TANULSÁGOS MUNKABALESETEK
- válogatás a munkavédelmi hatóság által vizsgált balesetekből -

Hullámpala beszakadása miatti halálos munkabaleset

A munkáltató munkavállalói a megrendelő telephelyén lévő több hajós, legmagasabb részén 6,1 méter,
legalacsonyabb részén 5,2 méter gerincmagasságú, könnyűszerkezetes, hullámpala fedésű magtárépület
vápacsatorna dilatációinak és a hullámpala fedésének javítási munkáit végezték. A munkavállalók együtt
dolgoztak egy másik munkáltató kőműves munkakörben foglalkoztatott munkavállalójával.
A munkafeladatuk először a fémlemez vápacsatorna javítása volt. Ezt követően a munkavállalók a magtár
6 db, egyenként 3,7 m magasságban lévő 23,5 m hosszú, kb. 1,0 m széles, kb. 25 cm mély íves kialakítású
vápacsatornák közepén lévő dilatációk javítását végezték.

A dilatáció javítása (munkavédelmi hatóság felvétele)

A hullámpala fedés javítási munkáit a korábbi megbeszélésüknek megfelelően az ügyvezető közvetlen
irányításával, hárman közösen kezdték meg, a vápacsatornában közlekedtek, illetve a palatetőn is
dolgoztak.

A balesetet megelőzően elhelyezett bitumenes szigetelő lemez a hullámpala tetőn
(munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkavégzés során, amikor egy a vápacsatorna mellett lévő hullámpalát kívánták javítani a
vápacsatornában tartózkodó, a palára támaszkodó munkavállaló alatt a palatető beszakadt és a
munkavállaló a magtár beton padozatára eset.

A feljáró létra, a közlekedésre igénybe vett fém vápacsatorna és a
beszakadt hullámpala (munkavédelmi hatóság felvétele)

A munkavállalót a helyszínről mentők szállították kórházba, ahol sérülései következtében elhunyt.
A baleset okláncolata
- Magasban történő közlekedés, munkavégzés hullámpala tető közvetlen közelében
(vápacsatornában).
- A munkavállalók leesés elleni védelme sem műszaki eszközökkel, sem egyéni védőeszközzel nem
volt biztosítva (például szabályos fedéseket sem alkalmaztak).
- A vápacsatornában tartózkodó munkavállaló, rátámaszkodott a hullámpalára, a pala beszakadt.
- A munkavállaló a betonpadozatra zuhant.
- Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy kórházi kezelés ellenére elhunyt.
Munkáltatói intézkedések:
- Kollektív védelem biztosítása (magasban történő) munkavégzések esetén.
- Az egyéni védőeszközök munkavállalók általi használatának megkövetelése.

A hatóság intézkedései:
- Tevékenység felfüggesztése
- Hiányosság megszüntetésére kötelezés
- Munkavédelmi bírság kiszabása
Tanulság:
Nem következett volna be a baleset, ha a munkaterületen a hullámpala tetőre is tekintettel, megfelelő
leesés elleni védelmet alkalmaztak volna.

