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Munkavédelmi ellenőrzések a veszélyes anyagokkal kapcsolatban
• Munkavédelmi ellenőrzési irányelvek:
„A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság minél több olyan munkahelyen folytasson
munkavédelmi ellenőrzést, ahol (…) veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy
mutagén anyagok expozíciójával, biológiai kóroki tényezők jelenlétével járó
tevékenységet folytatnak.”
• Országos- és saját tervezésű célvizsgálatok/akcióellenőrzések, előre bejelentett
ellenőrzések (EE) külön szempontjai a veszélyes anyagokra;
• Teljesítmény célkitűzések:
„A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységek és a rákkeltő vagy mutagén
anyagok expozíciójával járó tevékenységek ellenőrzési gyakoriságának növelése
érdekében a FEIR kódlista ezekre vonatkozó kódjaihoz tartozó intézkedések felügyelői
átlaga minimum 50 legyen.”
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Veszélyes anyagokat érintő intézkedések
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A leggyakoribb intézkedések, munkáltatói mulasztások (2018)
Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok
becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok
megszegése” miatti intézkedések száma 4298 volt

2018-ban a kiemelt munkavédelmi intézkedések közül a legtöbb intézkedés a veszélyes
anyagokkal végzett tevékenységgel kapcsolatban történt:
• Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével
kapcsolatos szabályok megszegése: 20%;
• Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó
szabályok megszegése: 8%.
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Kémiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos intézkedések száma
(kivéve: rákkeltők és azbeszt)

• A munkavállaló munkahelyi expozíciójára
szabályainak megszegése – 46

vonatkozó

• Légszennyezettség-mérés elmulasztása és/vagy mérés
légszennyezettség mértékének dokumentációs hiánya - 100

