expozíció
mértékének meghatározása és betartásának rendszeres ellenőrzése révén lehetséges, és
ebben fontos eszköz a munkakörnyezeti3- és biológiai monitorozás. A fokozott expozíciós
esetek, foglalkozási megbetegedések, illetve mérgezések megelőzése és időben történő
felismerése érdekében a biológiai monitorozás elvégzésének kiemelt jelentősége van, ezért
ennek elmulasztása közvetlenül és súlyosan veszélyeztetheti a munkavállalók egészségét.
A mechanikai-, főként kéz-/kar rezgésexpozícióval járó tevékenységet végző (pl. fúró-,
csiszoló-, szegecselő gépeket használó) munkáltatók több mint 1/3-ánál (34%) fordult elő a
kockázatértékeléssel kapcsolatban valamilyen mulasztás, ugyanakkor a kézi tehermozgatás
kockázatainak felmérése tekintetében kedvezőek voltak a tapasztalatok, a teljes körű
kockázatértékelést végzők aránya 81% volt.

Ø Porexpozíció elleni védekezés
A porképződéssel járó tevékenységeket végző munkáltatók 22,33%-a gondoskodott
munkafolyamatok zárttá tételéről, a porforrások burkolásáról. Azokon a munkahelyeken, ahol
erre nem volt lehetőség, a munkáltatók légtechnikai rendszer, illetve elszívó berendezések
üzemeltetésével és karbantartásával vagy egyéb módon biztosították a munkavállalók
2

Biológiai monitorozás: A vegyi anyag vagy metabolit koncentrációjának, illetve hatásmutatóinak
meghatározása biológiai mintában (vizeletben vagy vérben)
3
Munkakörnyezeti monitorozás: A munkahely légterében jelen lévő veszélyes anyagok koncentrációjának
mérése és regisztrálása
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expozíciójának csökkentését, azonban a munkahelyek mintegy 5%-ánál egyáltalán nem volt
műszaki védelem.
Az ellenőrzött munkahelyek 61,12%-ánál – a műszaki megelőző intézkedések mellett –
szervezési intézkedések is történtek az expozíciónak kitett munkavállalók számának
minimumra csökkentése érdekében és az expozíció idejének csökkentésére, amelynek
elsősorban a rákkeltő keményfaporok esetében van kiemelt jelentősége.
Összesen 496 munkáltató munkahelyén fordult elő olyan mértékű porexpozíció, amely a
légzésvédő eszközök biztosítását és használatát tette szükségessé, de 3,23%-uk egyáltalán
nem biztosított légzésvédelmet az exponált munkavállalók számára. Az ellenőrzött
munkahelyek 4,44%-ánál nem viselték a dolgozók a számukra biztosított, illetve előírt egyéni
védőeszközt, a melegre vagy kényelmetlenségre hivatkozással, ezt a szabálytalan gyakorlatot
a munkahelyi vezetők több esetben eltűrték. Határérték feletti expozíció esetén ezek a
szabálytalanságok közvetlenül és súlyosan veszélyeztették a munkavállalók egészségét.
Ø Zaj- és rezgésexpozíció elleni védekezés
A faipari gépek működtetéséből származó zaj- és rezgésexpozícióval járó tevékenységeket
végző munkáltatók 17,96%-a gondoskodott a magas zaj- és rezgésszintű műhelyek, gépek
elkülönítéséről, a munkahelyek 19,57%-ánál a gépek alapzatát rezgéscsökkentő módon
alakították ki, amely egyidejűleg a zajkibocsátást csökkentette. Azokon a munkahelyeken,
ahol ezekre a műszaki intézkedésekre nem volt lehetőség, a munkáltatók a gépek rendszeres
karbantartásával vagy egyéb módon (pl. hangárnyékolással) igyekeztek megelőzni, illetve
csökkenteni a káros mértékű zaj- és rezgésexpozíciót, de a munkahelyek közel 4%-ánál
egyáltalán nem volt műszaki védelem.
Az ellenőrzött munkahelyek 58,21%-ánál – a műszaki megelőző intézkedések mellett –
szervezési intézkedések is történtek az expozíció időtartamának és intenzitásának
csökkentésére, amely kiemelt jelentőséggel bír a foglalkozási eredetű halláskárosodások és a
vibráció által okozott betegségek megelőzésében.
Összesen 535 munkahelyen fordult elő alsó beavatkozási határértéket [LEX,8h=80 dB(A)]
meghaladó zajexpozíció, ilyen mértékű zajterhelésnél a munkáltatónak már egyéni hallásvédő
eszközt kell biztosítania a munkavállalók részére. Ha a zajexpozíció eléri, vagy meghaladja a
felső beavatkozási határértékeket [LEX,8h=85 dB(A)], akkor a munkavállaló köteles a
rendelkezésére bocsátott egyéni hallásvédő eszközt a munkáltató által előírt módon viselni.
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A felső beavatkozási határértékeket meghaladó zajterheléssel járó tevékenységet végző
munkáltatók általában biztosították a megfelelő hallásvédő eszközt és ezt a munkavállalók
viselték, de előfordult, hogy a dolgozók – megfelelő munkáltatói ellenőrzés hiányában – nem
használták az egyéni védőeszközt, az ő esetükben fennállt a fokozott expozíció, illetve a
halláskárosodás kockázata, amely az ellenőrzött munkahelyek 3,39%-ánál fordult elő.
A felső beavatkozási határértékeket meghaladó zajexpozíciónak kitett munkavállalók 96%ánál a munkáltatók gondoskodtak a hallásvizsgálatok elvégzéséről.

