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Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom Mauks Rudolfnak az erkölcsi és szakmai példamutatásáért, és
Gaál Péter konzulensemnek a kiváló szakmai segédanyagokon kívül a sok türelemért és a
rendelkezésre állásért.
Köszönöm támogatását Kovács Gergőnek és a Hexa-Alpin Kft.-nek.
Köszöntemet fejezném ki a szakmai fejlődésemben sokat segítő Magyar Ipari
Alpintechnikát Oktatók Érdekvédelmi Egyesületének (MIAOE) és a Magyar Faápolók
Egyesületének.

Bevezetés
Dolgozatomban a Magyarországon hatályos szabályozás fényében foglalkoztam az
ipari alpintechnika és az alpin-favágás munkavédelmével. A téma nagysága miatt, ezen
dolgozattal a célom az áttekintés, összekapcsolás, főbb ellentmondások és a kutatási
területek azonosítása volt.

Témaválasztás aktualitása
Napjainkban az ipari alpintechnikát számtalan területen alkalmazzák, főként
karbantartási célokra, de nem ritka az építési, bontási, vagy éppen a fakitermelési munkák
támogatása ezzel a technikával.
Elterjedtsége sajnos még nem hozta magával ezen szakma egységes munkavédelmi
szemléletét, ezzel zavart okozva a szereplők – a munkavállalók, munkáltatók és a
megrendelők – között.
Ezért gyakorló ipari alpinistaként, oktatóként ezen dolgozattal a célom bemutatni az
ipari

alpinistáknak,

alpin-favágóknak

a

munkavédelmet

és

a

munkavédelmi

szakembereknek, szakmérnököknek az ipari alpintechnikát a vonatkozó előírások és a
gyakorlat fényében.

Témaválasztás indoklása
A témával azóta foglalkozom, hogy 20 éves koromban a tériszonyom leküzdése
céljából ipari alpinistának, alpin-favágónak álltam. A tériszonyom fél év munkában eltöltött
idő után elmúlt, de a választott szakmám végzésével kapcsolatos kérdéseim egyre csak
gyarapodtak. Az idők során több OKJ-s szakmát és egy diplomát is szereztem válaszok után
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kutatva. Ezen az úton egy következő állomásnak tekintem, hogy munkavédelmi
szempontból közelítem meg a témát.
Ezért a fent vázoltak kutatásának érdekében célom volt, hogy


felhívjam a figyelmet, hogy az ipari alpintechnika nem önmagában és
önmagáért van, hanem a biztonsági szabályzata egy már meglévő
jogszabálykörnyezetbe illeszkedik,



bemutassam a munkavédelem rendszerét, ami az ipari alpintechnikai
munkavégzésre is vonatkozik általános követelményként,



feltárjam a vonatkozó jogszabályok, szabványok lehető legteljesebb körét,



elemezzem a munkavédelmi előírásokat rendszerbe foglalással, hogy a
szereplők számára könnyebben alkalmazhatóak legyenek és az ellentmondások
is kitűnhessenek,



bemutassak egyes kötelezettségek megvalósításának helyes gyakorlatát.

Kutatási módszerek
A célul kitűzött feladatokat a konzulensemmel közösen meghatározott, a célokkal
kohézióban lévő kutatási módszerekkel valósítottam meg, amelyek a következők voltak:


tanulmányoztam

a

munkavédelemmel,

az

ipari

alpintechnikával,

fakitermeléssel kapcsolatos szakirodalmat (tankönyvek, szakdolgozatok),


elemeztem a munkavédelemmel, az ipari alpintechnikával, fakitermeléssel
foglalkozó jogi, szabványi hátteret és a munkáltatói szabályozást,



tanulmányoztam a felszerelésgyártók és ipari alpintechnikával foglalkozó
cégek munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációit (kockázatértékelés,
alpintechnikai módszer, mentési terv, használati utasítások),



konzultáltam, információt gyűjtöttem interjúk segítségével a Budapesten ilyen
irányú tevékenységeket végző cégek, egyesületek megfelelő szakembereivel,

Az

összegyűjtött

anyagokat,

információkat

rendszerszerűen szintetizáltam.
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rendszereztem, szelektáltam

és

1. KKV-k és egyéni vállalkozók általános munkavédelme
1.1. Bevezetés
Az ipari alpintechnikai cég formák jellemzően egyéni vállalkozás, vagy méretét
tekintve kis- és középvállalkozások (KKV) keretein belül történik. Ezeknél a vállalkozási
formáknál fontosnak gondolom az alapvető munkavédelmi feladatok ismertetését, hiszen a
konkrét tevékenység munkavédelme ezekre épül.

összes foglalkoztatotti
létszám
250 főnél kevesebb
50 főnél kevesebb
10 főnél kevesebb

középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás

éves nettó
árbevétel
50 millió euró
10 millió euró
2 millió euró

1. ábra1 kis- és középvállalkozások

Ezzel a témával nagy szakirodalom foglalkozik, így jelen szakdolgozatomban csak kis
terjedelemben, a legfontosabb előírások összegzése a célom.

1.2. Munkavédelem
Gyakorlati

tapasztalataim

alapján,

ha

egy

átlagembert

megkérdezünk,

a

munkavédelem alatt sokszor csak az értelmetlen papírmunkát
érti. Ezzel szemben, ha egy kicsit is elgondolkozunk és utána
nézünk,

megérthetjük

és

helyesen

alkalmazhatjuk

Munkavédelem

a

munkavédelmet a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető
munkavégzés érdekében.

Munkabiztonság

A világon különböző kultúrák, az egyes korokban más-más
módon, szinten és garanciákkal, de szavatolni akarták
munkavállalóik biztonságát. Jelenleg Magyarországon az

Munkaegészségügy

európai kultúra részeként általánosan elfogadott erkölcsi szabály,
hogy igyekszünk konfliktusmentesen, egymásnak nem ártva

2. ábra A munkavédelem fő
területei

élni. Ezen erkölcsi szabályokat, viselkedési elvárásokat, írott
formában, mindenki számára érthető módon jogszabályokban rögzítettük. Így Magyarország
Alaptörvénye alapvetéseket fogalmaz meg, melyek közül a munkavédelem területét érintők
a következők:
1

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 3.§ (1)-(3)
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XVII. cikk
(1) A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság
fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek egymással.
(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó
munkafeltételekhez.
(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett
szabadsághoz.
XVIII. cikk
(1) Gyermekek foglalkoztatása – testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben
meghatározott esetek kivételével – tilos.
(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét.

Az Alaptörvényben megfogalmazottra épül munkavédelem szabályozási rendszere,
melyet az alábbi 3. ábra szemléltet az Mvt. 11.§-a alapján.

Jogszabályok

Szabványok

Munkáltatói
szabályozás

Alaptörvény
Magyar szabványok

Munkavédelmi tv.
Munka tv.

Munkáltató saját belső
szabályozása

egyéb törvények
egyéb rendeletek

Honosított szabványok

Biztonsági Szabályzatok

3. ábra A munkavédelemre vonatkozó szabályok

A munkavédelmi törvény2 és egyéb vonatkozó jogszabályok egyértelmű jogokat és
kötelességet fogalmaznak meg a szereplők – a munkáltatók és munkavállalók – számára.
Ezekhez bárki ingyenesen hozzáférhet, és nem ismerete nem mentesít a következmények
alól.
A szabványok alkalmazása önkéntes3, de mivel munkavédelmi szabálynak minősülnek
a magyar nyelvű szabványtól eltérő alkalmazás esetén a munkáltató köteles bizonyítani,
hogy azzal egyenértékű megoldást alkalmazott4.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.)
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 6.§ (1)
4
Mvt. 11.§
2
3

7

A jogszabályok és szabványok keretein belül a megvalósítás konkrét módját a
munkáltató határozza meg5, így ez ugyanúgy a munkavédelemre vonatkozó szabálynak
minősül.
A munkavédelmi törvény az Alaptörvénnyel összhangban kimondja, hogy „A
Magyarországon

munkát

végzőknek

joguk

van

a

biztonságos

és

egészséges

munkafeltételekhez.”6 és a következő alapelvekre7 épül:
1. A tripartizmus elve, mi szerint a munkavédelem megvalósításáért az állam, a
munkáltató és a munkavállaló együttesen felel,
2. Munkavállaló által értett nyelv használata,
3. Hatókörben tartózkodók és a szolgáltatást igénybe vevők védelme,
4. Munkavállalók munkavédelmi érdekvédelme,
5. Az együttműködési kötelezettség elve, az állam, munkáltató és munkavállaló
tekintetében,
6. Adatok védelme az eljárások során, és a
7. Szaktevékenység elve, ami szerint a jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági,
illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet, így azokat csak az Mvt.
8.§-ban meghatározott végzettséggel rendelkező személy végezheti.
A munkavédelemre vonatkozó szabályok megsértésének következménye – akár
szándékos, akár gondatlanságból elkövetett – lehet egyszerű figyelmeztetés, munkavédelmi
bírság8, vagy a súlyosság függvényében – büntetőjogi következményként – akár
szabadságvesztés is.
A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését
elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan
veszélyeztető munkáltatóval vagy az összehangolási (koordinációs) kötelezettség
megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben.9

Mvt. 2.§ (3)
Mvt. 1.§ (2)
7
Mvt. 2.§-8.§
8
KKV-k esetében a 2004. évi XXXIV. törvény 12/A§ értelmében első esetben előforduló jogsértés esetén
bizonyos esetben bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak a hatóságok.
9
Mvt.82. § (1)
5
6

8

1.2.1. Munkáltató munkavédelmi kötelességei
A munkáltató köteles figyelembe venni az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés érdekében a következő általános követelményeket10:
a) a veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
d) az emberi tényező figyelembevétele:


a munkahely kialakításánál,



a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az
egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve
káros hatásának csökkentésére,



a munkaidő beosztására,



a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel
elkerülésére;

e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása – ami munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül11 és –, amely kiterjed


a munkafolyamatra,



a technológiára,



a munkaszervezésre,



a munkafeltételekre,



a szociális kapcsolatokra és



a munkakörnyezeti tényezők hatására;

h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.
A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel (lásd 1.3 fejezet) és köteles
a munkavállalókat oktatásban részesíteni (lásd 1.4 fejezet).
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató további kötelessége12:

Mvt.54. § (1)
Mvt. 54.§ (6)
12
Mvt. 54.§ (7)
10
11

9



a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a
munkavállalónak megadni;



rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk
vonatkozó rendelkezéseket;



a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek
figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók
részére;



új

technológiák

munkavállalókkal,

bevezetése
illetve

előtt

kellő

munkavédelmi

időben

megtárgyalni

képviselőikkel

a

bevezetésük

egészségre és biztonságra kiható következményeit;


a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul
kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és



közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;



a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az Mvt. V.
fejezetének rendelkezéseinek megfelelően eljárni;



biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét,
kielégítő higiéniés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását,
pótlását;



teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók
biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó
körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos
javítására;

A munkáltatónak megfelelő intézkedésekkel kell biztosítania, hogy szükség esetén az
elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása
érdekében haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal,
szervekkel.13
A munkáltató a külön jogszabályok figyelembevételével köteles megtenni minden
indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi,
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges, arra alkalmas munkavállalók
13

Mvt. 54/A.§ (1)
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kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészítésük és megfelelő egyéni védőeszközzel való
ellátásuk érdekében.14

1.2.1.1. Munkavédelmi szakember foglalkoztatásának kötelezettsége
A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
rendeletében

meghatározott

veszélyességi

osztályhoz,

munkavállalói

létszámhoz

igazodóan15

elegendő, de legalább a rendeletben16 (Vhr.) megjelölt időtartamra és

szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni – polgári
jogi szerződés alapján, akár külső szolgáltatás útján. A szakképesítés és a foglalkoztatási idő
minimális szintjét – a KKV-k méretét is érintő mértékben – 4. ábra Munkavédelmi
szakképesítésű személy foglalkoztatásának kötelező minimális idejeábrán szemléltetem. A
szakember részére a munkáltató köteles valamennyi munkavédelemmel összefüggő
információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.
E foglalkoztatás – függetlenül a formájától – nem mentesíti a munkáltatót az
egészséget

nem

veszélyeztető

és

biztonságos

munkavégzés

követelményeinek

megvalósításáért a törvényben meghatározott felelőssége alól.17

1-9 között
10-49 között
50-500 között

egy fő középfokú
munkavédelmi
szakképesítésű
személyt

munkavállalók
létszáma

I. Veszélyességi
osztály

II. Veszélyességi
osztály

III. Veszélyességi
osztály

heti két órára*

heti egy órára*

heti egy órára*

napi két órára

napi egy órára*

napi egy órára*

napi négy órára

napi két órára

napi egy órára

4. ábra Munkavédelmi szakképesítésű személy foglalkoztatásának kötelező minimális ideje18

