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1. Előzmények

1. Halálos munkabalesetek bekövetkezése rövid 
időn belül, hasonló körülmények között

a. A Mátrai Erőmű ZRt. Visontai külfejtéses szén-bányájában egy 
meddőt szállító gumihevederes szállítóberendezés (un. tisztítószalag) 
egyik tartógörgője behúzta a balesetet szenvedett kezét, oly módon, 
hogy a ruházatát föltekerte a görgőre és az összehúzódó-megfeszülő 
ruházat megfojtotta a munkavállalót. (2014. 02. 23.)

b. Nyékládházán, a Lasselsberger Hungária Kft. II. sz. bányaüzemében 
az elhunyt ismeretlen körülmények között, egy újonnan létesített 
előosztályozó szalag végdobjához nyúlt be a szalagvázon keresztül. A 
henger a karját tekerte föl és így szorította őt a szalagvázhoz. 

(2014. 04. 23.)



1. Előzmények

2. Hasonló hatósági vizsgálati megállapítások
A két baleset sok tekintetben hasonlít egymáshoz, mégis sok különbözőség van köztük.
Hasonlóság:

1. Mindkét baleset nagy tapasztalatokkal rendelkező bányavállalkozó működtetésében lévő 
bányaüzem területén történt.

2. Mindkét esetben gumihevederes szállítóberendezés „okozta” a halálos balesetet. 
3. Mindkét esetben a munkavállaló által elkövetett szabálysértés  miatt következett be a 

baleset.
4. Minkét esetben a munkáltató nem tett meg mindent a baleset elkerülése érdekében.

Különbség:
1. Az egyik baleset során olyan berendezést működtettek, amelynek nem történt meg a 

munkavédelmi üzembe helyezése.
2. A berendezésre vonatkozó kezelési, karbantartási, üzemeltetési stb. dokumentációk nem 

álltak rendelkezésre.
3. Ami a legszembetűnőbb különbség, hogy a második esetben a munkavállalók nem kaptak 

munkavédelmi oktatást.

3. A szállítószalagok környezetében végzett tevékenységeknél a munkabiztonság fokozása, 
valamint a további balesetek megelőzése érdekében az MBFH Elnöke MBFH/1106-
1/2014. számon rendkívüli munkavédelmi célellenőrzést rendelt el:

– Bányakapitányságonként legalább 5 szállítószalagot üzemeltető bányaüzemben
– 2014. 10. 31-i végrehajtási határidővel
– 2014. 11. 30-ig jelentéstételi kötelezettséggel



2. A rendkívüli célellenőrzés tematikája

Az ellenőrzéseknek ki kellett terjednie

• Az előírt dokumentációk meglétének és tartalmának iratellenőrzésére
• A berendezések állapotának műszaki-biztonsági szempontú vizsgálatára

Ennek megfelelően:

1. A dokumentumok ellenőrzése során elvégzendő vizsgálatok:
– kockázatértékelés kitér-e a lehetséges veszélyekre;
– üzemi utasítás megléte, tartalmi vizsgálata (a szállítószalaggal kapcsolatos 

tevékenység végzése);
– üzemi utasítás átadásának dokumentálása;
– magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció megléte, tartalma;
– ellenőrzés a felügyeleti személy részéről, annak dokumentálása (naplózás);
– oktatás megtörténte; az oktatás kitér-e a szállítószalaggal kapcsolatos 

ismeretekre;
– létesítési engedély megléte;
– munkavédelmi szempontú üzembe helyezés megtörténte, felülvizsgálat 

elvégzése.



2. A rendkívüli célellenőrzés tematikája
A helyszíni ellenőrzésnek a helyi sajátosságokat figyelembe  véve az alábbiakra kellett kiterjednie:

• védőrácsok megléte, megfelelősége;
• elektromos kábelek vezetése (kötegelve, rendezetten, vagy földön védelem nélkül, gépek mozgási 

útvonalán, vagy út felett megfelelő magasságban vezetve);
• több műszak esetén, vagy természetes fény hiányában világítás megléte;
• kezelőszervek magyar nyelvű feliratainak megléte;
• átjárási lehetőség szabályozása a szalagok alatt (magassági korlátozás, védelem a pergő anyagok 

ellen, tábla, piktogram, lezárás, akadály, stb.);
• vészleállítók megléte, elhelyezésük megfelelősége (távolság), kipróbálása, vagy üzemi próba 

eredményének naplózása;
• osztályozó üzemen kívüli területeinek lezárása (lánc, tábla, stb.);
• alkalmazottak (gépkezelők és hatókörzetben tartózkodók) egyéni védőfelszerelésének juttatási 

rendje, írásbeli szabályozása, az egyéni védőeszközök rendelkezésre állása, használata;
• táblák, piktogramok kihelyezés, figyelmeztetés a lehetséges veszélyekre, az egyéni védőeszközök 

használatára, stb.;
• járófelületek, korlátok megfelelősége, akadálymentessége, csúszásmentessége.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok:
• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. vonatkozó előírásai (18.§, 21.§, 23.§, 26-28.§, 30.§, 31.§, 

39.§, 50.§, 54-56.§);
• a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.) NFM rend. 

vonatkozó előírásai (1.§ (1)e/; 7-11.§, 20.§, 23.§).



