TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből -

Bálabontó gép és rakodógép közé szorult

Az állattenyésztéssel foglalkozó munkáltató egyik munkavállalója – kezelői jogosultság
nélkül – rakodógéppel tolta ki a trágyát az üres istállóból, majd a szalmát a rakodógéppel a
mezőgazdasági erőgéphez (traktorhoz) csatlakoztatott bálabontó gépbe helyezte.

Bálabontó gép és a bálából lelógó bálamadzag (munkavédelmi hatóság felvétele)

A bálamadzag eltávolításához a bálabontó géphez állt a rakodógéppel, amelynek
emelővillás szerkezetére kívánta erősíteni a bálamadzagot, hogy azt a rakodógéppel húzza
ki a bálából. A munkavállaló a rakodógép és a traktor elhagyását követően azok motorját
nem állította le, a rakodógép rögzítő fékét nem használta, a mezőgazdasági erőgép rögzítő
féke pedig nem működött, ennek ellenére a gépet ékekkel elmozdulás ellen nem rögzítette.
A munkavállaló a bálamadzag emelőszerkezethez rögzítése során a két munkagép között
tartózkodott, amikor az enyhén lejtős talajon a traktor váratlanul elkezdett gurulni és a
munkavállalót a bálabontó gép hátsó részén kialakított, szalmabálák megtartására szolgáló
vascső és a rakodógép villás emelőszerkezete közé szorította.

Villás emelőszerkezettel felszerelt rakodógép (munkavédelmi hatóság felvétele)

A telepvezető csak később, a telep ellenőrzése során vette észre, hogy a munkavállaló a
bálabontó és rakodógép közé szorult. Ezt észlelve gyorsan felugrott a járó motorú
rakodógépre, hogy kiszabadítsa a sérültet.
A telepvezető azonnal értesítette a mentőket, azonban a balesetet szenvedett munkavállaló
újraélesztése nem sikerült.
A baleset okláncolata:
-

-

A munkavállaló a rakodógéppel az üres istállóból kitolta a trágyát.
A mezőgazdasági erőgéphez csatlakoztatott bálabontó géppel enyhén lejtős beton
padozaton megállt.
A mezőgazdasági gépből történő kiszállás előtt a gépet nem állította le.
A mezőgazdasági gép rögzítő féke nem működött.
A mezőgazdasági gép rögzítéséhez éket nem használt.
A mezőgazdasági géphez csatolt bálabontó gép mögé állt rakodógéppel.
A rakodógépből kiszállt úgy, hogy a rakodógép működését nem állította le.
Kiszállás előtt a rakodógépet rögzítő féket nem húzta be.
A szalmabála bálabontó gépre felhelyezését követően a bálabontó gép és a rakodó
gép közé állt a bálamadzag eltávolításának céljából.
A bálamadzagokat elvágta, majd azokból hurkot képezve rögzítette a rakodógép
villás emelőszerkezetére.
A mezőgazdasági gép az enyhén lejtős talajon megindult, és a sérültet a bálabontó
gép hátsó részén kialakított bála megtartására szolgáló vascső és a rakodó gép villás
emelőszerkezete közé szorította.
A munkavállaló a baleset során elszenvedett sérülései következtében a helyszínen
elhunyt.

Munkáltatói intézkedések:
-

A halálos munkabaleset bejelentése a munkáltató részéről nem történt meg, a
hatóság a rendőrségtől szerzett tudomást a balesetről.
A munkáltató balesetvizsgálata nem volt megfelelő, melyre vonatkozóan
intézkedés történt.

A hatóság intézkedései:
-

a feltárt hiányosságok megszüntetésére kötelezés
munkaeszköz használatának felfüggesztése
tevékenység felfüggesztése
a munkabaleseti jegyzőkönyv jogszabály szerinti kitöltésére és megküldésére
kötelezés
munkavédelmi bírság kiszabása

Tanulság:
A baleset nem következett volna be, ha:
- a mezőgazdasági erőgépet megfelelő műszaki állapotú, működőképes rögzítő
fékkel használják,
- a munkavállaló a működésképtelen rögzítő fék miatt ékkel akadályozza meg a
járműszerelvény hátra gurulását,
- a mezőgazdasági erőgép illetéktelen személy számára hozzáférhetőségét
megakadályozzák, gondoskodnak a gép használatára megfelelő jogosultsággal
rendelkező személyről,
- a munkáltató ellenőrzi a mezőgazdasági erőgép megfelelő műszaki állapotát.