* A munkáltató külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt
munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a
kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges

Mvt. 54/A.§ (2)
ahová saját magát kell besorolnia és ellenőrzés esetén igazolnia annak a helyességét
16
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról (dolgozatban használt rövidítése: Vhr.)
17
Mvt.57. §
18
Vhr. 2. számú mellékletből kivonat
14
15
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szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.
Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes
ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi
szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott)
szakember vagy – a szakképzettségi feltétel fennállása esetén – a természetes személy
munkáltató is.
A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória
megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni,
valamint mindezt írásban dokumentálni.19

1.2.1.2. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettsége
A munkáltató valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatást köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása
történhet a munkáltató által működtetett vagy a munkáltatóval kötött szerződés alapján külső
szolgáltató útján.20
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül
hagyásával közreműködik az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában,
az egészségkárosodások megelőzésében, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek
minősített, külön jogszabályok által előírt feladatok ellátásában.
A munkáltatónak biztosítania kell, hogy munkavállalói és azok munkavédelmi
képviselői a munkakörülményeikkel kapcsolatban, a szükséges felvilágosítást a foglalkozásegészségügyi szolgálattól megkaphassák.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai
irányítását a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv látja el, ebben a körben a
munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem
adhat. A szakmai irányítás magában foglalja a helyes gyakorlat módjának meghatározását
és annak érvényre juttatását.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat díjazásáról eltérő megállapodás hiányában a
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról rendelkezik.
A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi21:
Vhr. 2. számú melléklet
Mvt.58. § (1)
21
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
19
20
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a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és
kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;



külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések,
fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;



a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban
dokumentált vizsgálatát a szerződésben – a helyi körülmények figyelembevételével
– meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;



külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel
kapcsolatos tanácsadást;



külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő
feladatokat;



a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő
kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;



külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal
kapcsolatos feladatokat;



a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;



külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba
tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;



a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről

szóló

jogszabályban

meghatározott

esetekben

a

foglalkoztathatóság szakvéleményezését;

1.2.1.3. Összehangolási kötelezettség
A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell
megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók
egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.
Olyan

munkahelyen,

ahol

különböző

munkáltatók

alkalmazásában

álló

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy
az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a
megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket,
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illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás
megvalósításáért:


a Polgári Törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek hiányában



bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges
irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen
nincs, akkor az a felelős,



akinek az érdekében a munkavégzés folyik.22

1.2.2. Munkavállaló munkavédelmi kötelezettségei
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi
oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival
együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét
ne veszélyeztesse. Így különösen köteles


a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle
elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a
munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási
feladatokat elvégezni;



az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle
elvárható tisztításáról gondoskodni;



a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot
viselni;



munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;



a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és
azokat a munkavégzés során alkalmazni;



a részére előírt orvosi — meghatározott körben pályaalkalmassági —
vizsgálaton részt venni;



a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal
tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni,
vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;



22

a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

Mvt.40. §
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A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem
alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.
A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve meghatározott
személyekkel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott
hatósági

intézkedések

teljesítése,

illetőleg

a

munkáltató

veszélyt

megszüntető

intézkedéseinek végrehajtása során is.23
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától


az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a
veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt
védőintézkedések megvalósítását;



az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges
ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség
biztosítását;



a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések,
munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és
tisztálkodási lehetőség biztosítását.

A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy
testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának
teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell
tagadnia.24 Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az
egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya.

1.2.3. Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
A munkavállalót, a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységet
végző munkavállalókat nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a
munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a
munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani
részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó
munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.25
Mvt.60. §
Mvt.61.§ - 63.§
25
Mvt.70. §
23
24
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A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján különösen a
következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni:


a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése,
foglalkoztatása, tevékenysége;



a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása;



a munkavédelmi oktatás (1.4 fejezet) megtervezése és megszervezése.

A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók,
illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.
A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi
kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.
Az munkavédelmi érdekképviselet a következő formákban történhet:


munkavédelmi képviselő,



munkahelyi munkavédelmi bizottság,



paritásos munkavédelmi testület (Mvt.70.§/B).

Munkavédelmi képviselő választása (egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre
választják):


munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol az
Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás
megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;



amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a
munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi
tanács vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás
megtartásával kapcsolatos kötelezettség a munkáltatót terheli. 26
A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így
különösen:


a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;



az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;

26

Mvt.70.§/A
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a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre
történő felkészítéséről és felkészültségéről.
Ennek érdekében a munkavédelmi képviselő a jogának gyakorlása keretében27:



működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott
dolgozó munkavállalóktól;



részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a
munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt
foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az
új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is;



tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést (munkáltatónak intézkednie vagy 8
napon belül válaszolnia kell);



véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés
megtételét (munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell);



részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére
közreműködhet

a

foglalkozási

megbetegedés

körülményeinek

feltárásában

(munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell);


indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat.



a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi
képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen28


a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt,
amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje
legalább tíz százaléka;



a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket,
továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat;



egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább
16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való
részvétel lehetőségét.

27
28

Mvt.72.§
Mvt.75. §
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1.2.4. A munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme
Az Mvt. meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §) a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra is alkalmazni kell (járókelő, látogató, szolgáltatást
igénybe vevő).29 Az ipari alpintechnikát érintően az 1.2.1 fejezetben leírt összehangolási
kötelezettségen felül a legfontosabbak az alábbiak.
Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a
munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme
érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket30 kell alkalmazni.31
Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a

5. ábra Zuhanásveszély

munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik,
elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.32
A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a
sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a
munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a
munkavégzés biztonságát.33
Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a hatókörben tartózkodó a veszélyforrás
hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem
rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági
berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések – szükség szerinti együttes
– alkalmazásával kell megvalósítani.34
Rendellenes

körülmények kialakulása esetére

a munkavégzés

hatókörében

tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges
személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat
meg. A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval
ismertetni kell.35

Mvt. 9.§ (2)
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
31
Mvt.26/A. §
32
Mvt.28.§ (1)
33
Mvt.32. §
34
Mvt.44. § (1)
35
Mvt.45. §
29
30
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1.2.5. Egyéni vállalkozók munkavédelmi kötelezettségei
A munkavédelmi törvény hatálya a szervezett munkavégzésre36 terjed ki, ami szerint
az egyéni vállalkozók, amíg csak magukat foglalkoztatják nem esnek a Mvt. hatálya alá,
csak a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmének(lásd 1.2.4 fejezet) a tekintetében.
Jogszabályi ellentmondásnak minősül, hogy az Mvt. szervezett munkavégzésre
vonatkozó hatályával szemben az EBSZ és az ABSZ hatálya magánszemélyekre, illetve
egyéni vállalkozókra is kiterjedne37. De a jogszabályi hierarchiából következően, az
alacsonyabb szintű jogszabály nem módosíthatja a magasabban lévő jogszabályt.
A fentiekből következően az egyetlen – központi jellegű, munkavédelmi típusú –
elvárás az egyéni vállalkozókkal szemben a vállalkozói engedély kiváltásánál az
önkormányzati ügyintéző által kért módon tevékenység végzéséhez szükséges végzettség
igazolása.

1.3. Kockázatértékelés
A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel (elvégzése munkabiztonsági,
illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül38), amelyben köteles minőségileg,
illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes
anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek
kialakítására.
A kockázatértékelés során a munkáltatónak azonosítania kell a várható veszélyeket
(veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét és fel kell
becsülnie a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség
mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki
tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció
mértékének meghatározásáról.
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje a kockázatértékelésben rögzítésre
kerülhet.
A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések
meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése

Mvt. 9.§ (1), Mvt. 87.§ 9.
EBSZ 1.§, ABSZ 1.§ (3)
38
Mvt. 54.§ (7)
36
37
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előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek
kell tekinteni


az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés
módjának megváltozását,



minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek
eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó
munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-,
rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi,
illetve mennyiségi változást),



az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés
módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset,
fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá



ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem
terjedt ki.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a
tevékenység megkezdésének tényét, időpontját.
A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők
dokumentálása:


a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító
adatai;



a veszélyek azonosítása;



a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;



a kockázatot súlyosbító tényezők;



a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel
való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények
megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosítotte a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;



a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;



a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;



az előző kockázatértékelés időpontja.
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Az ipari alpintechnikai biztonsági szabályzat konkrét előírásokat tartalmaz39, hogy a
kockázatértékelésnél figyelembe kell venni:


a munkavállaló(k) esetleges lezuhanásának valószínűségét és a lezuhanás
hatását, ideértve az esési tényező, illetve a megtartási rántás várható értékét,



az alkalmazott felszerelések, egyéni védőeszközök és felhasznált anyagok
kölcsönhatását,



a munkavállalókra ható, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó
megterheléseket,



a helyi körülményekből adódó hatásokat (pl. feszültség alatt álló berendezések
közelsége, vegyi anyagok hatása),



a környezetre gyakorolt hatás mérséklését (pl. festékszórás).

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban
foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.
A munkáltatónak a kockázatértékelést követően, annak megállapításait figyelembe
véve, a feltárt kockázatok kezelése során kell meghatároznia a védekezés leghatékonyabb
módját, a kollektív, műszaki egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési
és egészségügyi megelőzési intézkedéseket.

1.4. Munkavédelmi oktatás
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje
a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat:


munkába álláskor,



munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

39



munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,



új technológia bevezetésekor

ABSZ 4.§ (4)
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Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a
megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg
kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával
ellátva írásban kell rögzíteni.
Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.40

1.5. Részösszegzés
Ebben a fejezetben általánosságban ismertettem, hogy egy vállalkozás tekintetében
mik a munkáltató ás a munkavállaló alapvető munkavédelmi jogai és kötelezettségei. A fenti
összeállítást a hatályos jogi szabályozás alapján állítottam össze.
Fontosnak gondolom, hogy az ipari alpintechnika szakterületén tevékenykedők ne
csak a szakma szűk szabályai alapján, hanem a konkrét munkát a környezetéhez igazítva és
időben is elhelyezve komplexen értelmezzék a biztonságos munkavégzést, ezzel elősegítve
saját, munkatársaik és a hatókörben tartózkodók testi-, lelki egészségét.

40

Mvt.55.§
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2. Ipari alpintechnika munkavédelme
2.1. Bevezetés
Ebben a fejezetben célom, hogy az ipari alpintechnikára vonatkozó jogszabályi
előírások összegezzem és rendezzem, hogy ilyen mód hasznos segítséget nyújtson a témával
foglalkozó munkavédelmi szakembereknek, ipari alpintechnikai oktatásba részt vevőknek
és a gyakorló ipari alpinistáknak.
Az ipari alpintechnikát érintő legfontosabb jogszabály az 11/2003. (IX. 12.) FMM
rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (továbbiakban:
ABSZ). Ennek a jogszabálynak jogelődje volt az 1/1995. (I. 6.) MüM rendelet az Ipari
Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról és annak melléklete.
Bár jellegében, eszközökben hasonló a kalandparkok, mászófalakon sportoló,
szórakozó emberek, rájuk nem vonatkozik az ABSZ, mivel nem munkavégzés céljából
teszik. Jelenleg ezeket a tevékenységeket a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos
berendezések biztonságosságáról szabályozza.

