
Milyen kockázatai 
vannak a nehézgépekkel 
vagy járművekkel, 
illetve azok közelében végzett munkának



Melyek a veszélyek?

GYALOGOS 
KÖZLEKEDÉS

TOLATÁS ÉS 
MANŐVEREZÉS 

RAKODÁS VAGY 
ÜRÍTÉS 

ANYAGMOZGATÁS

A RAKOMÁNY 
RÖGZÍTÉSE

TRÉLER RÁ- VAGY 
LEKAPCSOLÁSA 

JÁRMŰVEK ÖSSZE-
VAGY SZÉTSZERELÉSE

KARBANTARTÁSI 
MŰVELETEK



Az ütközések lehetséges fajtái 



Ki sérülhet?

Olyan személyek, akik a 
nehézgéppel vagy járművel, 
vagy annak közelében 
dolgoznak 

Más dolgozók (szállítók, 
karbantartók stb.)

Szerződéses dolgozók Látogatók



A kezelés javasolt sorrendeje

Megszüntetés

Megszüntetni 
a járművek 
mozgását, 
ahol 
lehetséges

Elkerülni a 
fordulást 

Helyettesítés

Nem 
biztonságos 
járművek

Rakodó 
berendezés

Biztonságos 
felületű utak 

Elszigetelés

A járművek és 
gyalogosok 
elszigetelése 
egymástól 
(kijelölt 
területek, 
parkolók)

Műszaki 
megoldás

Gyalogosok 
részére 
korlátok 
felszerelése

A járművek és 
a gyalogosok 
részére külön 
megközelítési 
útvonalak 
kijelölése

Adminisztratív 
megoldás

Oktatás, 
felügyelet, 
biztonsági 
eljárások 

Egyéni 
védőeszköz

Védőbakancs

Védősisak 

Világító 
mellény



A nehézgépekkel és járművekkel való 
munka biztonsága azon múlik, hogy…

Kockázati tényezők
• A járművek/berendezések 

állapota (pl. biztonságos 
járművek, berendezések)

• Munkahely (pl. közlekedési 
útvonalak, a talaj stabilitása)

• Munkavégzési gyakorlatok 

Érintett személyek 

• Járművezető

• Munkaadó (operátor)

• Beszállítók 

• Karbantartók 

• Szállítók 



Ne felejtsük el, a járművezető 
kompetenciája kötelező feltétel!

• KÉPZÉSRE ÉS 
JOGOSÍTVÁNYRA VAN 
SZÜKSÉG ahhoz, hogy 
nehézgépet vagy járművet 
vezethessünk 

• SENKI nem vezethet 
nehézgépet vagy járművet 
érvényes jogosítvány nélkül 

• SENKI nem vezethet 
nehézgépet vagy járművet 
alkoholos és/vagy drogos 
befolyásoltság alatt

Picture from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Biztonságos 
járművek

Megfelelő műszaki állapot

Megfelelő kilátás

Biztonsági öv 

Ülések 

Fékek 

Billenő plató



Mindig 
ellenőrizzük a 

járművünket vagy 
berendezésünket a 

munka 
megkezdése előtt!

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



A járműbe való be- és kiszállás

• NE UGORJUNK LE! Ez árt a térdeinknek és fennáll az elesés veszélye. 
• Mindig használjuk a lépcsőt és a fogantyút, ha van.
• Szánjunk rá néhány másodpercet arra, hogy lemásszunk a fülkéből, rakodótérből vagy trepniről és 

használjuk a fogantyút.
• Jelentsük, ha sérült vagy hiányos a berendezés. 
• Mielőtt kiszállunk a járműből, vizsgáljuk meg, nincsenek-e felületi egyenetlenségek a földön, mint pl. 

gödör vagy járdaszegély, ami elcsúszást vagy elesést okozhat.