3. Az ellenőrzés végrehajtása a PBK illetékességi 
területén

• Ellenőrzési terv és végrehajtása:

– 6 bányaüzem (5 bányavállalkozó)

– 10 ellenőrzési műszak felhasználásával

– Az alábbi bányaüzemekben

Bányaüzem neve Bányavállalkozó 
neve

Ellenőrizendő 
berendezés

Ellenőrzés 
időpontja

Berzence I. – kavics 
Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. STICHWECH S-2500 

úszókotró 2014.08.07.

Gyékényes I. (vasúti 
kavicsbánya) – kavics

Dráva-Kavics és Beton Kft. Mohr-II  úszókotró
2014.09.04.

Bükkösd II. mészkőbánya –
mészkő

Danubiusbeton Dunántúl Kft. 20 db szállítószalag, 500-650 
mm szélességűek; összhosszuk 
kb. 221 m

2014.09.11.

Komló II. – andezit KŐKA Kft. 82 db szállítószalag, 500-1600 
mm szélességűek; összhosszuk 
kb. 2000 m

2014.09.22.

Pécsvárad I. – földpátos 
homok

KŐKA Kft. 6 db szállítószalag, 650 mm 
szélességűek; összhosszuk 73,5 
m

2014.09.25.

Keszthely I. (Pilikáni bánya) 
– dolomit

Dolomit Kft. 13 db szállítószalag, 600-1000 
mm szélességűek; összhosszuk
137 m

2014.10.21.



4. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai – 1.
A kockázatértékelés

Dokumentáció ellenőrzési tapasztalatok

1. Az elvégzett kockázatértékelések, ill. a biztonsági és egészségügyi
dokumentumok jellemzően foglalkoznak a bányaüzemek területén
üzemeltetett szállítószalagokkal, ill. az azokat magukba foglaló
létesítményekkel, a berendezésekkel kapcsolatos veszélyekkel és
kockázatokkal, egy esetben a törő-, osztályozó berendezéshez tartozó
szállítószalag tekintetében külön nem foglalkozik a veszélyekkel és
kockázatokkal az elkészített kockázatértékelés, csak a törő-,
osztályozó berendezéssel mint technológiai egységgel.

2. A kockázatértékeléseket arra jogosultak, megfelelő munkavédelmi, ill.
bányászati szakképzettséggel rendelkező személyek végezték el,
jellemzően munkavédelmi technikusok.

3. Az elvégzett kockázatértékelések felülvizsgálatát elvégezték



4. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai- 1.
A kockázatértékelés

4. A megvizsgált dokumentumok egyik bányaüzemben sem
nevesítenek különleges kockázatnak kitett munkaterületeket, nem
tartalmaznak javaslatot a kockázatok csökkentésére.

5. Különleges kockázatnak kitett munkaterületek hiányában annak
körülhatárolásáról és figyelmeztető jelzésekkel való ellátásáról
nem kellett gondoskodnia a bányavállalkozónak.

6. A kockázatértékelés elvégzése óta, illetőleg az elmúlt 3 évben a
szállítószalagokat kezelő, karbantartó, ellenőrző munkavállalók
körében munkabaleset, fokozott expozíció, foglalkozási
megbetegedés egyik helyszínen sem történt.

7. A kockázatértékelés valamint a munkavédelmi intézkedések
eredményességével kapcsolatos tapasztalatokról a
munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyeket, a
foglalkozás-egészségügyi szolgálatot és a munkavállalókat
tájékoztatták az ellenőrzött bányavállalkozók (Mvt. 59.§ (2) bek.
alapján



4. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai- 2.
Üzemi utasítások

8.        Az ellenőrzött bányavállalkozók intézkedési tervet, ill. üzemi utasításokat készítettek a 
kockázatértékelésben meghatározott veszélyhelyzetek megelőzése, a kockázatok 
csökkentése érdekében, meghatározva az intézkedések végrehajtásának határidejét és 
felelőseit. 

