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Az építőipar és az
építőanyag ipar főbb
munkaegészségügyi és
munkabiztonsági kérdései

Bevezető

Munkaegészségügyi kockázatok

A TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi egészség és biztonság

Napjainkban a munkavállalók mindegyikét éri számos olyan, magából a munkavégzésből

fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt átfogó célja a munka-

eredő hatás és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényező, ami biz-

helyi egészség és biztonság, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése.

tonságát, testi épségét és egészségét veszélyezteti. A munkahelyi környezet több nagyság-

A projekt közvetlen céljai közé tartozik a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak

renddel veszélyesebb, mint az ember egyéb, például lakóhelyi környezete.

fejlesztése, hatékonyságának növelése; az ellenőrzések minőségének, irányultságának és

Az építőipar adja Magyarországon az összes vállalkozás és foglalkoztatott több mint

mélységének javítása a munkavédelem és a munkaügy területén, valamint a munkavállalók,

6%-át, és a „fekete munkások” jelentős részét. Munkavédelmi szempontból is kedve-

a munkáltatók tájékozottságának, tudatosságának növelése.

zőtlen az építőipar szerkezete, mivel a 10 fő alatti mikro-vállalkozások alkotják az

A projekt társadalomra gyakorolt hatásainak tartóssága nagymértékben múlik azon,

építőipari vállalkozások zömét.

hogy milyen szinten válik a munkavállalók, munkáltatók munkavédelemi és munkajogi

Az építőipar az egészségi problémák tekintetében a legveszélyesebb ágazatok közé

tudatossága részévé a felelős állampolgári magatartásnak, mennyire járul hozzá e maga-

tartozik.

tartás térnyeréséhez. A munkavállalás jogszerűsége és biztonsága szempontjából is felelős,

Az építőipar veszélyességét maga a létesítmény, a munkaeszköz, a felhasznált anyagok,

tudatos döntések meghozatalához alapvetően fontos annak elismerése, hogy a szabályok

a munkafolyamat, a technológia (beleértve a ﬁ zikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők

ismerete, betartása és betartatása az egyén, a vállalkozások és a nemzetgazdasági szinten

expozíciójával járó tevékenységeket is) jelenti, ahol a munkavállalók egészsége, testi épsége,

is előnyökkel jár.

biztonsága megfelelő védelem hiányában jelentős károsító hatásnak és kockázatnak lehet

A kiemelt projekt céljaiból következik, hogy számos egymásra ható csoport elérése és

kitéve.

megszólítása szükséges a kitűzött feladatok megvalósításához. A fejlesztések közvetlen

Az építkezéseken a veszélyes anyagok és keverékek egész sorát (oxidáló, gyúlékony,

célcsoportjába tartoznak a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

sugárzó, mérgező, maró, ingerlő, allergizáló, irritáló, fertőző, rákkeltő, mutagén, teratogén,

Igazgatóságának kormánytisztviselői, illetve a megyei és fővárosi kormányhivatalok szak-

utódkárosító, robbanó, stb.) használhatják.

igazgatási szerveinek munkavédelmi és munkaügyi felügyelői. A közvetett célcsoportba

A veszélyes anyagokon túl a veszélyforrások között a ﬁ zikai környezet hatásai is meg-

tartozók köre ennél jóval szélesebb, hiszen ide tartoznak a munkavállalók, a munkáltatók,

találhatók, így a veszélyes munkaeszközök és munkaterületek, a zaj- és a rezgés-terhelés,

az önfoglalkoztatók, a veszélyeztetett munkavállalók (pl. gyes-en/gyed-en lévők), az állás-

a különböző sugárzás és az elektromágneses tér, a magas légköri nyomás, az elektromos

keresők, a közép- és felsőoktatásban tanulók, a pályakezdők, a foglalkozás-egészségügyi

feszültség, a világítástechnikai jellemzők, a baleseti veszély. Ezeken kívül jelen vannak

szolgáltatók, a munka-egészségüggyel foglalkozó szervezetek, a munkavédelmi és mun-

a kedvezőtlen klímatényezők, a munkahelyi levegőben előforduló porok és aeroszolok

kaügyi feladatok ellátását végző szolgáltatók, a munkavállalói érdekképviseletek, illetve

amelyek szintén a kémiai kóroki tényezők körébe tartoznak, továbbá a biológiai kóroki

a média munkatársai.

tényezők is.