adatok nyilvántartási

idejének,

a

mért

• Porokkal (totális, respirábilis) kapcsolatos szabályok megszegése – 134
• Különleges megelőző és védő intézkedésekre vonatkozó szabályok megszegése
(baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése, a fém-ólom és az ólom ionos
vegyületeire vonatkozó különleges előírások is) - 413
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Rákkeltőkkel (és azbeszttel) kapcsolatos intézkedések
• Azbeszt bontási munkaterv elkészítésének elmulasztása vagy előírt fejezeteinek hiánya 21
• Azbeszt bontással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása – 26
• Rákkeltő anyagokkal (azbeszt is) tevékenységet végző munkavállalók nyilvántartására
vonatkozó kötelezettségek elmulasztása – 49
• Rákkeltő anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztása - 64
• Rákkeltő anyagok (azbeszt is) alkalmazásából eredő kockázatok becslésére, mérésére,
értékelésére, kezelésére vonatkozó szabályok elmulasztása - 202
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Vegyi anyagok miatt bekövetkező munkabalesetek
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Súlyos munkabaleset (beszállásos munkavégzés)
Előzmények:
• Víztorony karbantartása során kiszivattyúzták glóbuszból a vizet és kimosták a
vízteret. A glóbusz belsejét homokszórással tisztították meg. A homok kitermelése, a
víztér portalanítása után elvégezték a szükséges javításokat, hegesztéseket. A
glóbusz belsejének festését másnapra tervezték.
• A kétkomponensű diizocionát tartalmú
festék
biztonsági
adatlapja
a
használathoz friss levegős készüléket
vagy rövid ideig tartó munkáknál A2-P2
kombinált
szűrőbetétet,
továbbá
megfelelő ruházatot, EN 374-3 szabvány
szerinti védőkesztyűt és jól illeszkedő
védőszemüveget írt elő.
• A munkáltató munkaruhát, cérnakesztyűt
és ismeretlen védelmi képességű
szűrőbetéttel rendelkező gázálarcot
biztosított.
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Súlyos munkabaleset (beszállásos munkavégzés)
Baleset leírása:
A glóbuszban a festéket a munkavállaló szórással vitte fel a belső felületre. A talajszinten
tartózkodó egyéni vállalkozó észlelte, hogy a festőberendezésben a nyomás lecsökkent,
ezért felkiabált a sérültnek, hogy miért állt le.
Nem értette a munkavállaló válaszát,
ezért - a munkavégzéshez aznap
csatlakozott munkavállalóval – felmentek
a glóbuszba, ahol a gömb aljában
kábultan ülve találták a munkavállalót.
Állapota miatt a két fő fizikailag képtelen
volt kimenteni, ezért telefonon segítséget
hívtak. A kiérkező mentőegységek a
glóbusz tetején tudták kiemelni a sérültet.
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Súlyos munkabaleset (beszállásos munkavégzés)
Okláncolat:
1. Biztonsági adatlap hiánya, festék
kockázatainak a felmérése nem történt meg,
beszállási engedély hiánya.
2. A glóbusz belsejében nem biztosították
a szellőzést.
3. A munkavállaló egyéni védőeszköz
ellátása nem volt megfelelő.
4. Nem tanúsított, ismeretlen szűrőbetéttel
ellátott gázálarc használata.
5. A festékpermet szervezetbe jutása,
belégzés, bőrön keresztüli felszívódás.
6. Mérgezés.
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Súlyos munkabaleset (tartálybontás)
Előzmények:
A munkaterületen egy üzemen kívül helyezett víztároló tartályt kellett elbontani. Ezt a
feladatot egy alvállalkozó három fő munkavállalója végezte lángvágási technológiával.
A munkáltató rendelkezett erre a területre vonatkozó, a gyár által engedélyezett
"tűzgyújtási engedély"-lyel.
Az elbontásra kerülő tartály
közvetlen közelében, cca. 50
centiméter
távolságra
egy
részben üres metanol veszélyes
anyagot
tartalmazó,
üzemi
állapotban lévő tartály is
telepítve volt.
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Súlyos munkabaleset (tartálybontás)
Baleset leírása:
• A tűzgyújtási engedély kiadása után és a lángvágással történő bontás megkezdése
előtt a gyár ismételten használatba vette a metanolt tartalmazó tartályt, de erről
nem értesítette a területen munkát végző munkavállalókat.
• A víztartály oldalfalának
lángvágással
történő
bontása során a metanolt
tartalmazó, nem gáztömör
kialakítású,
szomszédos
tartály felrobbant.
• A baleset következtében a
lángvágást
végző
munkavállaló életveszélyes
sérüléseket
szenvedett,
amely miatt a mentők
kórházba szállították.
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Súlyos munkabaleset (tartálybontás)
Okláncolat:
1. A víztartály elbontásáról döntött a gyár.
2. Bontási technológiaként a lángvágást határozta meg a munkáltató.
3. A gyár kiadta a tűzgyújtási engedélyt.
4. A gyár újból használatba vette a metanol tartályt.
5. A gyár erről a bontást
végzőket nem tájékoztatta, a
tűzgyújtási engedélyt nem
vonta vissza.
6. A nyílt láng használata
miatt a metanol tartály
felrobbant.
7. A munkavállaló súlyos
sérüléseket szenvedett.
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Halálos munkabaleset (beszállásos munkavégzés II.)