Hiányosságok:
- 1 bányaüzemben a törő-osztályozó rendszer üzemeltetésével és ellenőrzésével 
foglalkozik az üzemi utasítás, azonban a karbantartással nem és arra külön utasítás 
sem készült.
- 1 bányaüzemben a törő és osztályozó berendezés kezelési és karbantartási utasítása, 
valamint a technológiai utasítása nem tartalmazza teljes körűen 

• a veszély esetére szolgáló biztonsági berendezések használatára vonatkozó, 
illetve 

• az esetlegesen bekövetkező vészhelyzet esetén betartandó intézkedéseket.
9.        A telepítéssel és üzemeléssel kapcsolatos érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi 

vizsgálatokat és felülvizsgálatokat arra jogosultakkal elvégeztették, az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok bemutatásra kerültek. 

10.      A szállítószalagok munkavédelmi szempontú üzembe helyezése és az azt megelőző 
vizsgálat nem kötelező, mert az osztályozási technológia, illetve a folyamatos 
szállítóberendezések nem tartoznak a veszélyes kategóriába. Ettől függetlenül több esetben 
elvégeztették a munkavédelmi szempontú felülvizsgálatokat, azokat dokumentálták.

11.     A nem engedélyköteles (nem helyhez kötött) szállítószalagok, ill. a szállítószalagokat is 
magába foglaló létesítmények (pl.: osztályozó) tervezésével, kivitelezésével, illetőleg 
használatbavételével kapcsolatos intézkedéseket külön nem dokumentálták. (Több évvel, 
évtizeddel ezelőtti kivitelezések) 



4. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai- 2.
Üzemi utasítások

12. A megvizsgált üzemi utasítások szabályozzák a szállítószalagokkal 
összefüggésben a személyi feltételeket (kezelői, karbantartói, felügyeleti 
feladatok) és magatartásbeli követelményeket, a tárgyi feltételeket (a 
szállítószalagok üzemeltetési, karbantartási, tisztántartási követelményei).

13. A bányavállalkozók gondoskodtak az utasítások átadásának 
dokumentálásáról, az időpontok megjelölésével és az érintettek aláírásával.

14. A bányavállalkozók gondoskodtak a szállítószalagok kezelését, 
karbantartását, ellenőrzését végző munkavállalók védőfelszerelés-juttatási 
rendjének, egyéni védőeszközökkel való ellátásának szabályozásáról.

15. A bányavállalkozók gondoskodtak a szállítószalagokra vonatkozó üzemi 
utasítások oktatásáról. Az oktatásokat oktatási naplóban dokumentálták. 



4. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai- 3.
EK Megfelelőség, létesítés üzembehelyezés

16. Az ellenőrzött bányaüzemekben több esetben régebben (1970-es, 80-as években) gyártott 
berendezések is voltak, melyek vonatkozásában EK megfelelőséget nem tudtak igazolni, 
azonban adattáblával rendelkeztek. Az újabban használatba vett és üzemeltetett 
szállítószalagok, berendezések rendelkeznek a megfelelőséget igazoló dokumentummal. 

17. Valamennyi ellenőrzött szállítószalag és az ahhoz kapcsolódó technológiák, mint villamos 
berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatait, az erősáramú berendezések 
tűzvédelmi felülvizsgálatait, valamint a villámvédelmi felülvizsgálatokat elvégeztették a 
bányavállalkozók, a minősítések szerint megfelelőek, üzemeltethetőek.

18. Egyes ellenőrzött bányaüzemekben található szállítószalagok, ill. az azt magába foglaló 
létesítmények a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárások szabályairól 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben 
meghatározott építési, használatbavételi engedéllyel nem rendelkeztek, tekintettel arra, hogy 
az nem is szükséges, mert nem helyhez kötött építmények, ill. az 53/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet 2012.04.28-i hatálybalépését megelőzően építették, vették, használatba.

19. A Bk. több esetben jegyzőkönyvi figyelemfelhívással élt arra vonatkozóan, hogy amennyiben 
a helyben végzett feldolgozásra szolgáló építmény átalakításra, változtatásra kerül és ezáltal 
helyhez kötötté válik, úgy abban az esetben a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes 
sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 
28.) Korm. rendelet szerinti bányafelügyeleti engedélyezési eljárás lefolytatása válik 
szükségessé.



4. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai- 4.
Üzemeltetés, felügyelet

20.  A szállítószalagok, ill. az azt magába foglaló létesítmények magyar nyelvű üzemeltetési 
dokumentációval rendelkeznek.

21.  A bányaüzemekben üzemelő szállítószalagok felügyeletét ellátó személyek az 
üzemellenőrzési és a munkahelyi ellenőrzési naplókban dokumentálják az ellenőrzéseket és az 
esetleges intézkedéseiket a KBBSZ 8.§ (4) bek. előírásának megfelelően. A kommunikáció 
lehetősége jellemzően mobiltelefonon biztosított.