A szemléletformálást segítő, átadni kívánt információk mennyisége és sokfélesége nyil-

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 hosszú munkaidő, a túlórák, a műszakos és a hétvégén végzett munkák, a szoros
határidők miatt a fokozott pszichés terheléssel és pszicho-szociális kóroki tényezők
hatásával is.
Az építőipar munkavédelmi színvonalát jelentősen rontja, hogy a magas arányú feketefoglalkoztatás miatt a munkavédelmi problémák zöme rejtve marad, a munkabalesetek
egy részét, valamint az építőiparra leginkább jellemző foglalkozási megbetegedéseket (pl.
MSDs, azbesztózis, zaj okozta halláskárosodás, stb.) nem jelentik be.
Az építési munkahelyen dolgozók egészségére fokozott veszélyt jelentenek azok a
munkák és munkakörülmények, amelyek veszélyes anyagokkal, keverékekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járnak. Ennek megfelelően biológiai monitorozáshoz kötött

vánvaló következménye a célcsoportok széles körének. E kiadvány a projekt céljainak
megismerését, és a célok eléréséhez szükséges tudatos magatartás, megelőző szemlélet
kialakulását szolgáló információkhoz való hozzáférést segíti.
A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁ nanszírozásával valósul meg.
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a foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkavégzés, a vezeték nélküli távközlési
építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen

• a kockázatértékelés nem teljes körű (hiányzik: a zaj- és rezgésterhelés, a porok, a rostok
mérése, a veszélyes vegyi anyagok, egyéb kóroki tényezők vizsgálata);

történő munkavégzés, vagy például a keszonban, túlnyomásban végzett munka.

• jellemző a munkaköri alkalmasság vizsgálatának és a foglalkoztathatóság véleménye-

Az építőanyag-ipar – amely nem az építőipar ágazatába, hanem az „egyéb nemfém ásvá-

• nem megfelelő az egyéni védelem (beleértve a védőoltások elmaradását is);

nyi termékek gyártása” körébe tartozik – biztosítja az építőipar hátterét. Természetes és

• a védőital juttatás, a pihenőhely és a pihenési idő biztosítása (munkaszervezési intéz-

zésének az elmulasztása;

mesterséges alap- és segédanyagokból történik az építőanyag-ipari termékek gyártása,
amely 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.
Nemcsak az építőanyag-ipar gyártás különböző területein, hanem a termékek 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, stb.

kedések) 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 ﬁ gyelmet kell fordítani
a szociális-higiénés feltételekre is (ivóvíz, kézmosás, tisztálkodás, WC-használat biztosítása, öltözők, étkezők, stb.) is.
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). Nem hagyható
ﬁgyelmen kívül az sem, hogy a munkakörhöz kötött, a foglalkoztatás feltételeként előírt
védőoltásokról is gondoskodni kell a biológiai kóroki tényezőktől függően, ami a kockázat-

A munkahelyi egészségvédelmet érintő kérdésekre az építőipar területén általában

becslés alapján kerülhet megállapításra.

nem fordítanak kellő ﬁgyelmet, különösen:
• a váz- izomrendszeri rendellenességekre (főként: hát-, nyak- és vállfájás);

Az építőiparban előforduló főbb foglalkozási betegségek

• a légúti panaszokra (rostok: azbeszt, szilikátok, porok okozta elváltozások);
• az oldószerek okozta veszélyekre (bőrgyógyászati, idegrendszeri panaszok a gyanták,
króm és egyéb festékek, ólomtartalmú korrózióvédők, ragasztók miatt);

a) Mozgásszervi betegségek, rendellenességek a leggyakoribbak (a munkavállalók 48%ánál fordul elő hátfájás, nyak-vállövi izomfájdalom), amelynek okai között szerepelnek:

• a lángvágásnál- és hegesztésnél a gázok, gőzök hatásaira és a szem károsodására;

• a nehéz és a közepesen nehéz ﬁ zikai munkavégzés, valamint a kézi tehermozgatás,

• a járművek és berendezések szennyezés kibocsátására (CO, foglalkozási rákkeltők);

• a tartós kényszer-testhelyzet, kényszer-testtartás, az állás és a járkálás,

• a biológiai kóroki tényezőkre (fertőzésveszélyre, zoonózisokra);

• az egyoldalú, ismétlődő, monoton munkamozzanatok,

• a fokozott pszichés terhelésre és a pszicho-szociális kockázatokra;

• a kedvezőtlen klímaviszonyok (hideg, nedves, nyirkos, párás levegő),

• az egészségvédelmet szolgáló munkaszervezési intézkedésekre, az egyéni védőeszközök

• szabadtéri munkavégzésnél az időjárás változó hatásai (szélsőséges hideg - meleg),

helyes megválasztására és biztosítására (beleértve a védőoltásokat is).