Ø Kézi tehermozgatásból származó kockázatok csökkentése
A kézi tehermozgatásból származó hátsérülések, valamint a váz- és izomrendszeri
megbetegedések kockázatának megelőzése, illetve csökkentése érdekében a legtöbb
munkahelyen (a munkáltatók 72%-a) műszaki intézkedéseket vezettek be, amely döntően a
gépi

hajtású

targoncák

használatát

és

egyszerűbb

segédeszközök

(pl.

speciális

fogószerkezetek, „korcsolyák”) alkalmazását jelentette. Ezek a munkáltatók általában
munkaszervezési intézkedésekről is gondoskodtak, pl. helyes anyagmozgató technikák
bevezetése, munkaköri rotáció, elegendő hosszúságú pihenőidők beiktatása.

6. Összefoglalás

A 2009. évben kezdődő gazdasági válság súlyosan érintette ezt az ágazatot. Jellemzően kisebb
5-10 fős vállalkozások szűntek meg, de ettől nagyobb cégek is felszámolás alá kerültek a
csökkenő megrendelések miatt. A működő vállalkozások jellemzően pályázati forrásnak
köszönhetően szerzik be a korszerű gépeket, önerőből ezt csak ritkán tudják finanszírozni. A
munkáltatók gépparkja rendkívül változatos képet mutat. Az elavult, több évtizedes gépek és
a mai kor munkabiztonsági igényeit kielégítő, színvonalas gépek (CNC megmunkáló
központok, a táblafelosztó körfűrész gépek, az élzáró automata berendezések, vagy egyéb
speciális faipari gépek) egyaránt megtalálhatóak, akár egyazon munkáltatónál is.
A legtöbb hiányosság a régebbi gépeknél, valamint a házilagos gyártású berendezéseknél volt
tapasztalható. A munkáltatók sok esetben a termelékenységet tartják szem előtt, ezáltal
csökken munkavállalók védelmére fordított erőforrás.
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Az ellenőrzött munkáltatók túlnyomó többsége ugyan rendelkezett a kockázatértékelés
dokumentumával, de gyakori hiányosság volt, hogy a kockázatértékelési körön kívül esett a
munkavállalók munkahelyi kóroki tényezők (pl. zaj-, rezgés-, porok-, vegyi anyagok stb.)
elleni védelme, ezek a szabálytalanságok a fapor-expozícióval járó tevékenységekkel
összefüggésben voltak a legjellemzőbbek.
Több esetben elmaradt a faipari szalagfűrész gépek kezeléséből, valamint a munkavégzés
során alkalmazott veszélyes anyagokkal (pl.: festékek, felületkezelők, hígítók) történő
munkavégzésből származó kockázatok értékelése is, a munkahigiénés méréseket gyakran
elmulasztották vagy a mérési eredményeket nem vették figyelembe.
Azokon a munkahelyeken, ahol nem végezték el megfelelően a kockázatértékelést, a
tevékenységből

