A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Főbb veszélyforrások
az építőiparban
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa
építőipari vállalkozások számára
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Az építőipar köztudottan a legveszélyesebb gazdasági ágazatok közé tartozik. Miközben Magyarországon az összes baleset
5-7%-áért felelős, addig a halálos balesetek 25-30%-a köthető az
építőiparhoz. 2012-ben bekövetkezett 62 halálos munkabaleset
közül 18 történt az építőiparban!
Az építési tevékenység veszélyességét elsősorban az okozza, hogy
mindig más munkaterületen, más környezetben, más körülmények között zajlik és a szükséges védelem kialakítása idő és költségráfordítással jár. A változó időtartamú munkafeladatokat egy
építőipari munkaterületen jellemzően több különböző munkáltató végzi, más-más biztonsági igényekkel, különböző szakképesítésű munkavállalókkal, akik egymást segíthetik, vagy akadályozhatják, de mindenképpen kölcsönösen hatnak egymásra.

Az építési munka szervezése
Már a tervezési szakban, a biztonsági és egészségvédelmi terv készítésében koordinátor közreműködését kell igénybe venni, hiszen
meg kell határozni a kivitelezési munkához kapcsolódó biztonsági
intézkedéseket, belépési jogosultságokat is. Több munkáltató egyidejű jelenléte mellett a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy
az egy munkaterületen dolgozókra, vagy a hatókörben tartózkodókra ne jelentsen veszélyt az együttes munkavégzés.
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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 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.

Magasépítés
A tárgyak, illetve személyek leesése elleni védeleméről magasépítésnél 2 méteres magasság
felett kötelező gondoskodni, elsősorban biztonságot nyújtó berendezéssel. A födémáttöréseknél a védelem megoldható megfelelően méretezett és rögzített lefedésekkel, vagy védőkorláttal. Mind a méretezés, mind pedig a rögzítés nagyon fontos feltétele a védelemnek, hiszen
csak úgy lehet biztonságosan a fedéseken tartózkodni, illetve dolgozni, ha az nem tud elmozdulni, és nem szakad le egy rálépő ember alatt. A szintkülönbség széleken, leesés veszélyes
közlekedési utaknál, falnyílásoknál háromsoros védőkorlát az előírás. Megoldható a leesés
elleni védelem védőhálóval is, amely nyílásain nem tud kiesni sem ember, sem pedig munkaeszköz. Jelzőkorlát csak a lapos és alacsony hajlásszögű tetőknél alkalmazható, ha a munkavégzés a szintkülönbség szélétől 2 méternél távolabb van.
Ha biztonságot nyújtó berendezés nem alkalmazható, akkor leesés elleni egyéni védőeszközzel kell biztosítani a munkavállalók védelmét. Ennek az a szerepe, hogy egy esetleges 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 rögzítési pont, vagyis egy olyan teherhordó szerkezet kijelölése, illetve kialakítása,
ahová a védőeszköz biztonságosan rögzíthető. A rögzítési pontot (szerkezetet) minden esetben a munkáltatónak ki kell jelölnie.
Az alacsonyabb munkaszintek megközelítésének a legegyszerűbb módja a támasztólétra
használata. Ilyenkor biztosítani kell a létrát elcsúszás, elmozdulás ellen, valamint azt is,
hogy a kilépésnél a leesés veszélye ne állhasson elő.
Másik gyakori módja a magasban lévő szint megközelítésének az építési állvány alkalmazása. 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.
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Mélyépítés
A legtöbb építőipari kivitelezés földmunkával jár, vagyis munkagödör vagy munkaárok
kialakítását igénylik. A közművek építése, javítása mellett az építmények alapozása is
ebbe a körbe tartozik. A mélyépítési munkák baleseteire jellemző, 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-bevételével kell pontosan meghatározni a munkavégzés módját, a szükséges földmegtámasztásokat. Ennek alapján már a munka megkezdése előtt rézsűs kialakítással
kell számolni, vagy biztosítani a szükséges fölmegtámasztó szerkezeteket, hiszen a munkavégzés közben már erre nincs mindig idő.

Bontás
A bontás az emberi települések fejlődésének, átalakításának évezredes folyamata során
sűrűn ismétlődő művelet. 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.

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.
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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.

A bontási terv előzetes elkészítése minden bontásnál kötelező. Ebben meg kell határozni azt
a módot, ahogyan a bontást végezni fogják, a szükséges eszközöket és segédszerkezeteket.
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 elmaradása, valamint
az, hogy a veszélyes teret nem zárták le. A sérülés súlyosságát pedig kedvezőtlenül befolyásolta az egyéni védőeszköz biztosításának hiánya.
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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.
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 összhangban
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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