A magyar munkavédelmi hatóság építőipari ellenőrzéseinek munkaegészségüggyel
kapcsolatos tapasztalatai szerint:
• az építési tervek többnyire formálisak, általában nem tartalmaznak munkaegészségügyi
szempontokat és egészségvédelmi előírásokat;
• a bontási tervek (pl. azbesztmentesítés esetén is) hiányoznak, illetve hiányosak;

4.

• valamint egyéb hatások (rezgés, zaj, időkényszer/túlmunka, stb.).
b) 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).
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c) Bőrgyógyászati elváltozások (főként kontakt és irritatív allergiás bőrgyulladások),

Az építési munka szervezése

elsősorban ekcémák, amelyek általában a légzőszervekre (és az idegrendszerre) is ható

Már a tervezési szakban, a biztonsági és egészségvédelmi terv készítésében koordinátor

kóroki tényezők miatt alakulnak ki.

közreműködését kell igénybe venni, hiszen meg kell határozni a kivitelezési munkához
kapcsolódó biztonsági intézkedéseket, belépési jogosultságokat is.

d) Zajterhelés, a tartós, határértéket meghaladó zajexpozíció halláskárosodás oka lehet.
Hosszú ideig (5-10 évig, vagy tovább) fennálló jelentős zajterhelés a munkahelyen
megfelelő zajvédelem (kollektív és egyéni) és megelőző munkaszervezési intézkedések hiányában fokozott zajexpozíció kialakulásához vezethet, majd zaj által okozott

halláskárosodást eredményezhet. Az építőiparban a munkavállalók 35-50%-a van
kitéve zajnak a járművek, belső égésű motorok, pneumatikus meghajtású berendezések
és egyes kéziszerszámok (betontörők, szegecselők, kalapálók, fúrók, stb.) használata
miatt. A halláskárosodás a negyedik leggyakoribb foglalkozási megbetegedés.
e) Kéz-kar és egésztest rezgésterhelés és expozíció miatt kéz-kar vibrációs szindróma

Egy csarnoképület tetőburkolatának készítésére szerződött cég munkavállalói a
nagy felületű, vízszintes tetőszerkezeten leesés elleni védelem nélkül dolgoztak. A
munkavégzés helyszíne távolabb volt a szintkülönbség szélétől, így a védelem egy
lényegesen olcsóbb jelzőkorláttal is biztosítható lett volna. A kivitelező álláspontja
szerint, a tető burkolatának anyaga annyira drága, hogy nem kockáztathatja meg a
jelzőkorlát oszlopait tartó betontuskók által esetlegesen fellépő sérülését, hiszen
akkor többe kerül neki, mint a vállalási összeg. A biztonsági és egészségvédelmi terv
ugyanis nem rendelkezett a munkanemnek megfelelő, biztonságos megoldásról, ezért
nem is tettek lépéseket a leesés-veszély elhárítására.

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, holdascsont) elhalás, Carpal-tunnel (kéztő-alagút) szindróma, stb.
• elsősorban az útburkoló, földnyeső, kotró gépek és dömperek által az egésztestre kifejtett

A munkaterületek túlnyomó részén több munkáltató egyidejű jelenlétével kell számolni.
Ilyenkor a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az egy munkaterületen dolgozókra,
vagy a hatókörben tartózkodókra ne jelentsen veszélyt az együttes munkavégzés.

intenzív lökések, rázkódások miatt főleg az ágyéki gerinc porckorong sérülése (de a
nyaki-háti gerinc is) jöhet szóba foglalkozási megbetegedésként.

Magasépítés
A tárgyak, illetve személyek leesése elleni védeleméről magasépítésnél 2 méteres magasság

Főbb veszélyforrások az építőiparban

felett kötelező gondoskodni, elsősorban biztonságot nyújtó berendezéssel. A födémáttö-

Az építőipar már a legrégebbi írásos történelmi emlékek tanúsága szerint is a legveszélyesebb

réseknél a védelem megoldható megfelelően méretezett és rögzített lefedésekkel, vagy

gazdasági ágazatok közé tartozik. Miközben Magyarországon az összes baleset 5-7 %-a követ-

védőkorláttal. Mind a méretezés, mind pedig a rögzítés nagyon fontos feltétele a védelem-

kezik be az építőipari munkahelyeken, addig a halálos balesetek 25-30%-a az építőiparhoz

nek, hiszen csak úgy lehet biztonságosan a fedéseken tartózkodni, illetve dolgozni, ha az

köthető. 2013-ben bekövetkezett halálos munkabaleset fele történt az építőiparban!