Nehézgépek holtterei



Az ütközés problémája: a gépkezelő nem lát ki megfelelően!
© 2011 Advanced Mining Technologies www.advminingtech.com.au

Minden járműnek kell rendelkeznie jelzőfénnyel, hogy észrevehető 
legyen!

http://www.advminingtech.com.au/


Nehéz billencs holtterének 
szimulációja

Mining Project: Characterization of Haul Truck Health and Safety Issues, Bellanca J. (2019) 
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

https://www.cdc.gov/niosh/mining/researchprogram/projects/haultruckhealthandsafety.html


Távolságérzékelő rendszerek folyamatos bányagépek részére 

• https://www.msha.gov/news-media/special-initiatives/2015/09/27/final-rule-
proximity-detection-systems-continuous-mining

https://www.msha.gov/news-media/special-initiatives/2015/09/27/final-rule-proximity-detection-systems-continuous-mining


Továbbfejlesztett, 360 fokos kilátást biztosító CCTV 
rendszer

Information from Health and Safety Authority
SAFE QUARRY GUIDELINES TO THE SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK (QUARRIES) 8 REGULATIONS 2008



Biztonságos munkahely

KÖZLEKEDÉSI 
UTAK

GYALOGOS 
BIZTONSÁG 

KÖZÖSSÉGI 
BIZTONSÁG

MEGFELELŐ 
KÖZVILÁGÍTÁS



Mindig vizsgáljuk meg a 
munkavégzés helyét kőomlás, 
földcsuszamlás vagy magasból 
való lezuhanás szempontjából

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Válasszuk a legbiztonságosabb 
helyzetet!

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Mozogjunk mindig a terepviszonyoknak, a közlekedési 
jelzéseknek és a fényviszonyoknak megfelelően! 

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Közlekedési 
útvonalak 

• Rakodási utak

– Találkozás bányaipari 
nehézgépekkel 

• Közutak (burkolt és burkolatlan)

– Érintkezés közúti közlekedési 
hálózattal

– Látogatók és egyéb külső  
járművek

– Fáradtság és sebesség 

• Kiszolgáló utak 

– Távolsági közlekedés 
(olajmezők, kutatás, 
távvezetékek, vasútvonal stb.)

– Találkozás a helyi lakossággal 
és másokkal 



A forgalomszervezés és a jelzések néhány példája 



Gyalogos útvonalak 

• Egyértelmű jelzésekkel a 
járművek útvonalától 
elválasztott gyalogos 
útvonalak 

• Korlátok akadályozzák, 
hogy a gyalogosok 
kimenjenek a járművek 
által használt útra



Elektromos 
légvezetékek 

Lassítsunk le az épületek 
és beépített területek 
közelében, és figyeljünk az 
elektromos légvezetékek 
és más, a magasban 
húzódó szerkezetek  
elhelyezkedésére  

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Biztonságos 
gyakorlat

• A járművek 
vezetői 

• A járművek 
sebessége

• Megfordulás, 
tolatás

• Közúti járművek 



Járművezetők!
Ügyeljetek a 
járművetek 
biztonságos 
állapotára!

• Mielőtt bármilyen tevékenységbe kezdtek, 
vizsgáljátok meg a járművetek/gépetek állapotát, 
és kövessetek egy rutin eljárást 

• Ellenőrizzétek az abroncsok állapotát  - Observe 
tyre inflation and condition of tyres – a sérült vagy 
lapos abroncsok  kidurranhatnak

• Ellenőrizzétek a fékeket minden olyan alkalommal, 
amikor  elindítjátok a járművet

• Tartsátok tisztán a fülkét – laza tárgyak 
becsúszhatnak a pedálok alá 

• Éles kövek károsíthatják az abroncsokat. Kerüljük 
az ilyen helyeket, és kérjük meg a felügyelőt vagy 
dózer vezetőt, hogy távolítsák el azokat 

• Mossuk le a járművünket rendszeresen, hogy a 
jelzései és világítása látható legyen éjjeli és 
nappali munkák idején egyaránt.

