
A kockázat 
azonosítása

A bányaiparban



Mit jelent …

Veszély?

Valami, ami ártalmas lehet 

Kockázat?

Mi az esélye annak, 
hogy valaki veszélybe 
kerülhet



Hányféle veszély 
létezik?

• Fizikai (pl. világítás, 
vibráció) 

• Kémiai (pl. robbanóanyag)
• Biológiai (pl. COVID-19)
• Pszichológiai

(pl. kimerültség)



Hogyan tudjuk ellenőrzés alatt tartani a veszélyeket?(1/2)

feladat        veszély        kockázat

• Megszüntetés

• Helyettesítés

• Műszaki megoldás

• Adminisztratív megoldás

• Egyéni védőeszköz

Megszüntetés

Helyettesítés 



Hogyan tudjuk ellenőrzés alatt tartani a 
veszélyeket?(2/2)

• Műszaki megoldás

• Adminisztratív 
megoldás

• Egyéni védőeszköz
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a következő lépésekben…

1) Felismerni a veszélyt (helyzet, tevékenység, a használt 
berendezés stb.)

2) Eldönteni, kit fenyeget a felismert veszély és milyen módon 

A veszély azonosítása



Felismered 
a veszélyt?



A veszély 
azonosítás 

lépései

1) Ellenőrizd a munkahelyet, a 
szerszámokat, a berendezést, az 
anyagokat és a munkaszervezést 
(árthatnak neked vagy másnak?) 

2) Tudatában vagy valamilyen nem 
szokásos veszélynek, mint pl. 
kényelmetlen testhelyzet, 
gázszivárgás? 

3) Ki sérülhet?
4) Hogyan sérülhet? 
5) Jegyezd fel és/vagy jelentsd! 
6) Beszéld meg  felügyelőddel és 

munkatársaiddal! 



Kockázatkezelés

A veszély azonosítása Kockázatelemzés A kockázat kezelése



Hogyan 
lehet 

hatékonyan 
értékelni és 

kezelni a 
kockázatot?

Ha biztonságosan lehet, szüntesd 
meg a veszélyt minél előbb

Ha nem tudod 
megszüntetni a 
veszélyt, a következőt 
tedd:  

– jelentsd azonnal a 
felügyelődnek 

– szigeteld el a 
veszélyt 
figyelmeztesd a 
többieket 

A kezelést követően elemezd újra a 
kockázat szintjét, hogy elfogadható-e 
(Sérülhet valaki? Ki sérülhet?) 

Amennyiben a kockázat túl komoly, 
(pl. sérülés keletkezhet), NE tegyél 
semmit, és tájékoztasd a 
felügyelődet!
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A veszély azonosítása – folytatás 

Veszély azonosítási lap – töltsd ki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

19.

20.



Általános veszélyforrások a bánya típusa 
szerint * 

Mélyművelésű 
bányák 

Külszíni 
fejtések 

* Bizonyos veszélyforrások mindkét típusnál 
előfordulhatnak 



Általános veszélyforrások a bánya típusa 
szerint * 

Mélyművelésű 
bányák 

Külszíni 
fejtések 

* Bizonyos veszélyforrások mindkét típusnál 
előfordulhatnak 

természetes veszélyek
•robbanásveszély
•kőzetomlás
•hősség
•gázveszély (hidrogén szulfid
•gázkitörés

technikai veszélyek
•zajártalom
•mozgásban lévő gépek
•tűz
•elektromos áram

Személy okozta veszélyek
helytelen/veszélyes emberi viselkedés

technikai veszélyek
•zaj
•mozgásban lévő gépek
•ipari por
•vegyi anyagok
•forrázás, olvasztás

Személy okozta veszélyek

helytelen/veszélyes emberi viselkedés



Szüntesd 
meg a 

veszélyt: 
töltsd ki a 

gödröt 
betonnal



Csökkentsd a 
veszélyforrást: 

takard le a 
gödröt egy  

fedéllel 



Műszaki 
megoldás:

zárd le a gödör 
körüli területet 
figyelmeztető 
jelzésekkel és 
jelzőkúppal 



Az olyan egyéni 
védőeszköz, mint 
a védősisak vagy 

védőbakancs 
csökkentheti a 

sérülést, ha 
baleset történik  



Gondold 
végig, mi  
az egyéni 
védőeszköz 
valódi 
értéke

“A csatoljuk be biztonsági 
öveinket” egyedül nem 
csökkenti a közúti baleset 
lehetőségét… legfeljebb a 
baleset következményeinek 
súlyosságát tudja 
csökkenteni 

… az egyéni védőeszköz 
korlátai 



Korlátozott felelősségi 
nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a 
tájékoztatás, és nem helyettesíti azt az 
oktatást, amit a munkahelyednek kell 
biztosítania. Minden kérdéseddel 
kapcsolatban konzultálj a munkavédelmi 

vezetőddel 