2.1.1. Ipari alpintechnika és a magasban végzett munka
Az ipari alpintechnika meghatározására több definícióval is találkozhatunk mind a
biztonsági szabályzatban, a szabványban és a szakirodalomban.
Munkavédelmi szempontból – a végletekig leegyszerűsítve – talán a leglényegesebb
különbség, hogy a magasban történő munkavégzés során a pozícionáló rendszernek a lábakat
és a kez(ek)et, vagy munkaövet használnak, míg az ipari alpintechnika során csak a kötelet.
Tapasztalataim alapján gyakorlatban a munkáltatók, amikor dönteniük kell dolgozóik
oktatásával kapcsolatban, sokszor az elsőre bonyolultabbnak tűnő ipari alpintechnikát
választják az egyszerűbbnek tűnő magasban történő munkavégzéssel szemben. Az ipari
alpintechnika térhódítását véleményem szerint az indokolja, hogy a magasban dolgozónak
sokkal nagyobb szabadságot és biztonságot nyújt. Legfőbb előnyeinek az alábbiakat
emelném ki:


kényelmesebb egyéni védőeszközök, így nagyobb hordási hajlandóság



pontosabb munkahelyzet pozícionálási lehetőség, ami biztonságosabb
munkavégzést eredményez



eszközök, terhek mozgatásához nem kell külön felszerelés, más működési elvű
berendezés



komplexebb feladatok megoldására nem kell külön képzés, jogosultság
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biztonságosabb, egyszerűbb vészhelyzeti megoldások:
o az eszközök sokoldalúsága miatt már a munkarendszer telepítését is
lehet olyan módon kivitelezni, hogy az alkalmas legyen az evakuáció
végrehajtására, végrehajtatására
o munkavégzés elsajátításával egy időben történik a mentés gyakorlása
o mentéshez a munkavégzéshez is hasonló eszközök használata
o speciális mentések végrehajtására is képes a kioktatott munkavállaló

2.2. Az ipari alpintechnika kockázatainak bemutatása
Az ipari alpintechnika alkalmazása során a főbb veszélyforrások és ezért a balesetek
fő okait az alábbiakban gyűjtöttem össze.


egyes testrészek fokozott igénybevételéből adódóan:
o nyaki bántalmak – sok felfelé nézés
o ujjak merevedése, szorítás gyengülése – kis átmérőjű kötél gyakori
szorítása miatt



munkavégzéssel kapcsolatos sérülések
o fejsérülések: leeső tárgy, fej beverése
o kézsérülések: kapaszkodás, becsípődés
o derék, comb, váll: teljes testhevederzettel egybeépített beülő szorító,
nyomó hatása
o térd: támaszkodás
o láb: beszorulás
o nehéz fizikai munka: izzadás, fáradás



baleset okozása:
o tárgyak leejtése
o rendszer túlterhelése



zuhanás megelőzése
o kötelek kikötése, illetéktelenek hozzáférése, terelésnél rögzítés
(sodródás)
o kötelek állapota, megfelelő hossza, kötélvédelem
o egyéni védőeszköz és technológia ne sértse egymást láng, vegyszer…
o ereszkedés, pozícionálás
o szabálytalanság -> összehangolás, biztonságos munkavégzés oktatása
24

o eszközök működőképessége


le- illetve bezuhanás káros hatásainak csökkentése
o esési tényező, alpintechnikai módszer, egyéni védőeszközök helyes
megválasztása
o fennakadás, bennszorulás, belezuhanás
o mentési terv, eszköz, személyek, szervezés, gyakoroltatás
o elsősegély oktatás, felszerelés, segélyhívás



teher mozgatása
o túlterhelés, eszköz rongálás, kötélszakadás
o nem megfelelő rögzítés
o beakadás
o saját rendszertől függetlenség



laikus személy mozgatása, biztosítása:
o beöltöztetés
o oktatás
o felügyelet
o mentési terv



tevékenység végzése
o technológiák összeegyeztetése:


egyéni védőeszközök együtt használhatósága



ne sértsék egymást: egyéni védőeszközök ne sérüljenek,
szervezési, tárgyi személyi feltételek (terelés, végzettségek,
összehangolás)



munkakörnyezetből származó veszélyek
o lokális időjárási körülmények (magasban erősebb a szél, hidegebb,
melegben tükröződő felületek, árnyék hiánya)
o beszállásos munkavégzés



egyéni védőeszközök tekintetében:41
o egyéni védőeszközök alkalmatlansága (magyar használati utasítás
hiánya)
o szabálytalan

felülvizsgálat:

eszköznek, beleütés
41

Hegedűs Miklós szakdolgozata alapján
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dinamikus

tesztek,

roncsolása

az

o energiaelnyelő statikai terhelése
o nem megfelelő egyéni védőeszközök juttatása
o megfelelő egyéni védőeszközt nem használja a munkavállaló, mert
kényelmetlen, ergonómiailag nem megfelelő
o nem megfelelő oktatás, átalakított egyéni védőeszközök

2.3. Szervezési feltételek
2.3.1. Változó munkahely
A munkahelynek42 az ipari alpintechnika alkalmazása során is meg kell felelnie a
minimális munkavédelmi követelményeknek.
Az ipari alpintechnika jellemzően nem telepített, hanem változó munkahely, ha a
munkavégzés nem a telephelyen történik akkor a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes
rendelet hatálya nem terjed ki rá.
Ezért a változó munkahelyre különböző jogszabályok vonatkoznak a munkahely
jellege, illetve az ott végzett tevékenység alapján.
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet
az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági
Biztonsági Szabályzat kiadásáról

15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti
Biztonsági Szabályzat kiadásáról

E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5.
pontjában meghatározott azon munkahelyekre,
amelyek építési munkahelynek minősülnek, és
ahol szervezett munkavégzés keretében külön
jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési
tevékenység valósul meg. (pl.: javítási,
karbantartási, festési, tisztítási munkák a rendelet I.
melléklete alapján)
A rendelet hatálya az Mvt. 87. §-ának 9. pontja
szerinti szervezett munkavégzés keretében végzett
mezőgazdasági, vadgazdálkodási, halászati és
térképészeti tevékenységre, az ezen
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra,
valamint ezen tevékenységeket és szolgáltatásokat
végzőkre és az ennek során használt
munkaeszközökre terjed ki.
A rendelet hatálya kiterjed az erdészeti
tevékenység (pl.: fadöntési, gallyazási, hossztolási,
darabolási, hasítási, kérgezési, aprítási, kézi és gépi
közelítési, készletezési, rakodási és szállítási
munkavégzés) — ideértve a bel- és külterületi
fakitermelést — folytató gazdálkodó szervezetekre
és magánszemélyekre.

Mvt.87.§ 5. Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet
is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell
tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha
egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései
tekintetében.
42
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Gyakori még a beszállásos munkavégzés – amikor a munkavégzés nem emberi
tartózkodásra tervezett térben történik – támogatása ipari alpintechnikával. Ekkor az MSZ09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák
biztonságtechnikai követelményei szabvány előírásai a mérvadóak.


írásban beszállási engedély (1 napra, 1 évig megőrizni)



min. 3 fő



mentési terv, eszközök, kommunikáció



műszaki

követelmények:

anyagok

eltávolítása/leürítése,

berendezés

előkészítése, tisztítás, műszeres mérés, leválasztás (betáplálás, csővezetékek,
villamos..), írásban igazolni


biztonságos munkakörülmények biztosítása (oxigén, fény, le/bezuhanás elleni
egyéni védőeszközök)

2.3.2. Munkavédelmi üzembe helyezés (veszélyes technológia)
Az ipari alpintechnika az ABSZ 3. § (2) pontja alapján veszélyes technológiának
minősül.
Az Mvt. 21.§ alapján a veszélyes technológia – ipari alpintechnika – üzemeltetését az
üzemeltető munkáltatónak írásban kell elrendelnie (munkavédelmi üzembe helyezés). Az
üzembe helyezés előfeltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, ami
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A vizsgálat célja
annak megállapítása, hogy a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti
feltételeknek, illetőleg teljesíti a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott,
ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeket. A
munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy
rendelkezésre állnak-e:


a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai,



a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények,



a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok,



a szükséges hatósági engedélyek,



az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

A fenti dokumentumoknak a technológia újraindítása és áttelepítése esetén is
rendelkezésre kell, hogy álljanak.
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A feladatok átláthatósága érdekében és az alpintechnikai módszerrel való kapcsolatát
az üzembe helyezés során a 2. melléklet folyamatábráján szemléltettem.

2.3.2.1. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
Az Mvt. alapján a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos
biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, a veszélyes technológia
vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy
végezheti.43 A veszélyes technológia időszakos biztonsági felülvizsgálatának személyi
feltételeit a 2.4.1.3 Munkabiztonsági szakértői tevékenységhez című fejezetben tárgyaltam.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell
elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb
felülvizsgálati időszakot nem ír elő.
A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek
vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és – ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető
munkáltató végezte – annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell
bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a
vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.44

2.3.3. Szereplők kötelességei az ABSZ tükrében
Az ABSZ egyes rendelkezéseit nem kell alkalmazni a rendkívüli munkavégzés
eseteire. De fontosnak gondolom kihangsúlyozni, hogy rendkívüli munkavégzés alatt az
„emberek életét, egészségét, a vagyonbiztonságot vagy a természeti környezetet közvetlenül
fenyegető veszélyt (pl. életmentés, katasztrófa-elhárítás)”45 érti a jogszabály.
A kivitelezői oldalon a tervezett munkavégzés során a sokszor hangoztatott
veszélyelhárítás nem minősül rendkívüli munkavégzésnek. Az életmentés és a katasztrófaelhárítás külön szervek feladata.

2.3.3.1. Munkáltató kötelességei
A munkáltató fő kötelessége az 1. fejezetben ismertetetteken felül:

Mvt. 23.§ (1)
Vhr. 3. §
45
ABSZ 1.§ (2)
43
44
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az ipari alpintechnika írásban történő elrendelése és üzembe helyezése (2.3.2
fejezet)



alpintechnikai módszer meghatározása (2.3.3.1.1. fejezet)



mentési terv kidolgozása és begyakoroltatása (ABSZ 7.§)



a munkafeladathoz szükséges, annak jellegéből adódó engedélyek beszerzése46
kivéve a rendkívüli munkavégzés esetét



munkavállaló munkavédelmi oktatása legalább évente (ABSZ 6.§)



egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgáltatása (ABSZ 14.§)



egyéni védőeszközök karbantartása (ABSZ 14.§)



írásban kijelölni az alpintechnikai munkavégzésre a munkavállalókat (ABSZ
6.§, 11.§)



minden munkakezdés előtt:
o különleges, az alpintechnikai módszer alkalmazásának általános
ismeretein túlmenő, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó egyedi
tudnivalók ismertetése

2.3.3.1.1. Alpintechnikai módszer
Az ABSZ előírja, hogy az biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltatónak
írásban47 kell meghatároznia az alkalmazandó alpintechnikai módszert, amit legalább
évente48 munkavédelmi oktatás keretében kell gyakoroltatnia. Az alpintechnikai módszer
készítőjének személyi feltételei nincsenek jogszabályban meghatározva. Az ABSZ 4., 6.,
10., 15.§-ai ide vonatkozó részei az alábbiak:
Alpintechnikai módszer alkalmazása esetén kizárólag olyan lezuhanásgátló rendszer
használható, amely


alkalmas a munkavállaló lezuhanásának megakadályozására vagy e kockázat
minimalizálására,



biztosítja, hogy zuhanás esetén a fékerő nem ér el olyan határértéket, amely a
munkavállaló sérülését vagy bármely elem vagy részegység törését, illetőleg
szakadását okozza, amely miatt a lezuhanásgátló rendszert használó
munkavállaló lezuhanhat,

ABSZ 4.§ (3)
ABSZ 4.§ (2)
48
ABAZ 6.§ (1)
46
47
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a zuhanás megállítása után a munkavállalót olyan helyzetben rögzíti, hogy a
lezuhant munkavállaló saját maga a szándékolt helyre tudjon jutni, illetőleg
amelyben a segítségnyújtás szükség esetén megvárható.

A munkáltatónak az új munkahely, illetve munkaterület kialakításához előzetesen az
alpintechnika módszerét kell meghatároznia. Az alpintechnika módszerének meghatározása
során a munkáltató köteles tekintettel lenni:


a munkafeladat egészére;



a munkavállaló biztonságát garantáló ereszkedő és biztosító kötelek elhelyezését
szolgáló szerkezeti rögzítőkre, ideértve a szélső szerkezeti rögzítőket és a köztes
szerkezeti rögzítőket is, továbbá a rögzítési pontok meghatározására, valamint a
szerkezeti rögzítők osztályára;



a munkahely, illetve munkaterület megközelítésének irányára és módjára;



a lezuhanásgátló rendszert képező elemek, részegységek és alrendszerek pontos
meghatározására, ezen belül elsődlegesen az alkalmazott kötelek számára és
típusára;



a lezuhanásgátló rendszert képező elemek, részegységek és alrendszerek pontos
kapcsolódási

sorrendjére

és

az

azok

közötti

csatlakozás

biztonsági

követelményeire;


az alpintechnika módszeréhez szükséges felszerelések és egyéni védőeszközök,
valamint a munkafeladathoz szükséges anyagok rögzítési, helyszínre juttatási és
elhelyezési megoldására.

Az alpintechnika módszerének meghatározása során a munkáltató köteles biztosítani,
hogy az előre látható feltételek mellett a munkavállaló a munkafeladatot zavartalanul
végezhesse, így különösen, hogy


a lezuhanásgátló rendszer egymással kompatibilis összetevőkből álljon,



az elemek, részegységek és alrendszerek stabil helyzetűek legyenek,
megfelelően rögzítsék a munkavállalót (használót), viseljék el a fellépő
környezeti hatásokat, mozgásokat és a lehetséges testtartásokat,



az előre látható feltételek mellett, elkerülhető legyen az esetleg lezuhanó
munkavállaló ütközése olyan akadállyal, amely a zuhanás következményét
indokolatlanul fokozza, vagy más személyeket veszélyeztet.

