TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
– válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből –

Kiesés az építési teheremelőből
A munkavállaló 1 hete dolgozott egy lakóépület építés-kivitelezési munkaterületén. A
munkavállalók egy 7 szintes szerkezetkész lakóépület belső építészeti (nyílászárók beépítése,
vakolás), gépészeti szerelési munkálatait végezték. A belső udvaron egy ÉPGÉP F0-603/8 típusú
építési teheremelőt telepítettek. Az emelőgépet a baleset előtt hozzávetőleg egy hónappal építették
fel, majd az első emelet kivételével minden szintre leesés elleni kollektív védelemmel ellátott
megállót építettek ki az emelőgép számára. Az első szinten nem került megálló kiépítésre, mert
ezen az emeleten a korábbiakban nem alakítottak ki erkély lemezt, amire kidugó állványon
megállót lehetett volna építeni. Az első emeleten a felvonó melletti helyiséghez teljes
szélességében ablakot terveztek, mely még nem került beépítésre, így csak egy kb. 60 cm magas
mellvéd falat létesítettek. Az adott helyiségben nem alakítottak ki a mellvéd falnál leesés elleni
védőkorlátot. A munkavállalók az emelőgép és megállóinak kiépítése után elkezdték használni a
berendezést. Az emelőgépen üzembe helyezés előtti fővizsgálatot nem végeztek, az előzetes
munkavédelmi szempontú vizsgálatot és a munkavédelmi üzembe helyezést nem végezték el. A
berendezéshez emelőgép naplót nem rendszeresítettek. A fent leírt okok miatt a gép tényleges
használatba vételének időpontja nem ismert. Az emelőgépet a felsőbb szintekre történő
vakolóanyag, egyéb anyagok fel és lehordásához, anyagmozgatáshoz használták.

A baleset helyszíne (munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkáltató a később megsérült munkavállalót jelölte ki gépkezelőnek, annak ellenére, hogy
nem rendelkezett ilyen irányú végzettséggel. Az ő feladata volt, hogy a vakoló anyag bekeverése
és a felhasználási helyére történő szállítása a felsőbb szintekre a teheremelő segítségével. A
munkavállalók az első szintre az anyagokat a lépcsőn vagy az emelőgép segítségével jutatták fel.
Amikor az emelőgépet alkalmazták az anyagmozgatáshoz, akkor az emelőgép kosarát
megállították az első emelet mellvéd falának magasságában, hozzávetőleg 4,5 méter magasan. Az
első szinti helyiségben tartózkodó munkavállaló egy erre a célra rendszeresített, leesés elleni
kollektív védelem nélküli „DOKA" táblát helyezett a mellvéd fal és a kosár közé, ezzel hidalva át
a fal és a kosár közti kb. 1 méteres távolságot és így vette át a vakoló anyagot.
A baleset bekövetkezésének reggelén az építésvezető nem tartózkodott a munkaterületen. Aznap a
munkavállalóknak senki sem adott utasítást, hogy mi az aznapi feladat, egybehangzó
nyilatkozatuk szerint az előző nap kiadott és megkezdett munkát folytatták. A munkakezdés után
az első emeleten a helyiségek falának vakolását végző kőműves szólt a munkatársának, hogy
keverjen neki vakoló anyagot, majd vigye fel. A kollégája kikeverte az anyagot, majd azt a bevett
gyakorlattól eltérően nem a lépcsőn gyalogosan vagy a teheremelőbe helyezve kívánta feljuttatni,
hanem miután behelyezte a vödröt az emelőgép kosarába, maga is beszállt mellé. Ezután utasított
egy másik munkavállalót (aki nem rendelkezett emelőgép kezelői jogosultsággal, de elmondása
szerint tudta hogyan kell működtetni az emelőgépet), hogy a teheremelővel emelje fel az első
emeletre, hogy az anyagot elvihesse. Amikor elérték a kellő magasságot, jelzett lent álló
kollégájának, hogy állítsa meg az emelőgépet. Azért kellett jeleznie, mert az emelés közben a lent
álló nem látta a kosarat, mert az ellenkező oldalán állt. A gépet kezelő dolgozó elmondása szerint
nem tudta, hogy a fent lévő munkatársa milyen módon szeretné átjuttatni a kosárból a vakoló
anyagot az első szintre, átadja a kőművesnek a vakoló anyagot, vagy a bevett gyakorlat szerint a
„DOKA" táblát alkalmazza. A munkavállaló a kosár megállását követően fellépett a kosár
felhajtott ajtajára, majd onnan egyik lábával átlépett a kosártól kb.1 méterre lévő mellvéd falra. A
helységbe belépő kőműves azt látta, hogy a munkavállaló egyik lába megcsúszott, amikor átlépett
és leesett. Az esés következtében a munkavállaló életét vesztette.

A baleset helyszíne (munkavédelmi hatóság felvétele)

A balesetet szenvedett munkavállaló a munkába állását megelőzően előzetes orvosi alkalmassági
vizsgálaton nem vett részt, munkavédelmi oktatásban nem részesült. A baleset időpontjában
egyéni védőeszközöket (munkavédelmi lábbeli, védősisak) nem viselt.
A munkáltató a munkaterületre vonatkozó kockázatértékelést nem végezte el.
A baleset időpontjában sem az ügyvezető, sem az építésvezető nem tartózkodott a helyszínen. A
munkavállalók nem rendelkeztek kezelői jogosultsággal, illetve munkavédelmi oktatáson sem
vettek részt, így vélhetőleg nem voltak tudatában annak, hogy az emelőgépet hogyan, illetve
milyen célra lehet felhasználni.
A baleset okláncolata:
 Az építési teheremlő telepítésekor az 1. emeletnél nem építették ki a leesés elleni védelemül
szolgáló kollektív védelmet.
 Az építési területen nem volt a gépkezelésére jogosult munkavállaló.
 A munkavállalókat nem oktatták az építési teheremelő helyes használati szabályaira.
 A munkavállalók a munka megkönnyítése érdekében (a bevett gyakorlat szerint) a teheremelőt
felhasználták az 1. szint építéséhez szükséges anyagok feljuttatására, majd a szintre történő
bejuttatására egy „DOKA" tábla segítségével.
 Az építésvezető nem tartózkodott a helyszínen, a munkavállalók aznapi feladatai nem lettek
meghatározva és munkavégzésüket sem ellenőrizték.
 A későbbi sérült utasítására gépkezelői jogosultság és munkavédelmi ismeretek hiányában a
célállomásra való korlátozott rálátással működtették az emelőgépet.
 A munkavállaló az emelőgép kosarából az első emeletnél átlépett a kosártól hozzávetőleg 1
méter távolságra lévő mellvéd falra, anélkül, hogy a „DOKA" táblát odatették volna a fal és a
kosár közé.
 Az egyik lába megcsúszott, ezért a munkavállaló leesett, melynek következtében életét
vesztette.
Munkáltatói intézkedések:





Az építési teheremelő használatának felfüggesztése.
Rendkívüli munkavédelmi oktatás megtartása.
Megfelelő végzettségű kezelő alkalmazása.
Emelőgép vizsgálatainak elvégzése.

Felügyelői intézkedések:
–

A teheremelő használatának felfüggesztése.

–

Tevékenység felfüggesztő határozat:
o a kezelői jogosultság nélküli kezelési tevékenység;
o a leesésveszélyes helyen történő közlekedési és munkatevékenység;
o a teheremelővel történő személyemelési tevékenység;
o a kiépített megállóval nem rendelkező épületszinteken, az építési teheremelővel történő
anyagmozgatási tevékenység.

–
–
–

3 fő munkavállaló előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának hiánya miatt
munkavégzéstől eltiltó munkavédelmi határozat.
Hiányosság megszüntetésére kötelező munkavédelmi határozat a kockázatértékelés hiánya
miatt.
Munkavédelmi bírságot kiszabó határozat.

A munkabaleset kivizsgálása során feltárt hiányosságok:
– A gépkezelőnek nem volt kezelői jogosultsága;
– A munkavállalók nem vettek részt munkavédelmi oktatáson, nem ismertették nekik az építési
teheremelő helyes használati szabályait;
– Az I. emeleten nem volt kialakítva a reteszelt, leesés elleni kollektív védelem;
– A bevett gyakorlat szerint anyagszállítás történt az I. emeletre.
– Nem volt munkairányító az építési területen, aki ellenőrizte volna a munkavállalók
munkavégzését, emelőgép használatát;
– A gépet kezelő munkavállaló úgy indította el a teheremelőt, hogy benne tartózkodtak;
– A megemelt munkavállaló leesés elleni védelem hiánya mellett átlépett a mellvédfalra.

