A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Az építőipar
és az építőanyag ipar
főbb munkaegészségügyi
kérdései
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa
építőipari vállalkozások számára
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Napjainkban a munkavállalók mindegyikét éri számos olyan munkavégzésből eredő hatás és egészségkárosító kóroki tényező, ami
biztonságát, testi épségét és egészségét veszélyezteti. Az építőipar
az egészségi problémák tekintetében a legveszélyesebb ágazatok
közé tartozik.
Az építőipar veszélyességét maga a létesítmény, a munkaeszköz,
a felhasznált anyagok, a munkafolyamat, a technológia hordozza
magában, ahol a munkavállalók egészsége, testi épsége, jelentős károsító hatásnak és kockázatnak lehet kitéve.
Az építkezéseken a veszélyes anyagok és keverékek egész sorát
(oxidáló, gyúlékony, sugárzó, mérgező, maró, ingerlő, allergizáló, irritáló, fertőző, rákkeltő, mutagén, teratogén, utódkárosító, robbanó,
stb.) használhatják.
A veszélyforrások között a fizikai környezet hatásai is megtalálhatók, így a veszélyes munkaeszközök és munkaterületek, a zaj- és
a rezgés-terhelés, a különböző sugárzás és az elektromágneses tér,
a magas légköri nyomás, az elektromos feszültség, a világítástechnikai jellemzők, a baleseti veszély. Ezeken kívül jelen vannak a kedvezőtlen klímatényezők, a kémiai és biológiai kóroki tényezők.
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Az építőiparban jelentős az állva, gyalog, vagy kényszertesthelyzetben és kényszertesttartásban végzett munka, a gyakran ismétlődő munkamozzanat, de kiemelkedő a kézi
tehermozgatás aránya is. Mindezek mellett számolni kell – főleg a családtól távol, nem
megfelelő szociális, higiénés és táplálkozási feltételek között végzett munkák esetén a fokozott pszichés terheléssel és pszicho-szociális kóroki tényezők hatásával is.
Az építési munkahelyeken dolgozók egészségére fokozott veszélyt jelentenek
a vszélyes anyagokkal, keverékekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó tevékenységek. Ennek megfelelően biológiai monitorozáshoz kötött a foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkavégzés, a vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés,
vagy például a keszonban, túlnyomásban végzett munka.
Az építőipar hátterét adó építőanyag-ipar egyebek között magába foglalja: az üveg-, a kerámia-, az égetett agyag, a cement – mész – gipszgyártást, a kőmegmunkálást is. Az építőipar felhasználja a tetőfedő és burkoló anyagokat, a fát, a betont – vasbetont, a fémeket,
a műanyagot, a bitument és az aszfaltot, a szigetelő- és egyéb építéstechnikai vegyi anyagokat is, ám e termékek előállításánál és építőipari felhasználása során is figyelembe kell venni azok lehetséges egészségkárosító kockázatait és egészségvédelmi megelőző
intézkedéseket kell alkalmazni.
Példaként említhető, hogy a faporok biológiai hatásuk szerint mérgező vagy erősen allergizáló hatásuk miatt bőr- vagy légzőszervi panaszokat okozhatnak, a keményfa porok
igazoltan rákkeltő hatásúak lehetnek (orr-üregi és gégerák kialakulásához vezethetnek). A szilikáttal szennyezett homok miatt vagy a kőmegmunkálás során keletkező
porok miatt fennállhat a szilikózis és az azbesztózis kockázata is, a cementpor kiválthat nemcsak bőrallergiát, hanem asthma bronchialet is. A magas hőfokon terített
bitumen és aszfalt gőzei, gázai rákkeltő PAH vegyületeket tartalmaznak.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáról a munkáltatónak kell gondoskodnia, a munkavédelmi és
foglalkozás-egészségügyi szakemberek segítik a munkavédelmi követelmények
teljesítéstét. A megelőzés a munkahelyi megterhelés csökkentése, optimalizálása révén érhető el. A veszélyeket megszüntethetőek vagy csökkenthetőek, elsősorban zárt technológia alkalmazásával, vagy ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések - szükség
szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalósítani a megfelelő védelmet.

Az_epitoipar_es_az_epitoanyag_ipar_fobb_munkaegeszsegugyi_kerdesei.indd 4

2013.04.05. 11:22:03

A munkahelyi egészségvédelmet érintő kérdésekre az építőipar területén általában
nem fordítanak kellő figyelmet, különösen:
• a váz- izomrendszeri rendellenességekre (főként: hát-, nyak- és vállfájás);
• a légúti panaszokra (rostok: azbeszt, szilikátok, porok okozta elváltozások);
• a z oldószerek okozta veszélyekre (bőrgyógyászati, idegrendszeri panaszok;
• a lángvágásnál- és hegesztésnél a gázok, gőzök hatásaira és a szem károsodására;
• a járművek és berendezések szennyezés kibocsátására (CO, foglalkozási rákkeltők);
• a biológiai kóroki tényezőkre (fertőzésveszélyre, zoonózisokra);
• a fokozott pszichés terhelésre és a pszicho-szociális kockázatokra;
• a z egészségvédelmet szolgáló munkaszervezési intézkedésekre.
A magyar munkavédelmi hatóság építőipari ellenőrzéseinek munkaegészségüggyel kapcsolatos tapasztalatai szerint:
• a z építési tervek többnyire formálisak, általában nem tartalmaznak munkaegészségügyi szempontokat és egészségvédelmi előírásokat;
• a bontási tervek (pl. azbesztmentesítés esetén is) hiányoznak, illetve hiányosak;
• a kockázatértékelés nem teljes körű (hiányzik: a zaj- és rezgésterhelés, a porok,
a rostok mérése, a veszélyes vegyi anyagok, egyéb kóroki tényezők vizsgálata);
• jellemző a munkaköri alkalmasság vizsgálatának és a foglalkoztathatóság véleményezésének az elmulasztása;
• nem megfelelő az egyéni védelem (beleértve a védőoltások elmaradását is);
• a védőital juttatás, a pihenőhely és a pihenési idő biztosítása (munkaszervezési intézkedések) nem a klímatényezőknek megfelelően történik;
• a foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködése gyakran elmarad.
Az építőiparban – tekintettel arra, hogy döntően szabadtéri, változó, mobil a munkavégzés helye – a munkavédelmi követelmények teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a szociális-higiénés feltételekre is (ivóvíz, kézmosás, tisztálkodás, WC-használat
biztosítása, öltözők, étkezők, stb.).