Előzmények:
A sertéstelepen a karbantartó a reggeli órákban észlelte, hogy a hígtrágya csatorna
csővezetéke eldugult. A hibát a művezetőnek jelentette. A dugulást önerőből nem tudták
elhárítani. (Ekkor is számolni lehetett már egészségre ártalmas gázok jelenlétével,
azonban munkáltatótól a beszállással végzett munkákra előzetes munkavédelmi oktatást
nem kapott, a vonatkozó szabályokat
figyelmen kívül hagyták).
A telepvezető megrendelte a dugulás
elhárításának
elvégzését
egy
szolgáltatótól.
A szolgáltató részéről 2 fő munkavállaló
érkezett a telephelyre, majd a karbantartó
jelenlétében
megkezdték
a
hiba
elhárítását.
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Halálos munkabaleset (beszállásos munkavégzés II.)
Baleset leírása:
A művelet során a karbantartó észlelte, hogy a búvárszivattyú csővezetékét a kimenő
nyomóvezetékkel összekötő rögzítő szerkezet szétkapcsolódott állapotban van. A hiba
elhárításához beszállt az akna szerelőszintjére. A gázok belégzése miatt rosszul lett, de
az aknából még időben kiszállt. A szolgáltató munkavállalói felhívták a figyelmét,
hogy az aknában koncentrálódott gázok
ártalmasak, ezért ne szálljon be az aknába.
A karbantartó nem mérte fel a veszély
súlyosságát, később ismét az aknába szállt,
ahol rosszul lett és eszméletét vesztette. A
szolgáltató munkavállalói találtak rá. A
sérültet a katasztrófavédelem emberei
mentettek ki, akik műszeres méréssel a
megengedett 7 ppm hidrogénszulfid
koncentrációval szemben az aknában 211
ppm koncentrációt mértek.
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Halálos munkabaleset (beszállásos munkavégzés II.)
Okláncolat:
1. A hígtrágya csatorna csővezetéke eldugul. A kézi dugulás-elhárítási kísérlet sikertelen.
2. A karbantartó a szolgáltató által végzett gépi dugulás-elhárításkor a gyűjtőaknában
rendellenességet észlel.
3. Előzetes veszélyfelmérés nélkül beszáll a gyűjtőaknába a hiba elhárítása céljából.
4. Rosszul lesz, de az aknából időben
kiszáll.
5.
A
szolgáltató
munkavállalói
figyelmeztetik a balesetveszélyre.
6. Újra beszáll a gyűjtőaknába,
eszméletét veszti.
7. A szolgáltató munkavállalói kimenteni
nem tudják.
8. A katasztrófavédelem munkatársai a
sérültet kimentik az aknából.
9. A sérült később elhalálozik.
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Halálos munkabaleset (festőműhely)
Előzmények:
A családi házban fémgőzölő, festő/lakkozó és szárító üzemet alakítottak ki.
Az ablakok nélküli festő/lakkozó műhelyben természetes szellőzés nem volt megoldott,
a szomszédos helyiségekben az ajtónyitás okozta huzathatás kedvezőtlenül
befolyásolhatta a termékminőséget,
tehát
rendszeres
alkalmazása
nemkívánatos volt. Az üzemelő gépi
elszívás ellenére is „lakkfelhő” volt
tapasztalható a festőgépeknél termelés
közben, illetve az intenzív festék és
oldószer szag kültéri környezetében is
érezhető volt.
Az üzemben folyamatosan dolgoztak a
festő-lakkozó gépek, így olyan mértékű
lerakódás keletkezett rajtuk, amelyet
már csak véső és kalapács segítségével
lehetett eltávolítani.
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Halálos munkabaleset (festőműhely)
Baleset leírása:
A munkavállaló a festő- és lakkfúvó gépen felhalmozódott, nagy mennyiségű festék- és
lakkmaradványok mechanikus tisztítási műveletét végezte fémes felületű, nem
szikramentes kivitelű kéziszerszámmal (spakli).
A
Katasztrófavédelem
tűzvizsgálati
jelentése alapján az itt lerakódott
anyag/por elektrosztatikus szikra, vagy
mechanikai súrlódás miatt gyulladt
meg, ez a lassú, parázsló égés
eszkalálódott.
A balesetben a festő-szárító üzem kb. 150
m2 -nyi területe teljesen kiégett, majd a
tűz átterjedve egy kb. 70 m2 alapterületű
előtetős részre a tetőszerkezet részlegesen
beomlását okozta.
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Halálos munkabaleset (festőműhely)
Okláncolat:
1. A munkáltató a hatékonyságot tartotta szem előtt, munkavédelmi szabályokat mellőzte.
2. A berendezéseket nem takarították rendesen.
3. Elégtelen frisslevegő utánpótlás miatt a levegőben illékony veszélyes anyagok
gyülemlettek fel.
4. A festéklerakódás mechanikai eltávolítása
során a szilárd festék/por meggyulladt.
5. A tűz gyorsan terjedt a gyúlékony,
robbanásveszélyes anyagok, hulladékok
rendezetlen, zsúfolt tárolása miatt.
6. A sűrű füst és a zsúfolt munkaterület
miatt a menekülése akadályozott volt.
7. A menekülési útvonal hiányának
ellenére ki tudott menekülni, azonban
később sérüléseinek szövődményeibe
belehalt.
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Pedig lehet szabályosan is!

Galvanizáló kád peremelszívással.
Egyéni védőeszközök használatára figyelmeztető piktogramok.
Azbesztbontás teljes védőfelszerelésben.
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EGYÜTT A MEGELŐZÉSÉRT!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