nem tud elmozdulni, és nem szakad le egy rálépő ember alatt. A szintkülönbség széleken,

Az építési tevékenység veszélyességét elsősorban az okozza, hogy mindig más munkaterüle-

leesés veszélyes közlekedési utaknál, falnyílásoknál háromsoros védőkorlát az előírás.

ten, más környezetben, más körülmények között zajlik. Esetenként rövid időre, csak néhány

Megoldható a leesés elleni védelem védőhálóval is, amely kielégíti azt a követelményt, hogy

órára kell a fokozott veszély elleni védekezést megoldani, így a védelem kialakításának

ne lehessen a nyílásain kiesni, sem az embereknek, sem pedig a tárgyaknak, eszközöknek.

ideje elérheti akár az építőipari kivitelezés idejét, emellett a védőberendezések növelik

Jelzőkorlát csak a lapos és alacsony hajlásszögű tetőknél alkalmazható, ha a munkavégzés

a költségeket is. A változó időtartamú munkafeladatokat egy építőipari munkaterületen

a szintkülönbség szélétől 2 méternél távolabb van.

jellemzően több különböző munkáltató végzi, más-más biztonsági igényekkel, különböző

Ha biztonságot nyújtó berendezés nem alkalmazható, akkor leesés elleni egyéni védőesz-

szakképesítésű munkavállalókkal, akik egymást segíthetik, vagy akadályozhatják, de

közzel kell biztosítani a munkavállalók védelmét. Ennek az a szerepe, hogy egy esetleges

mindenképpen kölcsönösen hatnak egymásra.

zuhanás esetén úgy tartsa meg a dolgozót, hogy közben ne okozzon sérülést. Ezért leesés
elleni védelemként csakis a teljes testhevederzetet és zuhanásgátlót tartalmazó rendszer
alkalmazható, munkaöv nem, mivel az a zuhanáskor súlyos belső sérüléseket is okozhat.
Fontos még a megfelelő rögzítési pont, tehát az olyan teherhordó szerkezet kijelölése, illetve
kialakítása, ahová a védőeszköz biztonságosan rögzíthető. A rögzítési pontot (szerkezetet)
minden esetben a munkáltatónak ki kell jelölnie.
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Egy Kft. munkavállalói egy 11 méter magas épület beton födémjének zsaluzatát készítették, majd a munkálatokat félbehagyták. A betonvas szerelő cég dolgozói megkezdték a következő munkafázist, a zsaluzatra mentek, holott még a leesés elleni
védelem sem volt kialakítva. Mivel nem láthatták felülről az alátámasztások meglétét,
olyan zsalutáblákra léptek, amelyik mérleghintaként megbillent és lezuhant velük.
Mindhárman súlyosan megsérültek és egyiküknek maradó egészségkárosodása lett
a baleset következtében.

Mélyépítés
Az építőiparon belül a földmunka az egyik leggyakoribb kivitelezési munka, hiszen szinte
minden létesítmény kialakítása együtt jár munkagödör, vagy munkaárok mélyítésével.
A közművek építése, javítása mellett az építmények alapozása is ebbe a körbe tartozik. A
mélyépítési munkák végzése során a balesetek előfordulása is gyakori, és fő jellemzője,
hogy többnyire nagyon súlyosak, többségükben halálosak. A leomlott föld alá kerülő embert
ugyanis nagyon nehéz - nem egyszer lehetetlen - élve kimenteni. Éppen ezért elengedhetetlen a biztonsági előírások megismerése és betartása.
A munkaárkok, vagy munkagödrök mélyítése előtt a talaj- és talajvíz viszonyok ﬁgyelem-be-

A munkaszint megközelítésének a legegyszerűbb módja a támasztólétra használata. Ez

vételével kell pontosan meghatározni a munkavégzés módját, a szükséges földmegtámasz-

leginkább alacsonyabb szinteknél alkalmazható. Ilyenkor biztosítani kell a létrát elcsúszás,

tásokat. Ennek alapján már a munka megkezdése előtt rézsűs kialakítással kell számolni,

elmozdulás ellen, valamint azt is, hogy a kilépésnél a leesés veszélye ne állhasson elő.

vagy biztosítani a szükséges fölmegtámasztó szerkezeteket, hiszen a munkavégzés közben

Másik gyakori módja a magasban lévő szint megközelítésének az építési állvány alkal-

már erre nincs mindig idő.

mazása. Az állványokhoz sok kockázat kapcsolódik, jellemzően a leesés veszélye, de az
is súlyos balesethez vezethet, ha az állvány nem állékony, vagy nem kötődik szilárdan az
építményhez.