Az alpintechnika módszerét úgy kell meghatározni és a munkakörnyezetet – szükség
esetén elkerítéssel – úgy kell kialakítani, hogy az a munkavállalók és más személyek
30

egészségét vagy biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés
hatókörében tartózkodó, a munkaterületen dolgozó, vagy a munkaterületre belépni jogosult
más személyeket előzetesen tájékoztatni kell az alpintechnika alkalmazásának tényéről, az
ezzel járó lehetséges veszélyekről, a tevékenység végzésének időtartama alatt megtartandó
magatartási és munkabiztonsági szabályokról, valamint a megtett munkavédelmi
intézkedésekről.
Amennyiben a munkavégzés során az alpintechnika módszerének megváltoztatása
válik szükségessé, akkor a munkáltató köteles a változásokat előzetesen írásban rögzíteni és
a módosításokat az érintett munkavállalókkal, továbbá szükség esetén a hatókörben
tartózkodókkal is megismertetni. Ha erre nincs lehetőség, akkor a feltételek teljesítéséig az
alpintechnikai tevékenység folytatását fel kell függeszteni.
Az alpintechnika módszerének munkavégzés közbeni megváltoztatása esetén a
munkavállalókat a szükséges új ismeretekkel kell ellátni. Az új módszer ismertetéséig az
alpintechnika alkalmazását fel kell függeszteni.

2.3.3.1.2. Mentési terv
Rendellenes körülmények esetére mentési tervet kell készíteni49, amit a veszélyeztetés
által megkívánt időszakonként50, az alpintechnikai módszer megváltozása esetén, de
legalább évente gyakoroltatni kell51, amit általában célszerű az alpintechnikai módszer éves
munkavédelmi oktatásával egybekötni. Mentési terv készítésében közre kell működnie
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakembernek52.
Az Mvt. előírásival összhangban az EN 363:2008 szabvány is az általános részben
(4.1.) előírja, hogy a lezuhanásveszélyes munka megkezdése előtt már rendelkeznünk kell
mentési tervvel.
A mentés elvégzése rendkívüli munkavégzésnek minősül ezért nem kell alkalmazni az
ABSZ következő előírásait, ami így ha két fő dolgozott együtt felhatalmazza a másikat a
cselekvésre, ezért:53


nem kötelező az engedélyek beszerzése



nem kötelező munkairányító kijelölése és ott léte



nem kötelező a két fő

Mvt. 45.§ (1)
Mvt. 42.§ e)
51
ABSZ 6.§ (1), (2)
52
Mvt. 57.§ (3) d)
53
ABSZ 1.§ (2)
49
50
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nem kötelező a részfeladatra bontás, egymástól való távolság, információs
kapcsolat, munkaterület elhatároloásának betartása

2.3.3.2. Munkairányító kötelességei
Az ABSZ értelmében a munkáltató köteles munkairányítót kijelölni és foglalkoztatni,
akinek a feladatai:


minden munkakezdés előtt a munkavállalók alpintechnikai munkavégzésre
alkalmas állapotáról meggyőződni, ideértve a következő dokumentumok
meglétét is (ABSZ 8.§):
o alpintechnika végzésére feljogosító bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel
rendelkezik (ABSZ 9.§)



minden munkakezdés előtt a munkaterület kijelölése (ABSZ 5.§)



munkáltató által meghatározott módon a biztonságos munkavégzés és
irányítása



egyéni védőeszközök karbantartása, hibás egyéni védőeszköz selejtezése
(ABSZ 13.§)

2.3.3.3. Munkavállaló kötelességei
A munkavállaló fő kötelezettsége az 1. fejezetben ismertetetteken túlmenően:


Munkáltató által meghatározott módon a biztonságos munkavégzés.



Az

alpintechnika

alkalmazása

során

valamennyi

munkavállalónak

rendelkeznie kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges felszereléssel és
egyéni védőeszközzel.54


A munkavállaló a rendelkezésére bocsátott valamennyi felszerelését és egyéni
védőeszközét köteles minden munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni és
bármely észlelt rendellenességre a munkairányító figyelmét felhívni.55



Az

alpintechnika

során

alkalmazott

egyéni

védőeszközöket

EK-

típustanúsítvány, illetve EK-megfelelőségi nyilatkozat, a tájékoztatóban
foglalt, valamint a használatukra vonatkozó jogszabályi követelmények szerint
kell használni.56


A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le.57

ABSZ 12. § (1)
ABSZ 13.§ (3)
56
ABSZ 12.§ (4)
57
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 8.§ (1)
54
55
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A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a
munkáltató engedélyezte annak elvitelét, amennyiben58
o a munkavégzés helye változó és a munkáltató más módon nem tudja
biztosítani a védőeszközt a munkavállaló számára,
o a védőeszköz elvitele közegészségügyi szabályokba nem ütközik.

2.4. Személyi feltételek
2.4.1. Végzettségigény
A személyi feltételeket igyekszem tágabb értelemben értelmezni, így mindazokat sorra
vettem, akik ipari alpintechnikával bármilyen szempontból is foglalkozhatnak.

2.4.1.1. Ipari alpintechnikai tevékenység végzéséhez
„ABSZ 9. § (1) b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott Ipari alpinista elnevezésű
szakképesítéssel vagy ipari alpintechnika végzésére jogosító, jogszabály alapján elismert,
vagy honosított külföldi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.”
„ABSZ 23. § E rendeletnek az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosításáról szóló 45/2013. (X. 14.) NGM
rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezései nem érintik a Módr.
hatálybalépése előtt megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét. A
korábban hatályos jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések mindaddig
érvényesek, amíg a munkavállaló munkaköre, illetve az egyéni vállalkozó tevékenységi köre
nem változik.”
Az ipari alpintechnikai tevékenység végzéséhez az ABSZ 9.§-ban leírtakon felül, még
több személyi feltétel teljesítése is szükséges. Ezek a következők:


betöltött 18. életév



ipari alpinista szakképesítés (OKJ-ban szereplő azonosítószám: 32 582 04)



munkaköri alkalmassági vizsgálat (lásd 2.4.2 fejezet)



a legalább évente kötelező munkavédelmi oktatáson részt vett és ezt igazolni
is tudja – ABSZ 6.§ (1)(2)

58

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 8.§ (2)
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az adott tevékenységhez, technológiához szükséges végzettség(ek)-el
rendelkezik (iránymutatóak lehetnek a képesítési követelményekről59 szóló
jogszabályok, illetve biztonsági szabályzatok és az OKJ-rendeletek)



munkavégzésre alkalmatlan munkavállaló alpintechnikai munkavégzést nem
folytathat – ABSZ 8.§ (3)



alpintechnikát végző munkavállaló és munkairányító írásbeli kijelölése – ABSZ
6.§ (5)



különleges mentési feladatot olyan munkavállaló irányíthat, aki mentési
gyakorlattal is rendelkezik



munkairányítással csak mentési és munkairányítói gyakorlattal is rendelkező
munkavállaló bízható meg



előmászást csak az e tevékenységre kiképzett munkavállaló végezhet

2.4.1.2. Oktatáshoz
Az ipari alpintechnika képzésében gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt,
aki60


megfelelő szakirányú szakképesítéssel (lásd 2.4.1.1 fejezet) és legalább ötéves
szakmai gyakorlattal, vagy szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú
végzettséggel

és

legalább

kétéves

szakirányú

szakmai

gyakorlattal

rendelkezik,61


ipari alpinista mestervizsgával62 rendelkezik, (közelmúltban jelent meg így
még nincs ilyen végzettséggel rendelkező ember)



büntetlen előéletű, és



nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt.

Mentesül a mestervizsga letételének követelménye alól az a gyakorlati oktató, aki


az oktatott, állam által elismert
o szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és
legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

például a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről
60
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 31.§
61
hasonlóan, mint: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16.§ (7) b)
62
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
mestervizsga követelményeiről 41.
59
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o szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves
szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy


hatvanadik életévét betöltötte.

Új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenése esetén teljesítettnek
kell tekinteni a mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató az új
mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év
szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést,
és az egyéb követelményeknek megfelel.
A szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség az ipari alpintechnika
terén jogszabályban nem meghatározott. Mivel jelenleg az építészeti szalmacsoportba
tartozik, így általában építészmérnöki végzettséget értenek alatta, de véleményem szerint a
felsőfokú

munkavédelmi

végzettség

hasonlóan

megfelelő

lehet,

de

azt

csak

másoddiplomaként lehet megszerezni, így előfeltétele egy legalább BSc oklevél megléte.

2.4.1.3. Munkabiztonsági szakértői tevékenységhez
Az Ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága munkabiztonsági
szakértői szakterületnek számít. A területileg illetékes mérnöki kamara annak engedélyezi a
szakértői tevékenység ellátását, aki büntetlen előéletű, nem áll a munkabiztonsági szakértői
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt63 és rendelkezik az előírt
képesítésekkel:


a jelen értelmezés szerint építészmérnök szakterületen felsőfokú végzettséggel
és



felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképzettséggel, és



legalább 5 éves munkabiztonsági gyakorlattal.64

A munkavédelmi hatóság, illetve a kamara a szakértői tevékenység folytatására
engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.
2.4.1.4. Igazságügyi szakértői tevékenységhez
Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a
rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás

63
64

Mvt. 83. §
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 3.§ (2)
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alapján, a tudományos és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített
szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.65
A jogszabály66 igazságügyi szakértői szakterület a munkabiztonság területén az ipari
alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága, melyhez a 3. számú melléklet
alapján szükséges képesítés


az egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon vagy



a munkavédelmi szakember, illetve



a szakterülethez kapcsolódó képesítési feltételnek megfelel az a kérelmező is,
aki a szakterülethez kapcsolódó tudományterületen tudományos fokozatot
szerzett.

illetve az alábbi szakirányú szakmai gyakorlati idő igazolása szükséges:


a képesítés megszerzésétől számított ötéves,



ha az adott szakterületre a kérelmező a mellékletek szerint kizárólag az
Országos

Képzési

Jegyzékben

(a

továbbiakban:

OKJ)

szereplő

szakképesítéssel rendelkezik, a képesítés megszerzésétől számított tízéves,
vagy


az igazságügyi szakértői intézményben dolgozó szakértőjelölt esetében a
képesítés megszerzésétől számított, a szakértői intézményben szerzett
hároméves.

2.4.2. Orvosi alkalmasság
Az ABSZ már nem írja elő, így közvetlenül a tevékenységhez nem kell alkalmassági
vizsgálat. Hanem a munkába állás ténye miatt kell előzetes munkaköri alkalmassági
vizsgálatot végezni a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés
megkezdését megelőzően67.
Az ipari alpintechnikai tevékenység végzéséhez munkaköri alkalmassági vizsgálatot a
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján legalább az alábbi
táblázatban szemléltetett időszakonként kell elvégezni, mivel a magasban végzett munka

2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. §
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó
képesítési és egyéb szakmai feltételekről
67
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4.§ (1)
65
66
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fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörnek, tevékenységnek minősül a rendelet 4.
melléklete alapján.

Időszakos orvosi vizsgálatot kell végezni
40 éves korig
40-50 életév között
50 év felett

3 évenként
2 évenként
évenként

A beutaló mintáját a 14. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
tartalmazza. Ezt még érdemes kiegészíteni a várható igénybevételekkel:


teljes testhevederzet, sisak viselése,



magasban/mélyben történő munkavégzés.

2.5. Tárgyi feltételek
2.5.1. Rögzítési pont
A biztonságos munkavégzés alapfeltétele, hogy a lezuhanásgátló rendszert egy
megfelelő helyre tudjuk rögzíteni.
Épületek, építmények esetében, ha azon a karbantartási, tisztítási munkálatokat a
homlokzat, a tető kialakítása miatt ipari alpintechnikai módszerrel lehet elvégezni, akkor az
OTÉK68 rendelkezéseit figyelembe véve a megfelelő rögzítési pont biztosítása az építtető,
üzemeltető feladata:
OTÉK 50.§ (5) Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy
kell tervezni és megvalósítani, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából – a csatlakozó
szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül – hozzáférhetők legyenek, valamint azok a magyar nemzeti
szabványok által megkövetelt biztonsággal feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt – a
rendeltetési céljuknak megfelelő biztonsággal – az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a
rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek.
OTÉK 53.§ (2) Az építmények megvalósítása és rendeltetésszerű használata során biztosítani kell a
tisztíthatóság és a karbantarthatóság lehetőségét.
OTÉK 60.§ (3) A tetőre való kijutás vagy feljutás és karbantartás lehetőségét biztosítani kell.

