
1. számú melléklet

Munkavédelmi példatár

Pozitív példák

1. Biztonsági, figyelmeztető jelzések kihelyezése (poros üzem bejáratánál, a munkaterület
lehatárolása).



2. A munkavállalók használják a biztosított egyéni védőeszközöket a poros munkaterületen
(védőlábbeli, fültok, légzésvédő, védőkesztyű), folyamatos a takarítás az asztalos üzemben.

3. Étkezőhely, pihenő hely.



4. A használt védőeszközök összegyűjtése.

5. A kiporzást akadályozó függöny a törő berendezésen.



6. A szállítószalag leadó helye fölött felszerelt permetező a porzás csökkentésére.

7. Korszerű istálló automata ventillátorokkal és árnyékolókkal felszerelve.



8.  Azbesztmentesítési munkálatoknál a kibontott hullámpala zárt tárolása, tetőszerkezet
részleges cseréjénél lebontott azbeszt fóliázva, és terület elkerítve.

9. Kézi tehermozgatás szabályaira figyelmeztető táblák a munkahelyeken.



10. Ollós emelő veszélyes terének jelölése.

11. Részletes oktatási tematika alapján megtartott munkavédelmi oktatás, melyet a
munkavállalók ellenőrző feladatsor kitöltése után aláírásukkal igazoltak.



12. A dagasztógép csészéje megfelelő védőburkolattal, valamint az előírásoknak megfelelően
működő reteszkapcsolattal.



13. Munkáltató által veszélyesnek nyilvánított, munkavédelmi szempontból üzembe
helyezett rönkhasító gép.

14. Az egyéni védőeszközök viselésére kötelező tábla mindenki számára jól látható módon
került elhelyezésre.



15. Egy kőbánya területén a malomnál és a kúpos törőnél zajgátló falat emeltek.

16. 40-50 éves veszélyesnek minősülő faipari gépeket is lehet megfelelő műszaki állapotban
tartani.

17. Egy ellenőrzött hulladék-feldolgozó üzemben korszerű, kifogástalan állapotú gépekkel
végzik a feldolgozást.

              Kezelő fülkét is emelő markoló     Komposztforgató gép



Negatív példák

1. Veszélyes minősítésű keverékek, anyagok melletti üdítőital, szódavíztárolás.

2. Tölgyfa hordókat készítő üzem „tisztálkodó” helyisége.



3. Üzlet sarkában kialakított öltöző, étkező hely

4. Egy betonkeverő üzem területén lévő betonkeverő berendezés működőképes biztonsági
berendezéssel nem rendelkezett.



5. Védőburkolat nélkül üzemeltetett szalagcsiszoló-gép.

6. A szárító berendezés karbantartó létrája mellett lévő terménybehordó csiga
láncmeghajtásnak nincs védőburkolata.



7. Törött, hiányos lábrács.

8. IP védettség hiánya. Mechanikai védelem hiánya.



9. Szabálytalan, ideiglenes kábelvezetés a vasalaton.

10. Szabálytalan munkaszint kialakítás.



11. Leesés elleni védelem nélküli munkavégzés.

12. Homlokzat szigeteléshez felállított állványon hiányzik a lábléc és véglezárás.



13. Anyagfeladásra egy 15 literes, festék forgalmazására – nem pedig rendszeres
teheremelésre - készült műanyag vödör állt rendelkezésre, ami egy 6 mm átmérőjű
betonacélból hajlított emelőhorogra volt rögzítve.

14. Ilyen egy „kényelmes” targoncaülés.



15. Korlátelem rögzítése gyorskötözővel.

16. Berendezést működtető szerkezet védőburkolat nélkül kb. 1,8 m magasságban.



17. Keverő benyúlás elleni védelem nélkül.

18. „Egyedi gyártású” körfűrészgép.



19. 400/230 V-os, elosztó szekrény ajtaja nyitva volt, fenn állt a feszültség alatti részek
közvetlen érintésének lehetősége.

20. Átmenő fémes kötést tartalmazó kéz ívhegesztő pajzs.



21. Termékgyártó gép veszélyes terébe a bejutás lehetősége nem volt megakadályozva.

22. Húskészítmények alapanyagát keverő gép védelmét biztosító védőrács osztásköze nem
zárja ki a veszélyes térhez való hozzáférést. Az osztásköz a megengedett érték kb. kétszerese.