Egy városi szennyvízcsatorna hálózat építés-kivitelezési területére a kiviteli tervek
a munkák megkezdése előtt készültek, ám ahhoz nem használtak fel talajmechanikai
szakvéleményt. A kivitelezéshez dúcolási terv sem készült, az építésvezető, illetve
az ügyvezető utasításának megfelelően egyes szakaszokon hézagos – egymástól 50
cm–re lévő - pátria-lemez dúcolást készítettek. A lemezek a munkaárok aljába voltak lenyomva (előre hajtva), a terepszint felett pedig egyik oldalról a közelben lévő
műtárgyakhoz, a másik oldalon a földbe vert facövekekhez voltak lágyvas huzallal
kikötve. A munkaárokban tartózkodó munkavállaló a csatornaszakasz elhelyezése
után a támasztó létrán keresztül ki akart jönni, amikor a munkaárok fala kb. 3 m
hosszban a pátrialemezt elnyomva leomlott. A föld a munkavállalót szinte teljesen
betakarta, a pátrialemezzel és a létrával együtt a szemközti földfalhoz szorította, aki
sérüléseibe a helyszínen belehalt.

Bontás
A bontás az emberi települések fejlődésének, átalakításának évezredes folyamata során
sűrűn ismétlődő művelet. Gyakorlatilag az építés folyamatának fordítottja. Ez az építőipari
tevékenységek közül az egyik legveszélyesebb, hiszen ennek során általában ismeretlen
szilárdsági állapotú építményen kell dolgozni. További problémát jelent még az is, hogy a
bontás „végeredménye” nem valamiféle értékes építmény, hanem csupán annak a helye.
Ezért a bontás a legtöbbször alárendelt szerepet játszik az „építés” mellett, tehát nem fordítanak a kivitelezők olyan nagy gondot, amelyet a veszélyessége megkövetelne.
A bontási munkák közben bekövetkező balesetek túlnyomó része a munkavégzés előkészítési hibája és a szabálytalan módon történő elvégzése miatt következik be.
A bontási terv előzetes elkészítése minden bontásnál kötelező. Ebben meg kell határozni
azt a módot, ahogyan a bontást végezni fogják, a szükséges eszközöket és segédszerke-
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zeteket. A bontás alapos előkészítéséhez tartozik a közművek leválasztása is, és az épületelemek felülvizsgálata. Az irányítónak bontási gyakorlattal kell rendelkeznie, hiszen
a munka közben bekövetkező veszélyhelyzetek elhárítását csak megfelelő gyakorlattal
lehet meghatározni.

Egy vállalkozó végezte a város egyik kollégiumi épületének bontását. A bontási
munkába alvállalkozóként bevont egy társaságot is, amelyik ezután megkezdte
a többszintes épület géppel történő bontását. Bontási terv nem készült, a vállalkozó és a kft. nem egyeztetett a munkavégzés biztonságos összehangolására
vonatkozóan. A bontási munkát részben a vállalkozó, részben egy másik személy
irányította, de egyikük sem rendelkezett a bontási munkák irányítására megfelelő
képesítéssel. A baleset napján a kft gépkezelője lánctalpas kotrógéppel az épületrész oldalfalát ledöntötte, miközben a földszint feletti födém leszakadt. Ennek
következtében az épületrész túloldalán lévő oldalfal kidőlt, a falban lévő ablak
áthidalót, a felette lévő koszorút és a közöttük lévő falazatot magába foglaló falrész
az épület oldalfalától 3,5 m-re tartózkodó munkavállalóra zuhant. A munkavállaló
munkaszerződés nélkül dolgozott a bontási munkaterületen, fejvédő sisakot nem
viselt. A rázuhanó fal olyan súlyos fejsérülést okozott neki, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset elsődleges oka a bontási terv, illetve technológia előzetes
meghatározásának el-maradása, valamint az, hogy a veszélyes teret nem zárták
le. A sérülés súlyosságát pedig kedvezőtlenül befolyásolta az egyéni védőeszköz
biztosításának hiánya.

A fejvédő sisak viselése minden építési munkahelyen kötelező, hiszen előfordulhat, hogy
valamilyen leeső tárgy, építőanyag, törmelék okoz súlyos balesetet, aminek a valószínűsége
a bontási munkálatoknál a legnagyobb.
A témához kapcsolódó legfontosabb jogszabályok:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993.
(XII. 26) MüM rendelet, valamint a speciális előírásokat tartalmazó építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EüM együttes rendelet.
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