TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből -

Tűzeset következtében történt halálos munkabaleset
A munkáltató fémfelület-kezelési tevékenységet folytatott üzemében. A számos veszélyes anyaggal és
készítménnyel végzett munkafolyamat kémiai kóroki tényezők expozíciós kockázatával is járt, amelynél a
munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak volt
kitéve.

Veszélyes anyagok a munkahelyen (munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkabaleset napján a festő műhelyben a munkavállaló a festék-, és lakkfúvó gépen felhalmozódott
jelentős mennyiségű anyaglerakódás (festék és lakkmaradványok) mechanikus tisztítási műveletét
végezte, amihez fémes felületű (acél, nem szikramentes kivitelű) kéziszerszámot („spaklit”) használt.
A tisztítás során a lerakódott anyag/por elektrosztatikus szikra vagy mechanikai súrlódás miatt
meggyulladt, és a tűz a lakkozó gép szűrőjén lerakódott éghető anyag/por felületén bekövetkező lassú,
parázsló égése során eszkalálódott.
A tűzeset során a munkavállaló súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd kórházi ellátása során
elhunyt. Emellett plusz 2 fő munkavállaló (valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodó
magánszemély) füstmérgezés gyanújával kórházba került.

A tűz után (munkavédelmi hatóság felvétele)

Munkavédelmi hatóság megállapításai
- A munkáltató a fémfelület-kezelő tevékenysége végzéséhez munkavédelmi szaktevékenységet
ellátó személyt egyáltalán nem foglalkoztatott.
- Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokat a tevékenység megkezdése előtt a munkáltató
nem végeztetett.
- A vonatkozó jogszabályokban előírt munkavédelmi tárgyú dokumentációkkal (pl.
kockázatértékelés, kémiai kockázatbecslés, robbanásvédelmi dokumentáció, egyéni védőeszköz
juttatás belső rendje, munkaköri alkalmassági vizsgálatok szabályozása) a munkáltató nem
rendelkezett.
- Munkavállalói ellátására foglalkozás-egészségügyi ellátóval szerződést nem kötött, munkavállalói
munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokon nem vettek részt.
- A munkáltató lényegében semmilyen intézkedést nem tett a hatályos munkavédelmi előírások
betartására.
A baleset okláncolata
- A munkaterületen többek között gyúlékony veszélyes anyagokat, keverékeket és hulladékokat
kezeltek, tároltak, és a munkakörnyezet (az ott tartózkodókkal egyetemben) illékony veszélyes
anyagok és keverékek légszennyező hatásának is ki volt téve.
- A festőüzem területén megfelelő helyi elszívás, szellőztetés, friss levegő utánpótlás nem volt.
- A munkavállaló egy festőgépre rakódott festékréteg eltávolítását kezdte meg fém felületű
kéziszerszám, „spakli” segítségével.
- A lakkozó gép szűrőjén lerakódott éghető anyag/por elektrosztatikus szikra, vagy mechanikai
súrlódás miatt meggyulladt.

-

A fellobbanó tűz gyorsan terjedt a festő üzem területén sűrű, fekete füstképződéssel, így a
munkavállaló menekülése nagymértékben akadályozottá vált.
A munkavállaló testfelületét a lángok folyamatosan érték menekülés közben (menekülési útvonal
nem volt kijelölve).
A munkavállalót súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba a helyszínre érkező mentők,
további 3 személlyel együtt, akiknél füstmérgezés gyanúja merült fel.
A munkavállaló a munkabalesete következményeként fellépő szövődmények miatt a kórházi
kezelés, ápolás ellenére elhunyt.

Munkáltatói intézkedések
- Rendkívüli munkavédelmi oktatás.
- Veszélyes technológia soron kívüli felülvizsgálata.
- Kockázatértékelés készítése.
- Gépek, berendezések üzembe helyezése, felülvizsgálata.

A hatóság intézkedései
- A veszélyes tevékenység felfüggesztése
- Hiányosságok megszüntetésére kötelezés
- Munkavédelmi bírság kiszabása
Tanulság
Nem következett volna be a baleset, ha:
- A munkáltató a tevékenysége végzéséhez előírt munkavédelmi előírásoknak eleget tesz.
- A munkavégzéshez a munkáltató a kockázatok felmérése és értékelése alapján már a
tevékenységét megelőzően (adott esetben hatékony intézkedések megtételével), valamint a
munkavégzés során folyamatosan biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés jogszabályokban meghatározott feltételeit.