Az ABSZ-ban meghatározott rögzítési pontokra vonatkozó különböző előírásokat az
alábbi ábrán szemléltetem.
terhelhetőség nem lehet alacsonyabb
mint
7,5 kN

rögzítési pont fajtája
ereszkedőkötél rögzítési pontja
68

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
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biztosító kötél rögzítési pontja
ferde kötélpálya rögzítési pontja
elölmászás során a köztes biztosítási
pontok
szélső- és köztes szerkezeti rögzítő

7,5 kN
15 kN
15 kN
15 kN

6. ábra Rögzítési pontok terhelhetősége

Megfelelően kialakított rögzítési pont hiányában az EN 795:2013 Személy lezuhanását
megelőző eszközök. Kikötőeszközök. szabványban meghatározott módszerek és eszközök
segítik az alpinista munkáját, amit természetesen csak megfelelő teherbírású és szilárdságú
szerkezethez csatlakoztathatnak, aminek a kijelölése szintén – a fentiek alapján –
megrendelő feladata. A szabvány főbb tartalma:


egy ember használatára tervezett, eltávolítható rögzítő eszközök



lezuhanásgátló rendszer részeként alkalmazva a felhasználót fel kell
szerelnünk olyan eszközzel, ami megakadályozza, hogy a 6 kN-nál nagyobb
dinamikus rántás ébredhessen



amennyiben előre telepített rendszerként használjuk az üzembe helyezési
dokumentációt a helyszínen kell tartani és a felhasználó rendelkezésre kell
bocsájtani egy másolatot a használatbavétel előtt (A melléklete a szabványnak)

A típusú
rögzítő
eszközök
B típusú
rögzítő
eszközök
C típusú
rögzítő
eszközök
D típusú
rögzítő
eszközök
E típusú
rögzítő
eszközök

rögzítő eszköz, ami egy vagy több rögzítési
ponttal rendelkezik…

statikus terhelést
kell bírnia a
fém/nem fém
részeknek

szerkezetbe kell rögzíteni pl.: becsavarható szem,
nitfül

12 kN / 18 kN

nem szükséges rögzíteni a szerkezetbe pl.:
heveder, ajtó stand, háromláb, gerendára
helyezhető profil

12 kN / 18 kN

hajlékony vezetéken, ahol a vezeték kevesebb
mint 15°-kal tér el a vízszintestől

12 kN / 18 kN

merev vezetéken, ahol a vezeték kevesebb mint
15°-kal tér el a vízszintestől

12 kN / 18 kN

nehezéksúllyal működik, ahol a felület kevesebb
mint 15°-kal tér el a vízszintestől

12 kN / 18 kN

7. ábra MSZ EN 795:2013 szerinti rögzítési pontok
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2.5.2. Egyéni védőeszközök
A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 2. §
(1) szerint az egyéni védőeszköz:


minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál,
hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából
eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse,
továbbá



az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata
az előbbi pont szerinti cél elérése.

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. számú melléklete határozza meg a
védőeszközök alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeit. Így azoknak a
védőeszközöknek, amelyek rendeltetése, hogy megakadályozzák a magasból történő
lezuhanást69 vagy annak hatásait, egy testet tartó szerkezetből és egy biztos rögzítési ponthoz
kapcsolható kikötési rendszerből kell állniuk. Ezeket oly módon kell tervezni és gyártani,
hogy a várható alkalmazási körülmények közötti felhasználáskor a test elmozdulása a lehető
legcsekélyebb legyen, és ezzel elkerülhető legyen bármilyen akadálynak való ütközés.
Előzőeket úgy biztosítsák, hogy a fékező erő ne érje el az esetleg testi sérülést kiváltó hatást,
illetőleg ne idézze elő a védőeszköz kinyílását, vagy valamely alkotórészének a szakadását,
ami a felhasználó lezuhanásához vezetne.
Ezenkívül a felhasználónak olyan pozíciót kell biztosítaniuk, amely adott esetben
lehetővé teszi számára, hogy megvárja a segítség megérkezését.
A gyártónak pontosan meg kell adnia a tájékoztatóban mindazokat a hasznos adatokat,
amelyek elsősorban a következőkre vonatkoznak:


a biztos rögzítési pont megkövetelt jellemzői, valamint a szükséges legkisebb
mélység a felhasználó alatt,



a testhevederzetek megfelelő elhelyezési módja és a kötélrendszer
kapcsolódása a biztos rögzítési ponthoz.

A munkáltatónak kell gondoskodnia arról, hogy a védőeszköz70:

3. számú melléklet a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelethez, 3.1.2.2. Magasból történő lezuhanás megelőzése
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 4. § (1)
69
70
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úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy
önmaga ne idézzen elő további veszélyt;



feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;



az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának
megfeleljen;



igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.

A védőeszközt a munkáltatónak ingyenesen kell biztosítania, továbbá karbantartás,
tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodnia arról, hogy a védőeszköz használható,
valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.71
Az egyéni védőeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül
ellenőriznie kell72,


ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a
munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben
munkabaleset következett be, illetőleg



rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek
vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak)
bekövetkezése esetén.

Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a
technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése – a
veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősül.
Ipari alpintechnika alkalmazása során a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk
csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg
kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és
használatukat meg kell követelni.73

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 4. § (5)
72
Mvt. 23.§ (2), ABSZ 14. § (3)
73
Mvt.42. § b)
71
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2.5.2.1. EVE juttatási rend
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltatónak írásban kell
meghatároznia.

E

feladat

ellátása

munkabiztonsági

és

munkaegészségügyi

szaktevékenységnek minősül.74
Az egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározásánál fontos figyelembe venni az
ABSZ 12.§ (2) pontját, melyben tételesen vannak felsorolva a munkavégzéshez minimálisan
biztosítandó egyéni védőeszközök. Az ABSZ előírja, hogy az alpintechnika alkalmazása
során a munkavállalót a rögzítési ponthoz biztosító, a magasból történő lezuhanást
megakadályozó, vagy annak biztonságos lefékezését, illetve a munkaterület megközelítését
szolgáló eszközként kizárólag egyéni védőeszköz alkalmazható. Az alpintechnikát végző
munkavállaló számára legalább a következő egyéni védőeszközöket kell biztosítani:


2 db félstatikus kötél (egy ereszkedő és egy biztosító),



1 db teljes testhevederzet,



1 db önfékező ereszkedő eszköz,



1 db lezuhanásgátló,



1 db Y alakú rögzítő kötél (kantár),



8 db karabiner,



1 db védősisak,



1 db mászógép,



1 db energiaelnyelő,



3 db varrott heveder.

Az egyéni védőeszközök védelem iránya szerinti csoportosítását a szabványok
megjelölésével az 1. számú mellékletben foglaltam össze.
Alpintechnikához a gyors mentéshez és az önmentéshez szükséges tartalékfelszerelések és egyéni védőeszközök nincsenek tételesen meghatározva, de a
munkaterületen kijelölt, mindenki által ismert és könnyen elérhető helyen kell tárolni.75
Ebből logikusan következik, hogyha az alkalmazott alpintechnikai módszerhez szükséges
felszerelésekkel

a

mentés

is

kivitelezhető,

nem

kell

külön

kötéltechnikai

mentőfelszerelésnek a helyszínen lennie. (Például földig érő kötélpáron egymás mellett
dolgozók esetében, ha a mentés iránya lefelé indokolt.)

74
75

Mvt.56. §
ABSZ 11.§ (6)
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Felszerelések nyomon követése tekintetében fontos az ABSZ 12.§ (7), miszerint az
alpintechnika során használt felszereléseket és egyéni védőeszközöket azonosíthatóságuk
érdekében, a vonatkozó követelmények figyelembevételével, anyagroncsolás mentes
módon, egyedi jelöléssel kell ellátni. Az alkalmazott felszerelések és az egyéni
védőeszközök gyártási idejéről, főbb adatairól (pl. méret, terhelhetőség, használati idő), a
használat lényeges körülményeiről és az azokkal bekövetkezett zuhanások számáról
nyilvántartást kell vezetni.
A teljes testhevederzet feladata a zuhanás energiájának szétoszlatására a testfelületen.
A vonatkozó szabványban76 a csak lezuhanás elleni védelmet nyújtó hevedernél fontos elem
a combkörök és a vállakat(hátat tartó) egybefüggő hevederzet kialakítása és a csatlakozó
pontok a mellkason (sternális bekötési pont) és a háton (dorzális bekötési pont). Ha
munkahelyzet pozícionálásra is akarjuk használni a teljes testhevederzetet, úgy azt MSZ EN
358:200377

előírásainak

is

megfelelő

munkahelyzet-beállító

övvel

is

fel

kell

szerelnünk(mely rendelkezik két oldalsó bekötési ponttal, amit csak együtt lehet használni).
Illetve, ha ipari alpinista módszerrel abban tartósabban tartózkodva akarunk munkát végezni,
akkor a MSZ EN 813:2009 szabvány előírásainak megfelelő beülő kell, hogy a részét
képezze a teljes testhevederzetünknek tovább bővítve egy központi (hasi) bekötési ponttal
bővítve a rendszerünket. Ahogy a fentiekből is kitűnik a bekötési pontok száma önmagában
nem jelent semmit, azoknak előírása, hangoztatása erős szakmaiatlanságra utalhat.
Az ipari alpintechnikában használt kötelek is egyéni védőeszköznek minősülnek,
tárolásukra, használatukra a gyártó előírásai a mérvadóak. A kötelek tekintetében fontosnak
gondolom kiemelni és röviden tárgyalni a magasban elhelyezett, ipari alpintechnikával
karbantartott óriásplakátok jó és rossz példáját. Ennél a munkafeladatnál a munkahelyzet
megközelítésére használt kötelek kezelése kiemelt fontosságú. A főként poliamid
alapanyagú köteleket az UV károsítja, így nem célszerű üzemszerűen és állandó jelleggel a
munkaterületen hagyni. Az egyik fő kötélgyártó állásfoglalása alapján az egyébként 10 év
élettartamú kötelek, ilyen használati mód mellett maximum 1 év élettartamot határoz meg,
amit igénybevétel függvényében akár hamarabb is selejtezésre szorulhat. Sokkal
biztonságosabb és gazdaságosabb megoldásnak látom az ilyen óriásplakátok felett
kialakított olyan rögzítési pontokat, amelyekbe egy behúzó zsinórt hagyva, a munkavégzés
76
77

MSZ EN 361:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet
Az eredeti angol nyelvű szabvány 1999-es, így korszerűsége megkérdőjelzehető
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megkezdése előtt közvetlenül lehetőség van a munkakötél felhúzására és a munkavégeztével
a munkakötél lehúzására a behúzó zsinór hátrahagyásával.

2.5.2.2. Időszakos bevizsgálás
A munkáltató köteles gondoskodni az alpintechnika során használt felszerelések és
egyéni védőeszközök – e rendeletben, illetőleg a más jogszabályokban meghatározott, illetve
a gyártó vagy forgalmazó által előírt – karbantartásáról, időszakos felülvizsgálatáról és
sajátosságainak megfelelő tárolásáról.78
Az ipari alpintechnikai egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatát, ide értve a
tárolt felszereléseket is az ABSZ.§ (2) pontja értelmében 6 havonta79 kell elvégezni a
vonatkozó dokumentáció alapján. A védőeszköz időszakos felülvizsgálatát a használó
kérelmére a gyártó vagy bejelentett szervezet végezheti el. 80
A 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet meghatározza a meghatalmazott képviselő
személyét81, aki bármely a rendeletben előírt kötelezettségnek a gyártó helyett és nevében
való teljesítésére a gyártó által meghatalmazott személy. A gyártói bevizsgálások, a gyártói
utasítások alapján történnek, melynek fontos részét képezi a felhasználó által az eszköz
előéletének a megismertetése, ahogy azt az ABSZ 12.§ (7) pontja elő is írja.
Bejelentett szervezet82 az a megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az Európai
Bizottság az e célra kialakított honlapon83 a kijelölt megfelelőségértékelési területhez tartozó
termékek és megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának
megadásával közzétett.
Az időszakos bevizsgálásra vonatkozóan létezik még az MSZ EN 365:1995
(visszavont) szabvány magyar, és az MSZ EN 365:2005 szabvány84 angol nyelven. Ez a
szabvány konkrétan meghatározza az időszakos bevizsgálás(3.2.) és az erre képesített
személy(3.3) fogalmát is. Így:

ABSZ 14. § (1)
Gyártói utasítások általában évenkénti felülvizsgálatot írnak elő.
80
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról 13.§ (6)
81
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § 9.
82
2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 2.§ a)
83
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
84
MSZ EN 365:2005 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A használatra, a
karbantartásra, az időszakos vizsgálatra, a javításra, a megjelölésre és a csomagolásra vonatkozó általános
követelmények
78
79
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időszakos vizsgálat: Egy rendszeresen végrehajtott művelet, mely során
behatóan megvizsgáljuk az egyéni védőeszközöket vagy más felszereléseket
hibákat (például meghibásodást vagy elhasználódást) keresve.



időszakos bevizsgálásra képesített85 személy: Olyan személy, aki megfelelő
tudással rendelkezik az adott időszakos vizsgálathoz és ismeri a gyártó által az
adott alkatrészre vagy rendszerre vonatkozó javaslatokat és utasításokat.

