TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
– válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből –

Fennakadt fa lezuhanása okozta halálos munkabaleset
A munkaterületen egy munkavállaló – mint munkahelyi irányító – motoros láncfűrésszel
vágta ki az elszáradt, beteg, megdőlt, koronahibás fákat (szárazolás), míg egy másik
munkavállaló segítetett a kivágott fák rakodásában. A félig megdőlt, fennakadt fákat nem
húzták le, hanem a munkavállaló a láncfűrésszel elkezdte a darabolásukat. Három egymásba
érő, fennakadt fa vágása közben a felső fa megmozdult és a darabolást végző munkavállaló
fejére dőlt. A munkavégzésre vonatkozóan, a fennakadt ágak és fák eltávolítására nem
rendelkeztek technológiai műveleti utasítással [15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti
Biztonsági Szabályzat kiadásáról 3.1.1. pontja].

A baleset helyszíne (munkavédelmi hatóság felvétele)

A baleset okláncolata:
-

a sérült munkavállaló a szakképzettségéből adódóan általános ismeretekkel
rendelkezett a fakitermelésre vonatkozóan, de a munkavállalók a folyamatra
vonatkozóan technológiai műveleti utasítással nem rendelkeztek;

-

a munkavállaló az adott munkaterületen rosszul választotta meg a fennakadt fa
levételének módszerét (darabolás);
a munkavállalók védősisakot nem viseltek a leeső anyagok elleni védelemre;
a fa darabolását a fennakadt állapotában kezdte el a munkavállaló, motoros
láncfűrésszel;
darabolás közben a fa elmozdult és munkavállalóra zuhant, aki fejsérülése
következtében elhalálozott.

Munkáltatói intézkedések:
-

-

rendkívüli oktatáson ismertetni kell a munkavállalókkal a baleset okát, tanulságait,
valamint a biztonságos munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírások ide vonatkozó
részét az Erdészeti Biztonsági Szabályzat alapján;
a munkavállalókkal ismertetni kell a biztonsági előírások megsértésének
következményeit (felelősségre vonás, elbocsátás);
a biztosított egyéni védőeszközök használatát, a biztonsági előírások betartását
rendszeresen ellenőrizni kell, szabálytalanság esetén a szabályszegőt a munkától el
kell tiltani.

Felügyelői intézkedések:
-

-

technológiai műveleti utasítás hiánya és az előírt védőfelszelések hiánya mellett
történő veszélyes tevékenységet felfüggesztő munkavédelmi határozat;
érvényes időszakos munkaköri alkalmassági hiánya következtében munkavégzéstől
eltiltó munkavédelmi határozat (balesettel nincs összefüggésben az intézkedés);
láncfűrészek munkavédelmi üzembe helyezésének elmulasztásából kifolyólag
használatot felfüggesztő munkavédelmi határozat (balesettel nincs összefüggésben az
intézkedés);
munkavédelmi bírság.

A munkabaleset nem következett volna be, ha:
-

-

a fennakadt fa levételi módja a technológiai műveleti utasításban meg lett volna
határozva (kézi vagy gépi erővel, szükséges eszközök, módszer, tartózkodási hely,
stb.) és azt annak megfelelően végzik, nem pedig darabolással történik;
az egyéni védőeszközöket (sisakot) használják, mely enyhíthette volna a sérülés
mértékét.

