TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből -

Lemez tekercs vágása közben halálos munkabalesetet szenvedett

A munkavállalót lángvágó-segédmunkás munkakörben foglalkoztatta a munkáltató egy fém
hulladékgyűjtő és feldolgozó iparterület szabadtéri munkaterületén.

A szabadtéri munkahely (munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkavállaló közel négy hónapot dolgozott a munkáltatónál, majd nyugdíjazását rendezte. Ezt
követően ismét munkába állt nyugdíj mellett a munkáltatónál, mint lángvágó segédmunkás. A
munkavállalót a munkabaleset az ismételt munkába állás első napján érte. A munkavállaló 8 órás
munkarendben dolgozott.
A baleset napján a sérült és négy fő munkatársa dolgozott a munkaterületen, munkájukat a bontásvezető
irányította.
A munkaterületen a lángvágást Pb. gázpalackra csatlakoztatott lángvágó pisztollyal végezte a sérült.

A lángvágáshoz használt Pb gázpalack, nyomásmérővel és tömlővel felszerelve (munkavédelmi
hatóság felvétele)
A munkavállaló feladata volt, egy 6,00 mm vastagságú 1,00 méter szélességű lemezből csévélt 1,20 méter
átmérőjű acéltekercs feldarabolása lángvágóval.
A darabolás megkezdése előtt a tekercset összefogó 4 darab, egyenként 3,00 cm széles acélheveder közül
3 darabot elvágott, a negyedik heveder elszakadt.

A balesetet okozó acéltekercs hevederekkel
rögzítve (munkavédelmi hatóság felvétele)

A tekercset rögzítő 3 darab elvágott és 1 darab
elszakadt heveder (munkavédelmi hatóság
felvétele)

A munkavállaló a munkát a tekercs előtt állva végezte. A tekercs úgy volt lehelyezve a talajra, hogy
annak vége a tekercs tetején helyezkedett el. A hevederek megbontása, illetve elszakadása miatt a
kivágódó lemezvég a munkavállalót fejen, homlok részen eltalálta és a kivágódó lemez a munkavállalót a
tekercstől kb. 2-3 méter távolságra lökte.

A rögzítésből kivágódó acéllemez (munkavédelmi hatóság felvétele)
A munkavállalóhoz a tőle távolabb, más tevékenységet végző kollégái odasiettek, majd segítséget, mentőt
hívtak. A munkavállalót a mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.
A munkavállaló másnap fejsérüléseibe a kórházban meghalt.
Munkavédelmi hatóság megállapításai
- A tekercset rögzítő pántok elvágása során a munkavállaló a veszélyes térben tartózkodott.
- A baleset időpontjában munkát végző munkavállalók érvényes előzetes, illetve időszakos
munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel nem rendelkeztek.
- A horganyzott acéltekercseket rögzítő acélhevederek elvágásának, biztonságos folyamatának
kockázatait nem határozták meg, a munkavállalókkal oktatás keretében nem ismertették.
A baleset okláncolata:
− A 6,00 mm vastagságú 1,00 méter szélességű kb. 1,00-1,20 méter átmérőjű acéltekercset
összefogó 3 darab acélheveder elvágása.
− A 4. acélheveder elszakadása, a tekercs végének kivágódása.
− A kivágódó tekercs vég a munkavállalót fején eltalálta és 2-3 méterre ellökte.
− A munkavállalóhoz mentőt hívtak, de súlyos fej sérülései miatt a balesetet követő nap a
kórházban életet vesztette.
Munkáltatói intézkedések:
- Rendkívüli munkavédelmi oktatás a baleset megtörténtének tanulságainak levonásával.

Felügyelői intézkedések:
- Tevékenységet felfüggesztő ideiglenes döntés-végzés
- Munkavégzéstől eltiltó munkavédelmi határozat
- Hiányosságok megszüntetésére kötelező munkavédelmi határozat
- Munkavédelmi bírságot kiszabó munkavédelmi határozat
Tanulság:
Nem következett volna be a baleset, ha:
• a munkavállalót kioktatják a tekercset rögzítő pántok elvágásának kockázataira és az elvágás
helyes módjára,
• a munkavállaló megfelelő helyen tartózkodik az acélhevederek elvágása közben.