Berendezés ellenőrzési tapasztalatok:

• Az ellenőrzött szállítószalagokat minden kezelőhelyen ellátták vészkikapcsoló berendezéssel, 
azokat kipróbálták és az ellenőrzés tényét dokumentálták. 

• Az ellenőrzött szállítószalagokat csak az indító berendezés szándékos működtetésével lehet 
elindítani.

• A szállítószalagok forgó, mozgó részei biztonsági berendezéssel (védőburkolatokkal) el 
voltak látva, leszámítva az alább részletezett esetet:
– Egy kavicsbányában üzemeltetett úszókotróhoz vezető úszó szállítószalag 3. és 4. elemén a forgó meghajtó 

dobok védőburkolása nem volt megfelelő.

• A beépített védőburkolatok megfeleltek a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 1. melléklet 
1.4. pontjában előírt általános és különleges követelményeknek. 



4. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai- 5.
Berendezések terepi ellenőrzése

• A szállítószalagok környezetében a leeső tárgyak, anyagok okozta veszély elhárításáról legtöbb esetben az 
üzem közbeni átjárás tilalmával gondoskodtak a bányavállalkozók. A szalagok alatti átjárást a működésük 
közben jellemzően tiltják, a tiltást erre vonatkozó táblák kihelyezésével és kiadott utasítás formájában 
érvényesítik. 
– Két bányaüzemben a működő szalag alatt mechanikus védelem mellett, az arra kijelölt, kitáblázott 

helyeken megengedett a szalag alatti közlekedés, 
• A csúszás-, botlás-, és leesés-veszély elhárításáról lépcsők, korlátok, elkerítések beépítésével gondoskodtak 

a bányavállalkozók. 
– Egy kavicsbányában üzemeltetett úszókotró esetében a járóosztályok végei  több szalagnál nem 

voltak lezárva, ez adott esetben leesés veszélyt jelenthet, ezért a járóosztályok végeinek 
lezáratására intézkedett a PBK. 

– Egy kavicsbányában üzemeltetett osztályozó berendezés járó osztályában tárolt műanyag rosta 
elemek, ill. fémlemezek miatt a járóosztály felülete egyenetlen, botlásveszélyes volt. 

• Az információs, figyelmeztető, tiltó táblák, jelzések kihelyezésre kerültek. A kezelő felületek (helyek) jól 
láthatóak, azonosíthatóak voltak,  a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 25.§ előírásának megfelelően. 

• A kezelőhelyek hang és/vagy fényjelzést adó figyelmeztető készülékkel fel voltak szerelve, a Mvt. 26. §
előírásának megfelelően 

• Az ellenőrzött szállítószalagok fel voltak szerelve főkapcsolóval, amely az összes energiaforrásról 
leválasztja,  a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 26.§ (2) bek. előírásának megfelelően. 

• A szállítószalagok elektromos kábeleinek vezetése általában megfelelő volt, a Mvt. 30. § előírását 
kielégítve.
– Egy kavicsbányában az üzemeltetett úszókotró esetében az úszókotró vezérlő kábel mechanikai 

védelme nem volt megfelelő azon helyen, ahol munkagép közlekedik át rajta, mert a  védőcsövet 
összelapították a rajta átmenő járművek kerekei.

• Ahol több műszakos üzemelés is előfordulhat, ott a kezelőterek, átjárók, stb. megvilágítása megfelelő volt. 



4. Az ellenőrzések megállapításai kapcsán tett 
bányafelügyeleti intézkedések

• 4 bányaüzem esetében a PBK határidő 
tűzésével kötelezte a bányavállalkozót a feltárt 
szabálytalanság, hiányosság határidőre 
történő megszüntetésére a Ket. 94. § (1) bek. 
A) pontja alapján

• Két esetben a bányavállalkozó 
iratbeterjesztéssel, ill. fényképfelvétellel 
igazolta a hiányosság megszüntetését

• Két esetben még nem telt le a határidő.



5. Konklúzió

• A PBK illetékességi területén lényeges, súlyos 
szabálytalanság feltárására a rendkívüli célellenőrzés 
során nem került sor

• Szankcionálási eljárást nem kellett lefolytatni
• A kockázatértékelések és az azok alapján 

meghatározott intézkedések kirészletezettsége, 
finomhangolása további odafigyelést igényel

• A javítások, átszerelések befejezését követően minden 
esetben felül kell vizsgálni a korlátok, védőburkolatok 
visszahelyezését, mechanikai stabilitását

• A munkavállalók folyamatos oktatására nagy hanfsúlyt
kell fektetni



Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

Jó szerencsét !