2.5.3. Munkaeszközök
Tárgyi feltételek közül nem maradhat ki a munkatevékenység végzéséhez szükséges
munkaeszköz (szerszám) biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapota. Ez természetesen
az ott végzett tevékenység függvényében kerül kiválasztására és az adott eszközre vonatkozó
előírást és az ahhoz szükséges szakmai ismereteket mindig össze kell hangolni az ipari
alpintechnika technológiájával. Ennek egy példáját igyekszem a 3. fejezetben szemléltetni.
Természetesen a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről alapvető jelentőségű.
Ezért, ha állvány, létra kerül használatra, terhet mozgatunk fontos figyelembe vennünk a
rendelkezéseit a használat és az időszakos felülvizsgálat során. Az ipari alpintechnika során,
ha a munkaeszközt is kötéllel pozícionáljuk a következőket írja elő számunkra az EU
iránylevet átvevő rendeletünk:86


A munkavégzéshez két, egymástól független rögzítési ponttal rendelkező
kötelet kell biztosítani, amelyből az egyik az ereszkedő, illetve rögzítő kötél
(munkakötél), a másik pedig a biztosító kötél.



A munkavállalók részére a biztosító kötélhez csatlakoztatott teljes
testhevederzet biztosítva legyen, és azt a munkát végző használja.



Az ereszkedő, illetve rögzítő kötél a szükséges irányú haladást lehetővé tevő,
a leesés megelőzésére szolgáló önzáró eszközzel legyen ellátva arra az esetre,
ha a munkát végző elveszíti az ellenőrzést saját mozgása felett. A biztosító
kötelet szinkronizált mozgású, a munkavállaló haladását követő, lezuhanását
megakadályozó rendszerrel kell ellátni.

85
86

competent (angol) jelentése: hozzáértő, alkalmas, képesített
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 59.§
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A munkavállaló által a munkavégzés során használt munkaeszközöket és
egyéb segédeszközöket a munkahelyzet-rendszerhez vagy a segédkötélhez kell
rögzíteni.



A munkát előzetesen meg kell tervezni, és a munkavégzés alatt folyamatosan
felügyeletet kell biztosítani oly módon, hogy a felügyeletet ellátó személy
szükség szerint bármikor segítséget tudjon nyújtani. Biztosítani kell, hogy a
veszélyes helyzetbe került munkavállalót menteni lehessen.



Az érintett munkavállalót a munkavégzéshez szükséges ismeretekre és az
alkalmazott munkafolyamatra vonatkozóan elméleti és gyakorlati oktatásban
kell részesíteni, ideértve a szükséges mentési eljárás megismertetését is.



Rendkívüli körülmények között, amikor a kockázatértékelés megállapítása
szerint a két kötél alkalmazása a munka során fokozott veszélyt jelentene,
megengedhető – a munkáltató írásos engedélye alapján – egy kötél használata.
Ilyen esetben a munkavégzés felelős irányítója a munkaterületet nem hagyhatja
el, és a munkát személyesen kell felügyelnie.

2.6. Részösszegzés
Ebben a fejezetben az alpintechnikára vonatkozó szerteágazó és sokrétű jogszabályi
előírásokat és azok tartalmait rendszereztem. Láthattuk, hogy komoly feltételek vannak az
ipari alpintechnika technológiájának, mind az alkalmazás, az oktatás és a szakértés során.
Ebből következően veszélyesnek tűnhet az ipari alpintechnika alkalmazása a
szokatlan környezet és feladat miatt, de a bemutatott és a megfelelő szervezési-, személyiés tárgyi feltételek megléte esetén elmondható, hogy lehet biztonságosan dolgozni a
magasban.
Balesetek tanulságainak a feldolgozásával jelen dolgozatban nem foglalkoztam, a
szakirodalomban szereplő esetleírások alapján egyértelmű, hogy a balesetek a fenti előírások
be nem tartásának következményei.
Ebben a részben ismertetetteket figyelembe véve sokszor megdöbbentőnek tartom,
amikor a gyakorlatban az alapvető dolgokkal sem rendelkezik a munkavállaló, illetve a
munkavédelmi szakemberek rengeteg papírmunkát végeznek, de a biztonságot alapvetően
szavatoló követelményeket nem ellenőrzik:
o kockázatértékelés, alpintechnikai módszer és mentési terv megléte,
o rögzítési pontok kijelölése, megfelelőségének tanúsítása,
45

o OKJ-s végzettség,
o munkaköri alkalmasság,
o bevizsgált egyéni védőeszközök.
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3. Alpin-favágás munkavédelme
3.1. Bevezetés
Az ipari alpintechnika általában, mint a munkaterület megközelítésének eszköze
szerepel a munkavégzés során, és hozzá társul az a szakma, ami a tulajdonképpeni
munkafeladat. Legyen szó bármilyen tevékenységről, ahogy azt kötélben ülve, magasban,
vagy éppen mélyben végezzük alapos átgondolást igényel egy jó szakember számára is.
Tehát a biztonságos munkavégzés érdekében mindig szükséges a két technológia
összehangolása. Ebben a fejezetben egy ilyen példát szeretnék bemutatni.
Városi környezetben nem ritka, de néha lakott területen kívül is indokolt a fa
koronájában történő munkavégzés a fa ápolása, vagy kivágása céljából. Ekkor, mivel
lezuhanásveszélyes környezetben történik a munkavégzés ipari alpintechnikát és mivel fát
kell vágnunk fakitermelői tevékenységeket fogunk egyszerre végezni. Ennek a
tevékenységnek, mivel még nincs elterjedt megnevezése előző szakdolgozatom
gondolatmenetét használva, következetesen itt is az általam létrehozott megnevezést az
„alpin-favásgás”-t fogom használni.

3.2. Az alpin-favágás kockázatainak a bemutatása
A szabvány87 és baleseti statisztikák alapján veszélyforrások az ipari alpintechnikánál
ismertetetteken felül:


Motorfűrésszel összefüggésben
o mechanikai eredetű veszélyek:


motorfűrész mozgó lánca



motorfűrészből kirepülő anyagok

o motorfűrész forró részei
o zaj, vibráció, kipufogógáz
o ergonómia, szerszám súlya, fáradás
o szerszám, a rendszer feletti kontroll hiánya, belevághat a kötelekbe,
felhasználóba
o a helytelen egykézzel történő vágások
o nincs megfelelő pozícionálás

87

MSZ EN ISO 11681-2:2012 szabvány B melléklete
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o bizonytalan testhelyzetből kibillenés következtében találkozás a
fűrésszel, ággal


Ipari alpintechnika telepítése, használata, fán történő mozgás során
o létra helytelen használata
o fa bontási ritmusának megfelelően a kikötési pont megfelelő
áttelepítése
o fa, ágak teherbírásának becslése
o időjárási körülmények: vizes fa csúszós, erős szél
o mentést nehezítő körülmények:





feljutás nehézsége



sérülés előfordulása esetén annak súlyossága



sérült beszorulhat



zuhanás esetén a sérült fennakadása

Fa lebontása során
o nem megfelelő bontási technológia, sorrend
o ág dőlésének, zuhantatásának nem megfelelő irányítása
o levágott faanyag károkozása személyben, vagyontárgyban



Biológiai veszély88: darázs, denevér, kullancs

3.3. Szervezési feltételek
3.3.1. Erdészeti tevékenységből adódóan
A változó munkahelyből adódóan az Mvt. előírásait és az erdészeti tevékenységre
vonatkozó előírásokat kell betartani.
Az erdészeti tevékenységre az 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet melléklete Erdészeti
Biztonsági Szabályzat tartalmaz előírásokat. Mivel a legrégebbi biztonsági szabályzatról van
szó egyes rendelkezési még régebbi nyelvezetben íródtak, de attól függetlenül azok modern
megfelelőit kell alattuk érteni.
Bár az új ABSZ már nem írja elő kötelező személyi feltételnek az elsősegély-nyújtási
ismereteket, csak az SZVK-en keresztül az EBSZ előírja, hogy ahol 3, vagy annál több fő
dolgozik együtt ott legalább egy főnek képzettnek kell lennie az elsősegélynyújtásban. 89

88
89

EBSZ 1.7-1.10
EBSZ 1.4.
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Előírás az EBSZ 1.17., ami szerint az erdészeti tevékenységet végző vállalkozókkal a
megrendelőnek ismertetnie kell az EBSZ-nek a megrendelt tevékenységre vonatkozó
előírásait, és ezt írásban is rögzíteni kell.
A munkavezető minden új munkaterületen – a munka megkezdése előtt – köteles
ismertetni:90


az adott munkaterületre vonatkozó sajátos munkabiztonsági szabályokat;



a baleset vagy rosszullét esetére vonatkozó tennivalókat, valamint hogy



hol érhető el leghamarabb szakképzett egészségügyi szakember.

Ennek keretében kell ismertetni a motorfűrész-kezelőkkel (személyenként) az egyes
munkaműveletekben

teljesíthető

motorfűrész

kezelésére

megengedett

legnagyobb

időtartamot (lásd alább).

napi maximum
heti maximum
egy szakaszban teljesíthető
maximális műveleti
időtartam
egyes fűrészelési szakaszok
között kötelező
vibrációmentes tevékenység
minimális időtartama

döntésben és gallyazásban
lágylombos fafajok esetében,
döntésben és gallyazásban
illetve
fenyő és kemény lombos
gallyazásban vagy tő melletti
fafaj esetében
darabolásban fafajtól
függetlenül
végzett munka motoros láncfűrésszel
3 óra
3,5 óra
15 óra
17,5 óra
1,5 óra

1,75 óra

fűrészelési időtartam 3 szorosa

8. ábra Vibrációs ártalom miatti motorfűrész kezelési időtartamok

3.3.1.1. A fa koronájában történő munkavégzés
Az álló fák gallyazását és ledarabolását vegetációs időn kívül, lombhullás után szabad
végezni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a nyári zivatar okozta sérülések az életés vagyonbiztonság miatt a vegetációs időn belüli munkát szükségessé teszik. A fenyőket
vegetációs időn belül is fel lehet gallyazni és le lehet darabolni.91
A fa koronájában egy időben csak egy fő dolgozhat. A munkát végző csak akkor léphet
a fa ágaira, ha azok teherbíró-képességéről előbb meggyőződött.

90
91

EBSZ 1.5.
EBSZ 4.3.
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Nem szabad a fa alatt tartózkodni, ha a koronában a munka elkezdődött.92
Álló fa gallyazását és ledarabolását csak a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő
időjárási és megvilágítási viszonyok között szabad végezni:93


a megvilágítás mértéke és a köd nem akadályozza a munkába vett fa csúcsáig
– a részleteket is jól kivehető – látást;



a fa törzse és ágai csapadék (eső, ónos eső, hó) és a zúzmara miatt nem síkosak;



a hőmérséklet –3 °C-nál magasabb;



szélcsend van;



villámlással járó zivatar nincs.

Erősáramú szabadvezeték veszélyeztetése esetén a munkát csak akkor szabad
megkezdeni, ha a vezeték üzembentartója a vezetéket – az erdő tulajdonosának, kezelőjének
kérésére – a munka időtartamára feszültségmentesítette.94
Lakott területen fadöntést, álló fa legallyazását és ledarabolását megelőzően
faegyedenként előre pontosan meg kell tervezni a tevékenységek sorrendjét és a feladatokat
egyértelműen meg kell osztani a munkában résztvevők között.95
Meg kell határozni a munka tárgya, az alkalmazott felszerelés és technológia
függvényében a veszélyeztetett körzetet.96
A munka megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a veszélyeztetett körzetben a
munkát végzőkön kívül senki se tartózkodjon (pl. veszélyeztetett lakóházban, hétvégi
házban, kertben).97
Ha a veszélyeztetett körzet közterület, a munka azután kezdhető el, miután az illetékes
hatóságok (pl. a helyi önkormányzat jegyzője, közlekedésrendészet) az engedélyt megadta
és a közterületet a forgalom elől elzárta.
A terület elzárásán (pl. út vagy járda esetében ideiglenes sorompó, szalagkorlát) kívül
jól látható figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a következő felirattal: „Fakitermeléssel
veszélyeztetett terület, belépni tilos!”.