• A retardert ne használjuk  parkolófékként

• Állj le és jelents minden hibát , majd adj le 
jelentést minden incidensről, beleértve a hajszállal 
elkerült baleseteket is. 



Biztonságos 
gyakorlat 

nehézgépek 
vezetői 

számára…

• Tartsunk be  minden közlekedési szabályt , 
sebességkorlátozást, jelzést és  közlekedés irányítási 
rendszer  általadott utasítást 

• Használjunk arra kijelölt helyeket a vezetőcsere 
céljára . Alakítsunk ki megfelelő kommunikációs 
gyakorlatot a ki- és beszállásra . 

• Vezessünk az útviszonyoknak megfelelően.  Vegyük 
figyelembe az egyes útszakaszokra jellemző  
fékutat, és vezessünk annak megfelelő sebességgel. 
Nedves időben vezessünk óvatosan  Drive to the 
road conditions. 

• Soha ne ereszkedjünk lejtőn üresben.  Tartsuk a 
sebességváltót bekapcsolva és használjuk a retarder
rendszert. 

• Használjunk rádiókapcsolatot  a kommunikációra, 
amikor előzésbe kezdünk, zsúfolt területre érünk  
vagy   olyanokkal, akik  kapcsolódnak az adott 
tevékenységhez .

• Használjuk a rádiót helyesen és tartsuk be a 
rádiózási eljárás szabályait  és protokollját. 

• Tartsuk be az öt járműhossznyi biztonsági 
távolságot  (kb. 50 m) olyan járművek között, 
amelyek azonos irányban közlekednek. 

• Hagyjunk elegendő teret más járműveknek , mint 
pl.  földgyaluknak, dózereknek, tartálykocsiknak 
Give plenty of room to other mobile equipment, 
such as graders, dozers and water trucks



Teraszok és rámpák

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-62532017000100009
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


A biztonságos útszél 

Közeledve a lerakási területhez, ügyeljünk arra, hogy az út széle a 
vezető felöli oldalon és jól látható legyen. Ha kétség merül fel, az 
útszéltől távolabb rakodjunk le és jelentsük a felügyelőnek.  

Soha ne rakodjunk le egy olyan hányó szélére, amely olyan 
területen van, ahol anyagmozgatás történt vagy történik, amíg 
megbízhatóan meg nem győződtünk arról, hogy  biztonságos 



Biztonságos 
védőtöltés 

profil 
billentéses 

lerakás 
esetén



Tolatás és a rakomány lebillentése 



Tolatási műveletek

• Néhány „lezárt terület” és 
„műveleti terület” metszheti vagy 
átfedheti egymást. Ebben az 
esetben az egész terület „lezárt 
területnek” minősül. 

• Mindig ellenőrizzük az aktuális 
helyzetet …

– A lezárt területeket

– Műveleti területeket

– Biztonságos várakozási 
helyeket

illetően



A jármű parkolása

• Mindig tolatva 
parkoljunk

• Ellenőrizzük a parkolási 
helyzetet 

• Győződjünk meg arról, 
hogy az arra kijelölt 
területen parkolunk

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



A rakodás javasolt lépései: 

1. Állítsuk meg a járművet, kapcsoljuk le a 
motort és használjuk a parkolóféket.

2. Vegyük fel a védősisakot és láthatósági 
mellényt, amit a járműben tartunk

3. Távolodjunk el a járműtől és a rakodógép 
mozgási területétől legalább 10 méterre

4. NE álljunk szállítószalag alá vagy a közelébe, 
az üzem termelő berendezéseinek elemei 
közelébe, sem a termelő üzembe és onnan 
kijövő gépjárművek közlekedési útvonalába.   

Érdeklődjük meg előre, hol állhatunk meg és 
parkolhatjuk a járművünket.  
Szigorúan tilos olyan járművet rakodni, amelynek 
vezetője  nem teljesíti a fenti feltételek 
valamelyikét. 

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



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 