és

munkaegészségügyi

a

munkakörnyezetből

szempontú

értékelését,

származó

egészségkárosító

hiányosságok

voltak

kockázatok

tapasztalhatók

a

kockázatkezelés, a megelőző intézkedések tekintetében is, pl. nem gondoskodtak a
munkavállalók por-, zaj-, rezgés expozíció elleni kollektív védelméről vagy az egyéni
védőeszközök biztosításáról és ezek használatának ellenőrzéséről.
A 10 fő alatti vállalkozások munkavállalói a baleseti veszélyforrások és az egészségkárosító
kockázatok tekintetében különösen veszélyeztetettek, hiszen jobbára nem rendelkeznek a
munkáltatók megfelelő munkavédelmi ismeretekkel, képzettséggel, illetve szolgáltatóval, akik
közreműködnek

az

egészséget

nem

veszélyeztető

és

biztonságos

munkafeltételek

kialakításában, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésében.

Azon ellenőrzött faipari munkahelyek esetében, ahol korszerűsítésekre, fejlesztésekre volt
lehetőség, a munkakörnyezet kialakítására és a megfelelő egyéni védelem biztosítására is
nagyobb figyelmet fordítanak, ez a munkakörülmények, illetve a munkavédelmi helyzet
javulását eredményezte.
Műszaki területen kiemelendő, hogy rendkívül sok esetben a különböző védőburkolatok
hiánya, nem megfelelősége adott okot intézkedésre az eljáró kormánytisztviselőknek. Még
mindig tapasztalható az a jelenség, miszerint a munkavállalók saját maguk iktatják ki a
védőberendezéseket (leszerelik a védőburkolatot, kiiktatják a védőreteszeléseket), mondván
az csak megnehezíti a munkavégzést. Ez egyértelműen a képzetlenségnek és a rosszul
berögzült munkamódszernek köszönhető. Megjegyzendő, hogy ilyen munkamorálba
„csöppenő” pályakezdő is átveszi a rossz gyakorlatot és tapasztalatlansága miatt
megnövekedik a munkabaleset veszélye.
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A használt (telepített és mobil) porelszívó berendezésekkel kapcsolatban meg kell említeni,
hogy nem tekintik védőberendezésnek. Emiatt a munkavédelmi üzembehelyezési eljárást,
időszakos biztonsági felülvizsgálatot nem folytatják le. Az elszívó-berendezések tisztítása,
ürítése, karbantartása – megfelelő megelőző intézkedések hiányában – a munkavállalók
számára további többletexpozíciót jelenthet, hasonlóan a műhelyek, gépek takarításhoz. A
takarítást a gépeken dolgozók a gépük környezetében elvégzik, de az épületszerkezeteken (pl.
villamos szekrénye, kábeltartók, stb.) a jelekből ítélve már csak esetleges a tisztítás.
A munkáltatóknál jellemzően - a kellő anyagi fedezet hiányában - a megelőző jellegű
karbantartásokat nem végzik el (a korábbi karbantartókat is elküldték), a gépeken csak azokat
a javításokat végzik, amire feltétlenül szükség van.
A munkavédelmi dokumentumok munkáltatói elkészítésében is gyakorta tapasztalhatók
hiányosságok. Ezek közül szükséges kiemelni, hogy a munkavédelmi üzembehelyezési
dokumentációkat a munkáltatók több esetben nem készíttetik el, de akad munkáltató, ahol az
üzembe helyezés tartalmilag hibás vagy hiányos, esetleg a gépen található nyilvánvaló
szabálytalanság ellenére történik meg az üzembe helyezés. Szükséges megemlíteni továbbá,
hogy a munkahelyi kockázatértékelés és az egyéni védőeszközök juttatásának rendje általában
nem egymással összehangoltan készül el. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat érdemben
nem vesz részt ezek elkészítésében, így a munkakörülmények és a munkavégzés
egészségkárosító hatásainak munkaegészségügyi szempontú értékelése gyakran elmarad.
Összességében elmondható, hogy a munkáltatók felől mutatott hajlandóság önmagában nem
elegendő a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés megvalósulásához.
Ennek elsősorban a pénzhiány az oka. A munkáltatók jelentős része csak akkor fektet be
valamibe, így a munkakörülmények fejlesztésébe is, ha nagyon szükséges.
A hatékony, következetes munkavédelmi hatósági ellenőrzésekre, az azok során megtett
intézkedésekre a fentiek miatt feltétlenül szükség van, tekintve, hogy sok munkáltató az
ellenőrzések hatására volt hajlandó komolyan venni a munkavédelmi kötelezettségeit.
A kormánytisztviselők az ellenőrzések során tájékoztatással is segítették a munkáltatókat, a
munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőket, amelynek a feltárt szabálytalanságok
megszüntetésére tett hatósági intézkedésekkel együtt kiemelt szerepe lehet a munkabalesetek,
a fokozott expozíciós esetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésében.
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7. Egyéb, az ellenőrzési szempontokon túli tapasztalatok

