TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből -

Dúcolatlan munkaködör falának beomlása
A munkáltató munkavállalói közút melletti építési munkahelyen dolgoztak. A baleset napjára a
munkáltató építésvezetője feladatként a lefektetett csapadékvíz elvezető cső munkaárkának géppel történő
földvisszatöltését, valamint a visszatöltött föld döngölőbékával történő tömörítését határozta meg a
munkavállalók részére.

A dúcolatlan függőleges földfalú munkaárok géppel történő visszatöltése (munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkaterületen nem állt rendelkezésre dúckeret a földfal megtámasztáshoz, mivel azok a
munkaterületre nem érkeztek meg, ennek ellenére földmunkagéppel a szükséges munkaárok kialakítása
megtörtént, majd az egyik segédmunkás munkavállaló a kb. 3 méter mélységű dúcolatlan, függőleges
földfalú munkaárokban a fenék kiegyenlítését végezte, valamint a műanyag cső elhelyezésében
segédkezett. A brigádvezető, mint helyszíni munkairányító is a dúcolatlan munkaárokban tartózkodott,
amikor a dúcolatlan munkaárok fala beomlott, betemetve az ott tartózkodó segédmunkást és a
brigádvezetőt.

A beomlott dúcolatlan függőleges földfalú munkaárok és a munkagödörből kiemelt elhunyt munkavállaló
(munkavédelmi hatóság felvétele)

A segédmunkás munkavállalót a beomló föld nyakig, a brigádvezetőt viszont teljesen betemette. A
segédmunkás munkavállalót sikerült kimenteni, azonban a brigádvezető a helyszínen azonnal meghalt.
A baleset okláncolata
-

A csapadékvíz elvezető csatorna munkaárok kialakításának megkezdése talajmechanikai
vizsgálatok nélkül.
Kedvezőtlen munkakörnyezet és körülmények (teherforgalommal terhelt közútpálya közelsége, 3
m-nél nagyobb munkaárok mélység).
A munkavégzéshez szükséges kollektív védőeszközök (a függőleges földfal megtámasztására
szolgáló, a dúcolásra alkalmas eszközök) teljes hiánya mellett történő munkavégzés.
A függőleges földfal beomlása.
A beomló föld a segédmunkást nyakig, a brigádvezetőt teljesen betemette.
A brigádvezető munkavállaló a helyszínen életét vesztette.

Munkáltatói intézkedések
-

Rendkívüli oktatás megtartása, melynek során a bekövetkezett baleset tényét ismertetni kell és fel
kell hívni a figyelmet a munkavédelmi előírások betartására

A hatóság intézkedései
-

Tevékenység felfüggesztése
Munkavédelmi bírság kiszabása

Tanulság:
A baleset nem következett volna be, ha
-

a munkaárok falának a megfelelő megtámasztása megtörténik,
a brigádvezető és a segédmunkás nem tartózkodik, illetve nem végez munkát a dúcolatlan
munkaárokban.

