
Az állványok használatával kapcsolatos hatósági 

tapasztalatok, és szabvány változások 

 Sima Ferenc 
      osztályvezető 

      Munkafelügyeleti Főosztály 

              Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság 

MUNKAVÉDELMI AKADÉMIA 2016               Budapest, 2016. április 8. 

1. 



2 

Munkabalesetek számának alakulása Magyarországon 
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A súlyos, ezen belül a halálos munkabalesetek alakulása 

 

Az elmúlt évek súlyos munkabaleseteinek átlagosan csaknem fele halálos kimenetelű volt. 
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Közúti és nem közúti halálos balesetek megoszlása 
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A bejelentett súlyos baleseti események (kivéve: közúti) 2015-ben 

Sérülés módja 
Súlyos sérülés jellege 

halálos életveszélyes 
súlyos 

csonkolásos 

maradandó 

károsodás 
szemsérülés 

Állat támadása 5 2 0 0 0 

Áramütés 5 2 1 0 0 

Betemetés 3 0 0 0 0 

Borulás 1 1 0 0 0 

Csípés 0 1 0 0 0 

Csonkolás 1 1 23 0 0 

Égés 0 1 0 0 0 

Elesés 2 0 0 0 0 

Gázolás 3 5 0 0 0 

Hőguta 2 0 0 0 0 

Leesés 18 11 2 3 0 

Összenyomás 3 2 1 0 0 

Ráesés 15 5 2 0 0 

Robbanás 0 1 0 0 0 

Roncsolás 0 0 0 1 0 

Szemsérülés 0 1 0 2 0 

Támadás 3 2 1 0 3 

Ütés 1 2 0 1 1 

Vágás 0 0 1 1 0 

Ismeretlen 3 0 0 0 0 
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A halált okozó sérülések módjainak megoszlása 

A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja 2011 2012 2013 2014 2015 

Elektromos feszültséggel, hőmérséklettel, veszélyes 

anyagokkal való érintkezés 
11 5 2 8 5 

Fulladás, betemetődés, beborítódás 6 3 8 5 3 

Vízszintes vagy függőleges irányú ütközés álló helyzetben 

lévő tárggyal (a sérült mozgásban van) 
14 12 20 18 20 

Mozgásban lévő tárgy által mért ütés vagy vele való 

ütközés 
38 30 31 27 35 

Éles, hegyes, durva, érdes anyagi tényezővel való érintkezés 0 0 0 2 4 

Beszorulás, összezúzódás, stb. 8 8 11 16 9 

Fokozott fizikai igénybevétel vagy lelki stressz 1 0 1 0 1 

Állati vagy emberi harapás, rúgás stb. 1 3 1 0 6 

Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt érintkezés – sérülési mód 1 1 1 2 1 
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Munkabaleseti adatok nemzetgazdasági ágazatok szerint 

 

A legtöbb súlyos munkabaleset 2015 évben: 

 

1. építőipar (40 súlyos, ebből 25 halálos) 

2. feldolgozóipar  (40 súlyos, ebből 11 halálos) 

3. szállítás, raktározás (31 súlyos, ebből 21 halálos)  

 

Az elmúlt 5 év időszaka alapján ezekben az ágazatokban történt a legtöbb 

súlyos és halálos munkabaleset. 
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Munkabalesetek megoszlása a kiemelt ágazatokban (2015) 

Kiemelt ágazat 
Összes 

munkabaleset 
Halálos 

Súlyos 

csonkulásos 

Egyéb 

súlyos 

Súlyos 

összesen 

Csonkulásos 

összesen 

mezőgazdaság 771 5 1 6 12 13 

feldolgozóipar 

(kivéve: gépipar) 
3612 6 13 5 24 62 

gépipar 4195 5 5 6 16 72 

építőipar 808 25 1 14 40 19 

egészségügyi, 

szociális ellátás 
1450 0 0 3 3 5 

Összes ágazat 21088 84 27 62 173 255 

A nem súlyos, valamint a súlyos (kivéve: közúti) munkabalesetek fele a 

munkavédelmi hatóság által kiemeltnek tekintett ágazatokban történt. 
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Kiemelt ágazatok ellenőrzése (2015) 

Kiemelt ágazat  
Ellenőrzések 

száma (db) 

mezőgazdaság 726 

feldolgozóipar (kivéve: gépipar) 3 179 

gépipar 1 194 

építőipar 3 746 

egészségügyi, szociális ellátás 345 

A munkavédelmi hatóság 2015-ben 13.721 munkáltató ellenőrzése során összesen 

25.501 látogatást folytatott le.  
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Az építőipari ágazat helyzete 2015-ben – ahogyan a munkavédelmi hatóság látja 

 

• az egyik legveszélyesebb ágazat (5/1993. (XII.26.) MüM r.: I. veszélyességi o.); 

• az építőipari volumen tovább nőtt; 

• nagy fluktuációval érintett ágazat; 

• szélsőséges környezeti viszonyok közt végzett tevékenység; 

• jellemző a többszörös, átláthatatlan alvállalkozói lánc; 

• gazdasági problémákkal sújtott ágazat; 

• gyakoriak a rövid ideig tartó, veszélyes tevékenységek (daruzás, szerelés, 

bontás, állvány építés-bontás); 

• a legkirívóbb szabálytalanságokat ebben az ágazatban állapítja meg a hatóság; 

• a legtöbb halálos munkabaleset (az összes halálos eset körülbelül fele) 

építőipari tevékenység közben következik be!; 

• a legtöbb munkavédelmi bírsággal sújtott ágazat. 
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Felügyelői ellenőrzések adatai munkavédelemben 

 

Év Megnevezés 

 Ellenőrzött 

munkáltatók 

száma              

 Szabálytalan-

sággal érintett 

munkáltatók 

száma         

 Szabálytalan 

munkáltatók 

aránya        

 Látogatással 

érintett 

létszám                      

(látogatási 

lap adatai)                      

 Szabálytalan-

sággal érintett 

ellenőrzött 

létszám  

 Súlyos 

szabálytalansággal 

érintett létszám               

 Szabálytalansággal 

érintett és súlyos 

szabálytalansággal 

érintett munkavállalók 

aránya        

 db   db   %   fő   fő   fő   %  

2011 

Építőipar       5 087           3 887           76,4           36 186               23 595               12 498     53,0     

 Összesen     19 938        16 520           82,9         484 026             287 381            115 457     40,2     

2012 

Építőipar       3 880           2 850           73,5           31 729               19 509                 9 474     48,6     

 Összesen     16 761        13 305           79,4         440 819             236 644               80 700     34,1     

2013 

Építőipar       4 616           3 427           74,2           33 169               21 245               10 825     51,0     

 Összesen     17 172        14 015           81,6         417 980             243 680               88 667     36,4     

2014 

Építőipar       5 251           3 981           75,8           32 198               22 723               11 974     52,7     

 Összesen     16 941        14 022           82,8         338 345             210 147               67 682     32,2     

2015 

Építőipar       3 746           2 811           75,0           22 900               17 058                 7 722     45,3     

 Összesen     13 721        11 213           81,7         264 111             173 550               56 373     32,5     
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Felügyelői ellenőrzések adatai munkavédelemben 

 
Munkavédelmi döntések megoszlása 2011 - 2015 években 

Év Megnevezés 

Munkavédelmi bírság 
Határidős 

kötelezés 

Azonnali intézkedések                 

(Munkavégzéstől eltiltás, felfüggesztés) 

határozat Ft intézkedés 
érintett 

létszám 
munkaeszköz tevékenység 

2011 
Építőipar    236         55 520 000       9 144      3 470          3 712         3 189     

Összesen    423      111 195 000     86 923      8 990        15 021         9 027     

2012 
Építőipar    336         62 156 610       5 929      2 071          2 879         2 486     

Összesen    644      188 566 341     64 118      5 179        11 391         7 991     

2013 
Építőipar    384         61 887 140       6 848      2 081          2 965         3 319     

Összesen    680      150 948 246     66 657      5 192        11 765         9 219     

2014 
Építőipar    370         52 761 910       8 376      1 804          3 806         4 626     

Összesen    623      156 058 435     63 754      4 886        12 076       12 562     

2015 
Építőipar    250         57 775 405       5 478         976          3 006         4 069     

Összesen    476      116 299 325     51 783      3 498        10 826       11 257     
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Felügyelői ellenőrzések adatai munkavédelemben 

 
Az intézkedések leggyakoribb okai: 

 

• Be- és leesési veszély; 

• Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok; 

• Villamos biztonsági hiányosságok; 

• Nem megfelelő munkaeszközök; 

• Munkavédelmi ismeretek hiánya; 

• Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos hiányosságok; 

• Botlás- elesés, elcsúszás veszély; 

• Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hiányosságok; 

• Porokkal kapcsolatos hiányosságok; 
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Munkabalesetek száma az építőiparban, valamint arányuk az összes 

munkabalesethez képest 
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Az építőipari súlyos munkabalesetek száma az összes súlyos 

munkabalesethez viszonyítva 

Az elmúlt évek súlyos munkabaleseteinek 20-25 százaléka az építőiparban történt. 
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A súlyos, ezen belül a halálos munkabalesetek megoszlása az építőiparban 

 

Az elmúlt évek építőipari súlyos munkabaleseteinek átlagosan 60 százaléka halálos 
kimenetelű volt. 
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Munkabaleseti ráta alakulása az építőipari ágazatban 
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Állványokkal kapcsolatos munkabalesetek megoszlása 

 

 Esemény szerint 2014 2015 

Személy esése - alacsonyabban lévő szintre 16 17 

Tárgy esése, dőlése (a sérültre esve) 2 6 

Személy csúszása, botlása és elesése, esése azonos szinten 4 4 

Egyéb 3 3 

Összesen 25 30 

Személyi tényező szerint 2014 2015 

Figyelmetlenség 16 15 

Fegyelmezetlenség, szabályszegő, utasítás ellenes magatartás, 

tevékenység 
5 8 

A személyi tényezőknek nem volt szerepe a balesetben 3 6 

Alkoholos befolyásoltság 1 1 

Összesen 25 30 
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Állványokkal kapcsolatos munkabalesetek megoszlása 

 

 Szakképesítés szerint (FEOR) 2014 2015 

Kőműves 4 10 

Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású  9 10 

Ács 4 4 

Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8 6 

Összesen 25 30 

Életkor szerint 2014 2015 

30 év alatt 7 4 

30 - 39 év között 7 12 

40 - 49 év között 3 8 

50 - 59 év között 8 3 

60 év felett 0 3 

Összesen 25 30 
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Állványokkal kapcsolatos munkabalesetek megoszlása 

 

 

Munkanap szerint 2014 2015 

Hétfő 9 7 

Kedd 6 4 

Szerda 3 8 

Csütörtök 2 6 

Péntek 4 3 

Szombat 1 2 

Összesen 25 30 



21 

A 2014. május-június hónapokban lefolytatott országos építőipari célvizsgálat 

tapasztalatai – összhangban a hatóság általános tapasztalataival 

 
Főbb hiányosságok: 

• nem megfelelő alapozás (állványoszlopok nem megfelelő alátámasztása); 

• állványoknak a falhoz lágyvas huzallal történő kikötése; 

• hiányosan elhelyezett védőkorlátok (jellemzően a lábdeszka hiányzott); 

• hiányzó végelzárások; 

• állvány részek közötti átjárásra használt dupla palló alkalmazása - egymáshoz 

való rögzítés és védőkorlát nélkül, vagy DOKA tábla használata; 

• a falazattól 30 cm-nél távolabb elhelyezett állvány belső oldalán a leesés elleni 

védelem hiánya; 

• állványelemek egymáshoz lágyvas huzallal történő rögzítése; 

• az állványok épület síkján túlnyúló részénél a leesés elleni védelem hiánya; 
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A 2014. május-június hónapokban lefolytatott országos építőipari célvizsgálat 

tapasztalatai – összhangban a hatóság általános tapasztalataival 

 
• a feljáró nyílások egymás feletti elhelyezése, GRÁF típusú állványok esetében 

a felnyitható csapóajtókat nem zárták vissza; 

• a merevítések (András kötés) nem váltakozó irányúak; 

• állványszinteken a tárolt anyagok segítségével megváltoztatják a munkaszint 

magasságát; 

• a korlátelemekre pallókat helyezve alakítanak ki új munkaszintet; 

• nemcsak szabványos állványelemeket építettek be; 

• az épület sarkainál, homlokzati kiugrásoknál a padozat hiányos, nem megfelelő 

átkötések; 

• az állványszintek közötti szintkülönbség esetén az átkötés nem megfelelő; 

• állványra szerelt emelőszerkezet (csiga) rögzítése nem megfelelő; 
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A 2014. május-június hónapokban lefolytatott országos építőipari célvizsgálat 

tapasztalatai – összhangban a hatóság általános tapasztalataival 

 
• használatba vételi eljárást nem folytatják le; 

• a használók között nem folytatják le az átadás-átvételi eljárást. 

 

A célvizsgálat során vizsgált építési állványoknak 20 %-a nem rendelkezett a 

felállítását követően elvégzett használatba vétel előtti vizsgálatról szóló írásos 

dokumentációval, engedéllyel.  

 

Ezeknek a dokumentációknak pedig a jelentős része a kivitelezési helyszínen nem 

is állt rendelkezésre. 

 

Ezekben az esetekben pedig a dokumentációt rendszerint az állványt építő 

elfelejtette átadni az állványt használónak. 
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Tapasztalatok képekben 

 

• Lágyvas huzalos  

kikötés; 

Toldott elemek; 
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Tapasztalatok képekben 

 

• Létra feljáró; 

• Leesés elleni védelem  

hiánya; 

Túlnyúló pallók; 
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Tapasztalatok képekben 

Homlokzat felújítás 

• Állvány idegen anyagok; 

• Leesés elleni védelem hiány; 

• Feljárók egymás felett; 

• Szabálytalan átpallózás; 

• Végzárások hiánya. 
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Tapasztalatok képekben 
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Tapasztalatok képekben 
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Tapasztalatok képekben 

 

 
Végelzárás hiány 
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Tapasztalatok képekben 

 

 
Szükség törvényt 

 bont? 
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Tapasztalatok képekben 

A készelemes állványszerkezetnél a felnyitható ajtajú munkaszint elemek egymás 

fölé estek. 
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Tapasztalatok képekben 

Dróttal rögzített állványelem. 
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Tapasztalatok képekben 

Van „korszerűbb” megoldás. 
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Tapasztalatok képekben 

Dróttal rögzített állványelem és gépi csörlő. 
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Tapasztalatok képekben 

Átpallózás állványrészek között. 
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Tapasztalatok képekben 

Építsünk „új munkaszintet”. A védőkorlátra? 
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Állványok építésével kapcsolatos hatósági tapasztalatok 

• A munkavállalók nem használnak leesés elleni védelemül szolgáló egyéni 

védőeszközt (legfelső építés alatt álló szinten); 

• Nem használnak védősisakot, sok esetben védőcipőt sem; 

• Az állványépítés környezete nincs elkerítve; 

• A kikötési pont nincs meghatározva, kijelölve; 

• Nem veszik figyelembe a szabad esési teret; 

• Nem megfelelő a leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz (pl. 

munkahelyzetbeállító öv) – ami zuhanás ellen nem alkalmas; 

• Hiányos a leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz (csak 

testheveder van). Nincs zuhanásgátló, futókötél, energiaelnyelő., 

• Nincs a helyszínen építési, bontási terv (szerkezeti vázlat, állványterv); 

• A munkavállalók tapasztalataik alapján építik az állványt; 

• Munkairányító nem ács-állványozó végzettségű; 

• Az oktatás nem teljes körű.  
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Állványok építésével kapcsolatos hatósági tapasztalatok 

Munkairányító: A munkáltató által kijelölt, megfelelő képesítéssel és szakmai 
gyakorlattal rendelkező személy. 

  

Állványépítő munkavállalók: kioktatottak 

 

Oktatás: 

• A munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési tervének megismertetése. 

• A személyek és tárgyak lezuhanásának megelőzése érdekében szükséges 
intézkedések. 

• A munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési munkáinak biztonságos 
elvégzésére vonatkozó műszaki és biztonsági követelmények megismertetése. 

• Kedvezőtlen, viharos időjárás körülményei között végzett munka előírásai. 

• A megengedett terhelhetőség. 

• Egyéb felmerülő kockázatok. 

• A munkairányítónak és az érintett munkavállalóknak rendelkezniük kell a 
munkaállvány építési és bontási tervével, illetve a szükséges utasításokkal. 
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Szabad esési tér 

Sok esetben a kikötési pontok nincsenek kijelölve, továbbá a testhevederzethez 

energiaelnyelőt biztosítanak úgy, hogy nem veszik figyelembe a szabad esési teret.  

 

Zuhanásgátló rendszer, azaz a talajba becsapódás elleni védelem 

A leesés elleni védelmet sohasem egy eszköz, hanem több eszköz alkotta 

rendszer biztosítja! 

 

 A zuhanásgátló rendszer a következő elemekből, eszközökből áll: 

1. Kikötési pont. (Fontos a kikötési pontok kialakítása és helye, mert, ha a 

munkavállaló a kikötési pont fölött van, és onnan esik le, nagy erők 

ébredhetnek a rendszerben.  

2. Testhevederzet. 

3. Összekötő elemek [Egyágú vagy Y elrendezésű kötél vagy heveder (bekötő 

vagy rögzítő kötél) és karabinerek] 

4. Sebességcsökkentő eszközök (energia elnyelő, zuhanásgátló). 
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Szabad esési tér 

 Zuhanásgátló rendszer alkalmazásánál fontos, hogy a szükséges „szabad eséstér” 

rendelkezésre álljon!  

Ez a távolság a felhasználó alatt szükséges szabad tér, hogy a zuhanás során ne 

ütközhessen neki semmilyen tárgyaknak vagy a talajnak.  

  

A minimálisan szükséges szabad eséstér kiszámítása: 

  

Min. szabad eséstér = Szabadesési távolság + Sebességcsökkenési távolság + 

Biztonsági távolság (1 méter) 

  

A munkavégzés magasságának függvényében a szabad eséstér ismerete szükséges 

a kikötési pontok és a leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszközök 

meghatározásánál. 
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Szabad esési tér 

A.  A fix kikötési pont elhelyezése.  

B.  A bekötő kötéllel ellátott energiaelnyelő hossza az összekötőelemekkel, 

karabinerekkel együtt, a szabvány szerint legfeljebb 2 méter lehet. 

C.  Az energiaelnyelő nyúlása a varratok felszabadulása után maximum 1,2 

méter lehet. 

D. A testhevederzet bekötési pontja és a használó talpa között a 

szabványban meghatározott átlagtávolság 1,5 méter, hozzászámolva 

körülbelül 20 centimétert, a testheveder bekötési pontjának elmozdulását. 

Összesen: 1,7 méter. 

(Ha a használt testheveder hátsó bekötési pontjának van hosszabbító 

toldaléka, erre rá kell számolni még 0,3 métert.) 

E.  Az esés megtartása után a talajtól való biztonsági távolság 1 méter. 

 

Eséstér = A+B+C+D+E 
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Szabad esési tér 

1. eset: A kikötési pont a munkavállaló felett van 

 

A = - 3,0 m (bekötési pont a munkavállaló talpától számolva) 

B = 2,0 m (bekötő kötél hossza az energia elnyelővel) 

C = 1,2 m (energiaelnyelő nyúlása) 

D = 1,7 m (testhevederzet bekötési pontja és a használó  

talpa közötti távolság) 

E = 1,0 m (biztonsági távolság) 

 

Eséstér =  A+B+C+D+E  

 

Eséstér = (-3)+2+1,2+1,7+1 = 2,9 m 

 



43 

Szabad esési tér 

2. eset: A kikötési pont a munkavállaló alatt van 

 

A = 0,0 m  (bekötési pont) 

B = 2,0 m  (bekötő kötél hossza az energia elnyelővel) 

C = 1,2 m  (energiaelnyelő nyúlása) 

D = 1,7 m  (testhevederzet bekötési pontja és a használó talpa 

 közötti távolság) 

E = 1,0 m (biztonsági távolság) 

Eséstér =  A+B+C+D+E  

 

Eséstér = 0+2+1,2+1,7+1 = 5,9 m 

 

A szabad eséstér ismerete szükséges a kikötési pontok és a 

leesés elleni védelemül szolgáló egyéi védőeszközök  

meghatározásánál figyelembe kell venni a munkavégzés  

magasságát. 

 



44 

Tapasztalatok képekben – állványépítés 
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A felügyelői 

tapasztalatok alapján 

mi változott a 2015-ös 

évben? 
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Tapasztalatok képekben – állványépítés 
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Tapasztalatok képekben 

Átpallózás állványrészek között. 
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Tapasztalatok képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un. „Vágott keret” 

 

 

 



49 

Tapasztalatok képekben 
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Tapasztalatok képekben (2016) 
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A helyzet változatlan! 
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Vonatkozó jogszabályok 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről. 

A rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6. pontja foglalkozik az állványokkal. 

  

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

A rendelet 2. §, 4. §, 5. § vonatkozik az állvány vizsgálatokra is, az 51. §-54. §, 

valamint az 56. § az állványok használatával kapcsolatos. 

FIGYELEM! 

2016. május 05-től a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet hatályon kívül helyezik. 

 

HELYETTE 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 
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Vonatkozó szabványok 

 MSZ 13010:2012 szabvány – Munka-, támasztó-, védő- és felvonóállványok. 
Létesítési és biztonsági követelmények 

  MSZ 13011:2012 szabvány – Állványok munkaszintjeinek elemei 

  MSZ 13012:2012 szabvány – Fa állványbakok 

  MSZ 13013:2012 szabvány – Fém állványbakok 

 MSZ 13014:2012 szabvány – Fa létraállványok  

 MSZ 13015:2012 szabvány – Csőállványelemek 

 MSZ 13017-1-4:1983 szabványsorozat – Készelemes könnyűállványok 

[Korszerűsítés alatt] 

 MSZ EN 12810:2004 szabvány – Homlokzati állványok előre gyártott 
elemekből 

 

 

 MSZ 17177:2010 szabvány – Az építőipari, készelemes fém állványrendszer 
elemeinek ellenőrzése – [Visszavonás alatt] 
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Vonatkozó szabványok 

MSZE 13020:2016 előszabvány – Készelemes fém munkaállványok 

létesítésének, használatának és bontásának követelményei 

Felhasználói szabvány, amely követelményeket határoz meg a készelemes fém 

munkaállvány létesítésének folyamatára:  

• az állvány tervezésére,  

• az állványlétesítés személyi feltételeire,  

• az állványelem telephelyi karbantartására és ellenőrzésére,  

• az állványépítés folyamatára,  

• az elkészült állvány használatbavételi eljárására,  

• az állványhasználók közötti átadás-átvételre,  

• a kész állványon való munkavégzésre, 

•  az állvány átalakítására és lebontására. 
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MSZE 13020 

 

Mit remél a hatóság ettől a szabványtól? 

 

• szabályosan megépített munkavédelmi szempontból megfelelő állványokat; 

(nincsenek sérült elemek, az állványzat nem hiányos) 

• pontos, ellenőrizhető dokumentációt. 
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Egy egyedi gyártású állvány 
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Egy egyedi gyártású állvány 
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A „hozzáillő védőtető” 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