A faipari vállalkozások a faiparban alkalmazott berendezések mellett számos egyéb
munkaeszközöket is alkalmaznak. Tekintve, hogy a megmunkálandó alapanyagok számos
esetben nagy kiterjedésűek, nagy tömegűek, a félkész, késztermékek pedig nem ritkán nagy
darabszámban

készülnek,

így

a

munkáltatók

gyakran

alkalmaznak

emelőgépeket

Legjellemzőbb ezek közül is a hidraulikus raklapemelő és az emelővillás gépi meghajtású
targonca.

A

targoncák

esetében

visszatérő

probléma,

hogy az

indítókulcsot

az

indítószerkezetben hagyják a gépkezelők. Emiatt a targonca illetéktelenek általi hozzáférése
nincs kizárva. Esetenként az emelőgépek üzembehelyezésének és időszakos biztonsági
felülvizsgálatai elmaradtak, valamint előfordult, hogy emelőgépkezelői jogosultság nélkül
használták az emelőgépet.
Továbbra is sarkalatos probléma a villamos kéziszerszámok, gépek, berendezések
érintésvédelmi hiányosságai. Gyakori volt a szigetelőszalaggal javított elektromos tápkábel; a
tömszelencéből kicsúszott elektromos vezeték; a villamos csatlakozások nem megfelelő
tömítettsége, IP védettsége; sérült villamos kapcsolók; áram-védőkapcsoló havonkénti
szerelői ellenőrzésének elmulasztása; a villamos kéziszerszámok évenkénti szerelői
ellenőrzésének elmulasztása; érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elmaradása, vagy
az abban foglalt hibák kijavításának elmulasztása. Előfordult ívhegesztő készülék
érintésvédelmi hiányossága is, valamint feszültség alatti részeket tartalmazó villamos
szerelvények nyitott/burkolatlan állapota.
Hasonlóan más iparágban tevékenykedő munkáltatókhoz, a kormánytisztviselők itt is
tapasztaltak hiányosságot állványos köszörűgépeknél, egyéb munkaeszközök (pl. létra,
világítóeszközök) karbantartásának hiányából eredő szabálytalanságot, de feltárásra került
szabálytalanul végzett magasban történő munkavégzés, valamint nyitott szerelőakna miatt
beesésveszély is.

8. Célvizsgálat fogadtatása

Az iparág általános nehéz helyzete ellenére a legtöbb munkáltató kedvezően fogadta az
ellenőrzést, megértették annak célját, annak ellenére is, hogy a 2014. évben egyes megyékben
ebben az iparágban történt már a saját tervezésű célvizsgálat lefolytatása is. A munkáltatók
általában a munkavédelmi hatósági ellenőrzésekben inkább a segítő szándékot látták. A
munkáltatók nagyobb része megérti, hogy a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok
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megszüntetése az ő érdekük is. Az ellenőrzött munkáltatók egy jelentős része az NGM
Munkafelügyeleti Főosztály honlapjáról, vagy a munkavédelmi szolgáltatójuk révén értesült a
2015. évre tervezett faipari célvizsgálatról, ennek köszönhető volt önkéntes jogkövetés,
esetenként a kormánytisztviselők lényegesen kevesebb szabálytalanságot tapasztaltak.
Az ellenőrzések során atrocitás nem történt.

Jogsértések jellemző formái, feltárt súlyos veszélyeztetés esetei, okai
A mellékelt példatár szerint.

Budapest, 2015. augusztus „

”

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály

