TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
– válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből –

Magasból történő leesés miatti halálos munkabaleset
A munkáltató telephelyén négy munkavállaló a fűrészportároló trapézlemez borítású
födémjén a porleválasztó ciklon cseréjét végezte. Először a fűrészportárolóban a porleválasztó
ciklon előtt levő gumihevederes szállítószalagot mozgatták el a helyéről, mert a porleválasztó
ciklon kiemeléséhez útban volt. Ezután egy homlok emelővillás targonca villaágaira egy
azonosítás nélküli, ismeretlen teherbírású emelőszerkezetet helyeztek, amivel a targoncát
kezelő munkavállaló a szerszámokkal együtt felemelte kollégáit a tetősíkig, akik a
szerszámokat a tetőre rakták és kiszálltak a személyemelőből. Ezután ők a kb. 30 m
távolságra levő munkavégzési helyre mentek a trapézlemez borítású, kb. 10° hajlásszögű
tetőn.
A tetőn két munkavállaló a levegő kivezető cső köré lerakódott fűrészport lapátolta le a kb. 7
m magasságból, az épület nyugati tetősíkjának szélénél. A harmadik munkavállaló ismeretlen
okból elindult a tetőn, távolodva a lapátoló munkavállalóktól, és kb. 5 méter távolságra tőlük
a tetőn levő poliészter hullámlemezre lépett, mely tetővilágítóként szolgált. A poliészter
hullámlemez a munkavállaló alatt beszakadt, aki kb. 6,5 m magasságból a tetővilágítón
keresztül a fűrészportároló beton talajára zuhant. A sérült nyílt combcsont és csukó töréseket,
valamint fejsérülést szenvedett. Mentőhelikopterrel kórházba szállították, de néhány napon
belül a súlyos sérülései következtében elhunyt.

Trapézlemez borítású tetőn a felülvilágító, ahol a munkavállaló beesett (munkavédelmi hatóság felvétele)

A baleset okláncolata:
- A porleválasztó ciklon cseréje közben - a levegő kivezető csőrögzítő csavarjainak
eltávolításához - a cső köré lerakódott fűrészport le kellett lapátolni, hogy a csövet rögzítő
csavarokat el lehessen távolítani.
- A tetőn tartózkodó munkavállalók közül az egyik munkavállaló a fűrészport lapátoló
munkavállalóktól ismeretlen okból eltávolodott és a trapézlemez borítású tetőn közlekedve
a poliészter hullámlemez tetővilágítóra lépett, amely beszakadt alatta.
- A munkavállaló kb. 6,5 m magasságból a tetővilágítón keresztül a fűrészportároló beton
talajára zuhant.
- A sérült nyílt combcsonttöréseket, jobb kézcsukló nyílt törést, fejsérülést szenvedett.
Mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol néhány napon belül elhunyt.
Munkáltatói intézkedések:
A balesetet és a levonható tanulságokat a többi munkavállalóval soron kívüli munkavédelmi
oktatás keretében ismertette.
Munkavédelmi hatósági intézkedések:
Az elhunyt munkavállaló munkabalesetének vizsgálata során a munkavédelmi hatóság
tevékenységet felfüggesztő határozatban intézkedett a leesésveszélyes helyen a kollektív
műszaki védelem, illetve leesés elleni egyéni védőeszközök hiánya miatt. A kockázatértékelés
a targoncával történő személyemelést, magasban (tetőn) végzett tevékenységet nem
tartalmazta, illetve az emelőgép kezelők oktatási tematikája a személyemelést nem
tartalmazta, ezek pótlására hiányosság megszüntetésére kötelező határozatban intézkedett a
hatóság. Az ügyben a szabálytalanságokra való tekintettel munkavédelmi bírság kiszabására
került sor.
Tanulság:
Közlekedés céljából csak a terhelés elviselésére alkalmas szerkezetet szabad igénybe venni és
a magasban történő munkavégzéshez elengedhetetlen a leesés elleni egyéni védőeszköz
viselése vagy a kollektív műszaki védelem kiépítése.

