
Bemutatkozás 
 

• Zombori Zoltán 
• ISD Dunaferr Zrt. Hideghengermű 
• Üzemviteli és karbantartás-vezető 
• Villamosmérnök, LEAN szakmérnök 



A Dunaferr 
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• az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség ( EU-OSHA) a 
2010-2011. évre „ Egészséges munkahelyek, 
Európai Kampány a Biztonságos 
Karbantartásról” 
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A vizsgálati eredmény 
88,63% munkavédelmi szabálytalanságot. 

 71,03 % szabálytalan körülmények közötti foglalkoztatást. 

6,5%-a időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat hiánya 

23,9%-ánál a kockázatelemzés az ellenőrzött karbantartással járó tevékenységek kockázataira 
nem terjedt ki. 

10,23%-ánál nem mindegyik kockázati tényező ellen biztosították az egyéni védőeszközt. 
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Jogi alapok 
• A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. ( IV.19.) FMM 
rendelet azonban több helyen is utal a karbantartásra a következők szerint: 

• 8. § Javítást, átalakítást, karbantartást csak a munkáltató által e feladat 
elvégzésére megbízott, külön oktatásban részesített személy végezhet 

• 15.§ A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettartama alatt feleljen 
meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek 

• 26.§ (1) Karbantartási műveleteket csak a munkaeszköz leállított 
állapotában szabad végezni. Ha ez nem lehetséges, megfelelő 
védőintézkedéseket kell tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen 
műveletek a veszélyes téren kívül elvégezhetőek legyenek. 
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Karbantartás-specifikus veszélyek 
és kockázatok 

 
A munkakörnyezettel együttjáró 

kockázatok mellett a karbantartási 
munkának megvannak a maga 

sajátos kockázatai. 
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Technológiai folyamatok 
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A karbantartási folyamatok I. 
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A karbantartási folyamatok II. 



Mik is ezek a speciális kockázatok? 

 
• Védelem hiánya 
• Váratlan, szokatlan expozíciók 
• Nem-egyenletes expozíciós 

mintázat 
• Nem-optimális igénybe vétel 
• Alvállalkozási veszélyek 
• Pszichoszociális tényezők 

 

2017.03.24. 



Többrétű, összetett kapcsolat 

• Ártalom megelőzése karbantartás alatt  
• Ártalom megelőzése karbantartás hiánya miatt 
• Karbantartásból eredő ártalom megelőzése 
• A karbantartás során bekövetkező ártalom 

megelőzése tervezéssel 
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A biztonságos karbantartás öt pontja 
 

• Tervezés 
• Biztonság (Energia kizárás – LOTO) 
• Megfelelő eszközök 
• Terv szerinti munka 
• Végső ellenőrzés 
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Sikertényezők I. 
 

• Vezetői támogatás 
• A munkavállalók részvétele 
• Jól kivitelezett kockázatértékelés 
• Prevenciós megoldások 
• Prevenciós intézkedések 

kombinálása 
• Hatékony és folyamatos 

kommunikáció 
 

2017.03.24. 



Sikertényezők II. 

• Biztonságos munkamódszerek és egyértelmű 
útmutatás a karbantartási munkákhoz 

• Folyamatos fejlesztés 
• Munkavédelmi képzések 
• Karbantartás bevonása az átfogó 

munkavédelmi rendszerbe 
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Kockázatértékelés Mvt. 54. §  
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Kockázatértékelés folyamata 
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Értékelő mátrix 

2017.03.24. 



 
 

•  Köszönöm a figyelmet! 
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