92

EBSZ 4.11.
EBSZ 4.12.
94
EBSZ 4.14.
95
EBSZ 4.15.
96
EBSZ 4.16.
97
EBSZ 4.17.
93
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3.3.2. Két szakterület összehangolásából adódóan
MSZ EN ISO 11681-2:2012 szabvány A melléklete tartalmaz angol nyelven,
tájékoztató jelleggel biztonsági előírásokat a faápoló motorfűrésszel kötélből és beülőből
történő munkavégzés címmel 5 oldal terjedelemben, ábrákkal; tartalma:


Áttekintés



Általános ajánlások



Fűrész előkészítése munkavégzésre, tárolása a beülőn



Fűrész használata a fán
o Kétkezes fűrészhasználatnál a munkahelyzet beállítása
o Fűrész indítása a fa koronájában tartózkodva
o A fűrész egykezes használata
o Beszorult fűrész kiszabadítása

A szabványt is figyelembe véve, az ipari alpintechnikánál (2.3 fejezet) leírt szervezési
feltételeken

túlmenően,

összehangolva

az

erdészeti

tevékenységből

adódó

követelményekkel (3.3.1):


beszerzendő engedély lehet:
o fakivágási engedély
o közterület-foglalási engedély
o villamos hálózat lekapcsolása98



fontos az előzetes faállékonysági vizsgálat, szükség esetén műszeres
eszközökkel



alpintechnikai módszernél
o feljutáshoz ideális lehet


kötél átdobása és felhúzása,



létra használata,



előmászás (csak arra kiképzett munkavállaló esetén99)

o a munkavégzés során indokolt lehet az egy kötél használata100,
biztosításnak pl. a kantár használata, az alpin-favágó fűrészel ellentétes
oldalán vágási folyamatok alatt

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról1 és a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek,
valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
99
ABSZ 9.§(2) c)
100
ABSZ 16.§ (2)
98
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o alkalmazható a munkakötél lenti rögzítése oly módon, hogy szükség
esetén a lenti alpinista le tudja ereszteni mentendő fenti társát
o feljutást követően indokolt lehet egy mentőkötél bekötése, ha a mentési
feladat megoldása a mentő gyors feljutását igényelné a fent szorult társ
érdekében


mentési tervnél:
o mentő személy számára egyéni védőeszközök és mentőkötél
o elsősegélycsomag101 (a dolgozói létszámhoz és jellemző sérülésekhez
igazított tartalommal)

3.3.3. Favágás engedélyezése
Jelenleg Magyarországon általános érvényű előírás csak a 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet a fás szárú növények védelméről, amely előírásokat tartalmaz a következőkről:


Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása,
továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.102



Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az –
figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire,
szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a
biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a
meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok
biztonságos működését.103



A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények
fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről
(így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növényegészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.104



A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi
életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.



A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint
illetékes jegyző engedélyezi.105

MSZ 13553:1989 Elsősegély-felszerelés (visszavont)
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 3.§
103
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)
104
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §
105
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1)
101
102
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Tehát a kormányrendelet nem szabályozza a nem közterületen lévő fás szárú növények
kivágásának és pótlásának rendjét. Ezeket helyi szinten szabályozzák az önkormányzatok.
Tehát mindegyik más és más, amit az önkormányzat szervezeti felépítésétől függően a


jegyzőtől, vagy az



építésügyi osztálytól, vagy a



környezetvédelmi osztálytól

tudhatunk meg. Amely szerint általában


minden / csak bizonyos fajú / csak bizonyos darabszámú megmaradó feletti fák



kivágása / visszavágása



nem engedély / bejelentés/engedély



és / vagy pótlás

köteles, a fa


lombköbmétere / törzsátmérője függvényében,



telekhatáron / kerülethatáron / városhatáron belül,



a pótlásra kötelezett terhére,



a tulajdonos / önkormányzat kivitelezésében.

3.4. Személyi feltételek
Természetesen egyedül nem végezhető alpin-favágás, az ABSZ alapján106 legalább két
ipari alpinista kell.
Az EBSZ előírásait figyelembe véve pedig, az álló fák gallyazását és ledarabolását
közvetlenül a fáról vagy létráról csak 18 évnél idősebb és 50 évnél fiatalabb olyan férfiak
végezhetnek, akik az előzetes és időszakos alkalmassági orvosi vizsgálaton a magasban
végezhető munkára alkalmasnak bizonyultak.107 Ilyenkor, ahogy a 2.4.2 fejezetben már
ismertettem kiemelt jelentőségő a beutaló tartalma, hogy az orvos a legteljesebb információk
birtokában határozza meg az elvégzendő vizsgálatokat.

3.4.1. Végzettségigény
Jelenleg az Országi Képzési Jegyzékben (OKJ) nem szerepel külön szakmaként az
alpin-favágás.
106
107

ABSZ 11.§ (1)
EBSZ 4.2.

53

Mivel kétféle szaktudást használ az alpinfavágó – motorfűrész-használat, ipari
alpintechnika – ennek a két OKJ-s szakmának a megléte esetén lehet alpinfavágó
tevékenységet folytatni. A lezuhanásveszélyes környezetben egyéni védőeszközben való
mozgás miatt az ipari alpintechnika. A lakott területen lévő fán történő munkavégzés miatt
a lakott területi fakitermelő. Tehát röviden lakott területen belüli alpin-favágáshoz
rendelkeznünk kell a következő szakképesítésekkel:


ipari alpinista,



lakott területi fakitermelő.

Az ipari alpintechnika végzéséhez szükséges végzettségigényről a 2.4.1.1 fejezetben
írtam.
A motorfűrész-kezelői ismeret igazolása pedig a használat függvényében különböző
végzettségekhez kötött. Az alap OKJ szakma az 34 623 01 Erdészeti szakmunkás, de
részszakképesítésként megszerezhető a 21 623 02 Morotfűrész-kezelő, vagy a 31 623 01
Fakitermelő, illetve ráépülő szakképesítésként a 33 623 01 Lakott-területi fakitermelő.
Az erdészeti tevékenységet is külön biztonsági szabályzat, az Erdészeti Biztonsági
Szabályzat (tv. EBSZ) szabályozza.
A jogszabály alapján akkor lesz valaki fakitermelő, ha – az erdészeti tevékenység
részeként – fakitermelést végez108, azaz fát dönt, gallyaz, választékol, darabol, felkészít,
készletez, vagy számbavételez kézi és gépi eszközökkel.

3.4.1.1. Motorfűrész-kezelő
Az Szakmai és Vizsgakövetelménye109(SzVK 72. sorszámú) alapján és az EBSZ
értelmezésében, a motorfűrész-kezelő alapfokú iskolai végzettség után szerezhető meg
részszakképesítésként és


a döntésen kívül minden fakitermelési munkafolyamatot végez, különösen



lakott területen kívül földön fekvő fát (EBSZ 3.4.), álló fát földről, vagy álló
fát a fától független helyről (EBSZ 3.4.8.) gallyaz



lakott területen belül gallyaz, ha a szolgáltató vállalat dolgozói által a közüzemi
szolgáltató vezetékek (pl. az erősáramú és távközlő szabadvezeték)
űrszelvényének a – fák gallyazásával járó – karbantartását végzi (EBSZ 4.2.)

108

EBSZ 1.1., 3.
41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
109
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3.4.1.2. Fakitermelő
Az Szakmai és Vizsgakövetelménye30 (SzVK 26. sorszámú) alapján és az EBSZ
értelmezésében, a fakitermelő alapfokú iskolai végzettség után szerezhető meg
részszakképesítésként és lakott területen kívül végez fakitermelést.110
3.4.1.3. Lakott területi fakitermelő
Az Szakmai és Vizsgakövetelménye30 (SzVK 58. sorszámú) alapján és az EBSZ
értelmezésében, a lakott területi fakitermelő legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
fakitermelő szakmunkás lehet (képzést 1 éves szakmai gyakorlat után meg lehet kezdeni) és


lakott területen belül végez fakitermelést



lakott területen belül végzi álló fák gallyazását és ledarabolását közvetlenül a
fáról, vagy létráról, vagy a fától független állásról.111

3.5. Tárgyi feltételek
Az EBSZ 4. fejezete szabályozás tekintetében:


A fa koronájában gallyazás és darabolás kizárólag kézi fűrésszel vagy ún.
egykezes motorfűrésszel végezhető. Motoros fűrésszel a fától független
állásról (pl. hidraulikus emelőkosárból) szabad gallyazási, darabolási munkát
végezni.112



A koronába való feljutáshoz csak teljesen ép kötéllétra használható. Ezek
műszaki állapotát, a legalább 225 kg terhelhetőséget minden új munkahelyen
a szállítást követően ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről naplót kell vezetni. A
sérült és a követelményeket más okból ki nem elégítő felszerelést a munkából
ki kell iktatni. A koronába való feljutás történhet biztonsági öv és mászóvas
együttes alkalmazásával.113



A felszerelések ellenőrzéséért felelős személyt, az ellenőrzés módját,
gyakoriságát, eszközönkénti bontásban a munkáltatói előírásokban kell
meghatározni.114

110

EBSZ 3.
EBSZ 4.
112
EBSZ 4.4.
113
EBSZ 4.5.
114
EBSZ 4.6.
111
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Az egyágú létra alsó szárait elcsúszás ellen hegyes vassaruval, felső végeit
pedig kapaszkodó vaskampókkal, a fa ágára, illetve törzsére csatolható szíjjal
vagy hevederrel kell ellátni.115



A létrát csak ág- és ágcsonkmentes törzsrésznek szabad támasztani.116



Az egyágú létra kikötésének megtörténtéig legalább egy főnek kell a létrát alul
biztosítania eldőlés és elcsúszás ellen. A munkát végzőnek a felmászás előtt a
biztonsági övhöz, felérkezés után pedig arra alkalmas ághoz kell a szerszámait
csatolnia.117

3.5.1. Egyéni védőeszközök
Az EBSZ 1.12. pontjából adódóan az erdészeti tevékenységet végzőknek az EBSZ 2.
függelékben felsorolt munkavédelmi szempontból minősített védőeszközöket kell
használniuk, azaz a motorfűrészes munkákhoz:


védősisak



arcvédő



fültok, vagy füldugó



védőkesztyű



vágás elleni betéttel ellátott védőruha (test)



évszaknak megfelelő csúszásgátló talpú, orrmerevítős bakancs (csak
döntéshez)

Az egyéni védőeszköz juttatási rend kialakítása és az alkalmazás során figyelemmel
kell lennünk az együtt használhatóságra és, hogy több veszély egyidejű jelenléte esetén
mindig a nagyobb veszély elleni védekezés kapjon nagyobb szerepet. Így a biztonságos
munkavégzés megvalósulása érdekében figyelembe kell vennünk:


megfelelő kommunikáció biztosítása érdekében indokolt lehet a hallásvédő
nem állandó használata,



nagy melegben, nagyobb mozgásszabadságot igénylő munkafolyamatoknál a
vágásbiztos ruházat használata helyett csak kitűnő állapotú munkaeszköz és
megfelelő gyakorlattal és végzettséggel rendelkező munkavállaló alkalmazása.

115

EBSZ 4.7.
EBSZ 4.8.
117
EBSZ 4.9.
116
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Az ipari alpintechnikai egyéni védőeszközök olyan irányú specializációja is indokolt
lehet, hogy


kantárként a motorfűrésszel nem, illetve nehezen elvágható anyagú
sodronykötél használata,



a beülő tartós használata miatt szélesebb comb és derékkörű, illetve a nagyobb
mozgásszabadság miatt az ülőfa használatát – mint segédeszköz – mellőzzük
és mobil központi bekötési ponttal ellátott beülőrészt használjunk.

3.5.2. Motorfűrész időszakos biztonsági felülvizsgálata
A faipari kézi láncfűrészgép szerepel a veszélyesnek minősülő munkaeszközök
jegyzékében118 ezért az Mvt. 23.§ (1) értelmében a biztonságos műszaki állapot megőrzése
érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni.
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot:


szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező
személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy



külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve



erre akkreditált intézmény végezheti.

Az EBSZ, mivel régebbi a Mvt.-nél más fogalmakkal, de hasonló elvárást határoz meg
és előírja az évenkénti felülvizsgálatot:
„A benzinmotoros fűrészt évente teljes műszaki, ezen belül zaj- és rezgésvizsgálatnak kell alávetni. Azt
a benzinmotoros fűrészt, amely a vonatkozó szabványban (MSZ–08–0627) előírtnál rosszabb paraméterű vagy
műszakilag hibás, a javításig a termelésből ki kell vonni”119.

Az EBSZ-ben meghatározott szabvány 1982.02.15-tól volt érvényes és visszavonásra
került. Az azóta kiadott szabványokat az alábbi táblázatba gyűjtöttem össze.

