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A MUNKAVÉGZÉS VESZÉLYEI AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Az építőipari munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős 
egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal kell számolni.
Az építőipar veszélyességét maga a létesítmény, a munkaeszköz, a felhasznált anyagok, a 
munkafolyamat, a technológia jelen�, ahol a munkavállalók egészsége, tes� épsége, biztonsága 
megfelelő védelem hiányában jelentős károsító hatásnak és kockázatnak lehet kitéve. Ehhez járulnak 
hozzá az építkezéseken használt veszélyes anyagok hatásai (pl. mérgező, maró, ingerlő, allergizáló, 
irritáló, rákkeltő), továbbá a fizikai tényezők: kültéri, magasban, mélyben, beszállással, keszonban 
végze� munkák, zaj- és rezgésterhelés. Jelentős veszélyek adódnak a gépek, berendezések, járművek 
kezeléséből. Építési munkahelyen előfordulhatnak biológiai kóroki tényezők és éle�ani, idegi, érzelmi 
megterhelést okozó munkavégzésből származó hatások is.
A munkavállalók teljes munkahelyi megterhelését okozó hatások és kóroki tényezők az egészséget és 
biztonságot veszélyeztető kockázatok �pikus forrásai, amelyek megfelelő szabályozása, kezelése és a 
megelőzést szolgáló intézkedések megtétele nélkül jelentős arányban várható munkabaleset 
bekövetkezése vagy foglalkozási ártalom kialakulása.

Az építőiparban végze� tevékenységek főbb veszélyei: 
 munkaárok, munkagödör beomlásából származó betemetés
 leesés, beesés okozta veszélyek, azonos szinten történő elesés, elcsúszás, elbotlás
 instabil szerkezetek eldőlése, összeomlása
 lezuhanó tárgyak
 anyagmozgatás, anyagtárolás
 áramütés
 veszélyes anyag/keverék, por-, zaj-, rezgésexpozíció

Sajátos veszélyforrások:
 ideiglenes, változó munkaterület
 gyakran á�elepíte� munkaeszközök
 egy időben és azonos térben végze� tevékenységek
 szélsőséges környeze� viszonyok

A munkavédelmi hatósági intézkedések 10 leggyakoribb oka 2018-ban: 
 beesés, leesés elleni védelem hiánya
 dúcolatlan munkaárkok, munkagödrök
 egyéni védőeszközökkel és használatukkal kapcsolatos szabálytalanságok
 munkavédelmi oktatás hiánya
 munkaeszközökkel, illetve azok használatával kapcsolatos szabálytalanságok
 villamos biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságok
 nem megfelelő anyagtárolás
 veszélyes anyagok/keverékek használatával, tárolásával kapcsolatos szabálytalanságok
 kockázatértékeléssel,egyéni védőeszköz ju�atás szabályozásával kapcsolatos hiányosságok
 munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos hiányosságok

 „FÓKUSZBAN AZ ÉPÍTŐIPAR – ELSŐ A MUNKAVÉGZÉS
   BIZTONSÁGA” 2019-2020. ÉVI KAMPÁNY

A kampányról
Az elmúlt években az építőiparban nem javult számo�evően a munkáltatók és foglalkoztato�ak 
munkavédelmi tudatossága. 2018. évben az építőiparban összesen 915 munkabalesetet jelente�ek 
be, melyből 22 halálos, 7 súlyos csonkulásos, 21 egyéb súlyos kimenetelű volt.
A munkavédelmi hatóság elköteleze�, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint 
hosszabb távon a munkavégző képességét és életkilátásait veszélyeztető munkakörülmények 
javuljanak, ezért indítjuk ezt a kampányt.
A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya „Fókuszban az építőipar – első a munkavégzés 
biztonsága” címmel 2019. év júniusában kétéves országos munkavédelmi kampányt hirdet, melynek 
célja, hogy felhívja a figyelmet az építőiparra, mint munkavédelmi szempontból az egyik 
legveszélyesebb ágazatra, és növelje a szektorban tevékenykedő munkáltatók, munkavállalók, és 
szakemberek ismereteit. 

Ki vehet részt a kampányban?
A kampány nyitva áll bármely az építőiparban tevékenykedő munkáltató, munkavállaló, jelenlegi és 
jövőbeni építőipari, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi szakember, szakmai szervezetek, 
szakszervezetek, munkavédelmi képviselők, oktatási és képzési intézmények, valamint a média útján a 
széles nyilvánosság elő�.

Hogyan vehet részt a kampányban?
 kampányanyagok terjesztésével és közzétételével, melyek segítenek felhívni a figyelmet a 

 a kampány rendezvényeken való részvétellel
 helyes gyakorlatok bemutatásával, népszerűsítésével
 tanfolyamok, konferenciák és egyéb események megszervezésével

munkavédelem fontosságára – a kampányanyagok ingyenesen letölthetők a
www.ommf.gov.hu/ honlapról

A kampánnyal kapcsolatos további információ:
 A „Fókuszban az építőipar – első a munkavégzés biztonsága” kampány elérhetősége a     

www.ommf.gov.hu/ Általános információk menüpont ala� található.

FONTOSABB ESEMÉNYEK:
     Sajtóközlemény és sajtótájékoztató: 2019. június
     Tájékoztató kiadványok készítése, terjesztése: 2019-2020
     A kampány koncepciójára épülő országos munkavédelmi célvizsgálat: 2020 
     Kampányzáró konferencia és sajtótájékoztató: 2020. november-december
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