Az építőiparban előforduló főbb foglalkozási betegségek
Mozgásszervi betegségek, rendellenességek a leggyakoribbak (a munkavállalók
48%-ánál fordul elő hátfájás, nyak-vállövi izomfájdalom), amelynek okai között szerepelnek:
• a nehéz és a közepesen nehéz fizikai munkavégzés, valamint a kézi tehermozgatás,
• a tartós kényszer-testhelyzet, kényszer-testtartás, az állás és a járkálás,
• az egyoldalú, ismétlődő, monoton munkamozzanatok,
• a kedvezőtlen klímaviszonyok, az időjárás szélsőséges, változó hatásai,
• valamint egyéb hatások (rezgés, zaj, időkényszer/túlmunka, stb.).
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Légzőszervi betegségek (allergia, asthma, hörgődaganat, COPD, stb.) főbb okai:
• a porok (pl. cementpor, fapor, szennyezett homok),
• a füstök (hegesztés, forrasztás), a gőzök, az aerosolok (ragasztók, festékek, gyanták),
• a (szerves) oldószerek és egyes fémek (króm, nikkel, ólom),
• rostok (azbeszt).
Bőrgyulladások, amelyek általában a légzőszervekre (és az idegrendszerre) is ható
kóroki tényezők miatt alakulnak ki.
A tartós, határértéket meghaladó zajterhelés, zajexpozíció halláskárosodás oka lehet. A hosszú ideig (5-10 évig, vagy tovább) fennálló jelentős zajterhelés a munkahelyen megfelelő zajvédelem (kollektív és egyéni) és megelőző munkaszervezési intézkedések hiányában fokozott zajexpozícióhoz, majd halláskárosodáshoz vezethet.
Az építőiparban a munkavállalók 35-50%-a van kitéve zajnak a járművek, belső égésű
motorok, pneumatikus meghajtású berendezések és egyes kéziszerszámok használata
miatt.
Kéz-kar és egésztest rezgésterhelés és expozíció miatt kéz-kar vibrációs szindróma
és ágyéki gerinc elváltozások jönnek létre. Az építőiparban használt kéziszerszámok,
berendezések, gépek rezgés-terhelésétől és a rezgés-expozíciótól függően kialakulhat:
• kéz-kar vibrációs szindróma: Raynaud-jelenség, kéztőcsont (sajka-csont, holdas-csont) elhalás, Carpal-tunnel (kéztő-alagút) szindróma, stb.
• elsősorban az útburkoló, földnyeső, kotró gépek és dömperek által az egésztestre kifejtett intenzív lökések, rázkódások miatt főleg az ágyéki gerinc porckorong sérülése
(de a nyaki-háti gerinc is) jöhet szóba foglalkozási megbetegedésként.

A hideg és meleg időszakok szélsőséges eseteiben nemcsak a megfelelő védőruházat és a folyadékpótlás kötelező, de hűtött vagy fűtött pihenőhelyeken kell
biztosítani a munkavállalók regenerálódását, szükség esetén az elsősegélynyújtást is (pl. hőségriadók vagy munkahelyi rosszullétek esetén). Az időjárás viszontagságai elleni védelemben kiemelt szerepe van a megfelelő egyéni
védőeszközöknek a munkaszervezési intézkedések mellett (pl. hideg-nedves
időben a vibráció ellen 200 Hz feletti csillapítású védőkesztyű és izolációs
kesztyű viselése is előírt az expozíciós idő korlátozásával egy időben). A munkakörhöz kötött, előírt védőoltásokról is gondoskodni kell a biológiai kóroki
tényezőktől függően, a kockázatbecslés alapján.
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A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi
ellenőrzés-fejlesztése” című kiemelt projekt céljaival ös�szhangban a munkavédelmi hatóság tájékoztatással és
tanácsadással segíti a munkáltatókat és érdeklődőket
a helyes gyakorlat kialakításában. A tanácsadás elérhető
a megyei/fővárosi Kormányhivatalok Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinél, valamint a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának Munkavédelmi Információs Szolgálatánál.
A Munkavédelmi Információs Szolgálat elérhetőségei:
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 204 292
E-mail cím: munkaved-info@lab.hu
A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés-fejlesztése” című kiemelt projekt tájékoztató kiadványai az Európai
Unió támogatásával és az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatóságának szakmai közreműködésével jöttek létre.
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