Szabvány
MSZ-08-0627:1982 Motorfűrészek műszaki-biztonsági követelményei
MSZ EN 608:1995 Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Hordozható
láncfűrészek. Biztonság
MSZ EN ISO 11681-1:2004 Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek
biztonsági követelményei és vizsgálata. 1. rész: Erdészeti láncfűrészek
(ISO 11681-1:2004)
118
119

Vhr. 1/a. számú melléklet 8.
EBSZ 3.1.14

57

Visszavonás
napja
1995.07.01
2004.09.01
2007.08.01

MSZ EN ISO 11681-1:2007 Erdészeti gépek. Hordozható
biztonsági követelményei és vizsgálata. 1. rész: Erdészeti
(ISO 11681-1:2004)
MSZ EN ISO 11681-1:2009 Erdészeti gépek. Hordozható
biztonsági követelményei és vizsgálata. 1. rész: Erdészeti
(ISO 11681-1:2004, tartalmazza a 2007. évi 1. módosítást)

láncfűrészek
láncfűrészek

2009.06.01

láncfűrészek
láncfűrészek

2012.04.01

Jelenleg a vizsgálatra vonatkozó szabványok az


MSZ EN ISO 11681-1:2012 Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek
biztonsági követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Erdészeti láncfűrészek (ISO
11681-1:2011) és



MSZ EN ISO 11681-2:2012 Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek
biztonsági követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Gallyazó láncfűrészek (ISO
11681-2:2011)

3.5.2.1. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat
tartalma:


alap biztonságtechnikai felszerelések
működőképességének ellenőrzése
o foglalkozási ártalmat megelőző
biztonsági berendezések:


rezgéscsillapítás:
gumibakok, rugók,

9. ábra: Láncfék vizsgálata

fogantyú
o balesetet megelőző biztonsági berendezések:



védőburkolat, láncfogó csap, kézvédő, láncfék, gázkar rögzítő

láncfék hatékony működőképessége120 (9. ábra):
o fékkar kapcsolásához szükséges erő a különböző géptípusok esetében a
megadott értékek között legyen:


gallyazó láncfűrészek: 20-50 N



erdészeti láncfűrészek: 20- 60 N

o megfelelő átlagos fékidő: fékkar átbillenésének időpillanata és a lánc
tényleges megállása közötti időnek 120 ms alatt kell lennie


zajvizsgálat (MSZ EN ISO 22868:2011)
o kezelő fülétől 50 cm-re a mérőeszköz

120

MSZ EN ISO 11681-1:2012-ben és MSZ EN ISO 11681-2:2012-ben is: 4.5.1.1. fejezet
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o Vizsgálat

alapjáratban,

terheletlen

és

terhelés

alatti

maximum

fordulatszámon. A mért értéknek a gyári előírás alatt kell hogy legyen, ami
kötelezően fel is van tüntetve a gépen. (Stihl MS 261 esetében
LWA=116db(A)).


rezgésvizsgálat (MSZ EN ISO 22867:2012)
o Első, hátsó fogantyún mért értéknek (ah, w-rezgésgyorsuás) alapjáratban,
terheletlen és terhelés alatti maximum fordulatszámon 10 m/s2 alatt kell
lennie.

3.6. Részösszegzés
Ebben a fejezetben a két szakmára vonatkozó előírások függvényében sikerült
ismertetnem a biztonságos munkavégzésre alkalmazandó szabályokat. Az ipari
alpintechnika biztonsága összehangolható a végzett tevékenységgel. Az összehangolás során
az ellentmondónak tűnő, vagy kérdéses helyzetekben mindig komplexen vizsgáltam a
helyzetet, hogy az a teljes munkafolyamat egészére vonatkozzon és a munkavégző
biztonságát a lehető legmegfelelőbben szavatolja.
Amikor személyi- és tárgyi feltételek kerülnek ellentmondásba akkor a megfelelő
szervezési intézkedésekkel, belső szabályozással biztosítható a balesetmentes munkavégzés.
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Összegzés
Dolgozatomban az eredeti célkitűzésemet megvalósítva ismertettem az ipari
alpintechnikára vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Mivel eddig ilyen jellegű írás nem
született igyekeztem a kellő körültekintéssel és a teljességre törekvéssel végezni munkámat,
ahogy azt a dolgozat keretei engedték.
Fontosak tartom, hogy az ipari alpintechnikáról a megfelelő szakmai színvonalon
lehessen véleményt alkotni és alkalmazásáról, illetve az alkalmazás közbeni megoldásokról
beszélni. Dolgozatommal remélem sikerült ezt a kommunikációt elősegítenem.
Munkámat elsősorban gondolatébresztőnek szántam ezért fontos volt a további
kutatási területek azonosítása.
A dolgozat során bebizonyítottam, hogy az ipari alpintechnika végzése nem veszélyes,
ha megfelelően járunk el. A balesetek inkább a hozzá nem értésből fakadnak:


rosszul előírt technológia, felszerelés,



felszerelés nem megfelelő használata, nem használata,



nem megfelelő képzettség miatti rossz technika alkalmazása,



feszült munkakörnyezet.

Dolgozat hasznosíthatósága
A fentiekből következően dolgozatomat javaslom


ipari alpintechnikai vállalkozás indításán, vállalkozás bővítésen gondolkozóknak,



már ipari alpintechnikát használó vállalkozásoknak,



munkavédelmi szakemberek számára,



magasban történő biztonságos munkavégzést célzó képzésekhez,



szakértői tevékenységgel foglalkozóknak.
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Javaslat a további kutatási irányokra
További kutatási irányoknak ajánlom a következő témákat:


külföldi

alpintechnikai

rendszerek,

szabályozások

(külföldi

rendszer

Magyarországon, magyar rendszer külföldön;


tűzoltók egyéni védőeszközeinek újragondolása;



egyéni vállalkozóknál az önkéntes szabálykövetés, illetve munkabiztonság az
ipari alpintechnika alkalmazása során;



annak a vizsgálata, hogy indokol-e az ipari alpintechnika Mvt. szerinti
veszélyes technológiává nyilvánítása, ezen belül más szakmaterületekkel való
összehasonlítás (más veszélyes technológiák, más biztonsági szabályzattal
rendelkező szakmák)



foglalkozási ártalmak, megbetegedések kutatása:
o beülő tartós viselésének következményei: comb-, derék bántalmak
(időkorlát, mint motorfűrésznél)
o ujjmerevedés: kötél szorítása
o nyaki bántalmak: sok felfelé nézés



más szakmákkal történő munkavédelmi szempontú összehangolás (távközlés,
hegesztés…);



kockázatértékelések összehasonlítása a témában;



vállalkozás indításához szükséges képesítés igazolásának, szabályozásának a
gyakorlata;



nem kiépített rögzítési pontok használata, kémények és egyéb tetőszerkezeti
elemek teherbírása



vonatkozó szabványok értelmezése.
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Felhasznált irodalom
Dr. Dudás Katalin, Dr. Koch Mária, Dr. Somodi Lilla, Spiegel István, Tövisházi
Csaba: Munkavédelmi jog és eljárások (Tankönyv, OMKT Kft., Budapest, 2012.;
ISBN 978-963-89058-9-5)
Szlávik Zsófia: A helikopteres Bungee jumping biztonsági feltételei (Szakdolgozat,
BME, 2013. április, 51.)
NMH-MMI: Segédlet a munkahelyi kockázatértékelés elkészítéséhez (elektronikusan
letölthető segédanyag, kiadás dátuma: 2014.07.07)
Taligás Sándor: Motorfűrész mérési jegyzőkönyv
Hegedűs Miklós: Egyéni védőeszközök vizsgálatainak bemutatása, különös
tekintettel a magasban történő munkavégzésre (Szakdolgozat, BME, 2014.04.23.)
Gaál Péter: Leesés elleni egyéni védelmi rendszerek – IPARI ALPINTECHNIKA
(tankönyv, kiadásra vár, 249 oldal)
Mauks Rudolf, Gászner Róbert, Németh Viktor, Gaál Péter, Pátkai Béla Géza:
IPARI ALPINTECHNIKA – Zuhanás veszélyével járó tevékenységek során
alkalmazandó egyéni védelmi rendszerek technikája (Munkavédelmi Kiadvány, 2013.,
153 oldal)
Telepy Zoltán: Alpintechnika alkalmazási lehetőségei a műszaki mentésbe, különös
tekintettel a viharban megsérült fáknál (Szakdolgozat, ZMNE, 2011.)
Zolta Tibor: Az életmentés lehetőségei, eszközparkjának technikai fejlődése a
Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon az önkormányzativá válást követően
(Szakdolgozat, PTE, 2005.)

Felhasznált jogszabályok
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági
szabályzatáról (dolgozatban használt rövidítése: ABSZ)
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
(dolgozatban használt rövidítése: EBSZ)
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (dolgozatban használt rövidítése: Mvt.)
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (dolgozatban használt rövidítése: Vhr.)
1/1995. (I. 6.) MüM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról
(hatályon kívül helyezett)
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
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2000. évi LXXV. törvény a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a
munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67.
ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről
16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések mestervizsga követelményeiről
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést
folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést
folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Felhasznált szabványok
MSZ 13553:1989 Elsősegély-felszerelés (visszavont)
MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése
MSZ EN 361:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére.
Teljes testhevederzet
MSZ EN 363:2008 Személy lezuhanását megelőző eszköz. Személy lezuhanását
megelőző rendszerek
MSZ EN 365:2005 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A
használatra, a karbantartásra, az időszakos vizsgálatra, a javításra, a
megjelölésre és a csomagolásra vonatkozó általános követelmények
MSZ EN 795:2013 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök
MSZ EN 27182:1999 Akusztika. Kézi láncfűrészek zajának mérése a kezelő helyén
(ISO 7182:1984) – visszavonás napja: 2005.08.01.
MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO
31010:2009)
MSZ EN ISO 11681-1:2012 Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági
követelményei és vizsgálatai. 1. rész: Erdészeti láncfűrészek (ISO 116811:2011) és
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MSZ EN ISO 11681-2:2012 Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági
követelményei és vizsgálatai. 2. rész: Gallyazó láncfűrészek (ISO 116812:2011)
MSZ EN ISO 22868:2011 Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motoros,
hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer (2. pontossági
osztály) (ISO 22868:2011)
MSZ EN ISO 22867:2012 Erdészeti és kertművelő gépek. Belső égésű, motoros,
hordozható, kézi gépek rezgésvizsgálati előírásai. A fogantyúk rezgése (ISO
22867:2011)
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1. Melléklet
Ipari alpintechnikai munkavégzéshez használandó egyéni védőeszközök

tevékenység védelem
megnevezése iránya

fej

védőeszköz
megnevezése

védősisak

szükséges egyéni
védőeszköz
védelmi szintje

MSZ EN 397

beülővel egybeépített
teljes teshevederzet,
kantár

MSZ EN 361
MSZ EN 358
MSZ EN 813
MSZ EN 354

karabiner (csatlakozó) MSZ EN 362

ipari
alpintechnika
alkalmazása
test

önfékező
ereszkedőgép

varrott heveder

MSZ EN 341
MSZ EN 12841 C
MSZ EN 567
MSZ EN 12841 B
MSZ EN 566

félstatikus kötél

MSZ EN 1891

mászógép

MSZ EN 353-2
MSZ EN 12841 A
MSZ EN 355
MSZ EN 12278

zuhanásgátló
energialenyelő
csiga

ABSZ 12.§ (5)
ABSZ 15.§ (10)
123
ABSZ 17.§ (2)
121
122
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egyéni
védőeszköz
további
jellemzője
Y kialakítású, min.
0,25 kN teherre
kioldódó
hevederrel121

két egymástól
független
mozdulattal
nyitható122

minimum 10 mm
átmérőjű123

2. Melléklet
Ipari alpintechnika munkavédelmi üzembe helyezése és üzemeltetése
a veszélyes technológia üzembe
helyezését a munkáltató írásban
elrendeli
Mvt. 21.§ (1); ABSZ 3.§ (2)

munkáltató

munkabiztonsági szakértői
engedéllyel rendelkező személy
végezheti
Mvt 23.§ (1)

munkavédelmi szempontú
előzetes vizsgálat
Mvt. 21.§ (3)

engedélyek beszerzése
ABSZ 4.§ (3)

újraindítás, áttelepítés
Mvt. 21.§(6)
eltelt 5 év az üzembe helyezés óta
Vhr 3.§ (1)

alpintechnikai módszer írásban történő
meghatározása az elvégzett kockázatértékelés
alapján
ABSZ 4.§ (2)

új munkahely ABSZ 4.§ (2), vagy
más alpintechnikai módszer
szükséges ABSZ 4.§ (6)
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munkáltató

