
Munkaengedélyezés, 
balesetek megelőzése, 
vállalkozói tevékenységek 
kockázatai és azok kezelése

Előadó:

Pankucsi István

PAJZS „94” Kft

Munkavédelmi vezető



Érdekességek október 12.-ről

• Október 12. az év 286. napja a Gergely-naptár szerint.

Az évből még 80 nap van hátra.

• 1492 – Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahama-szigeteken, a
mai San Salvadoron: „felfedezi Amerikát”.

• 1872 – I. Ferenc József király szentesíti a kolozsvári
egyetem felállításáról szóló törvényt.

• 1902 – A magyar labdarúgó-válogatott lejátssza első
hivatalos mérkőzését Bécsben, mely a „sógorok” 5:0-s
győzelmével végződik. A magyar csapat balösszekötője
Hajós Alfréd, a kétszeres olimpiai bajnok úszó.

• 1960 – Édesanyám születése



Bemutatkozás 

• Végzettségek:

– okleveles gépészmérnök,

– munkavédelmi szakmérnök, 

– tűzvédelmi főelőadó, 

– emelőgép ügyintéző

• PAJZS 94 Kft, mint első munkahely…

– Munkavédelmi előadó 2010-2011

– Munkavédelmi vezető 2011-



Bemutatkozás – PAJZS 94 Kft

• A cég székhelye: Sajóbábony
• Fő tevékenysége: Tűzvédelem
• Munkavállalók létszáma: 60 fő
• Főbb megrendelők: 

– KISS Cégcsoport 
– Eurofoam Hungary Kft. 
– TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
– Ökoil Kft.
– Bonar Geosyntethics Kft. 
– Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.

• A cég vezetője: Stefán Mihályné, ügyvezető



Sajóbábonyi Vegyipari Park



Sajóbábonyi Vegyipari Park



„Elégedettséggel tölt el, hogy az idő nem 
telik el nyomtalanul…”



Az elmúlt időszak EBK koordinátori 
tevékenységei

• KISCHEMICALS Kft. beruházásai
(Kísérleti üzem építése)

• KIS Kft. - TVK OLEFIN-2 C4-C5
szétválasztása

• TEVA Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábonyi
telephelyén megvalósult üzem
építése

• MPK Zrt. (TVK) Butadién üzem és
Gömbtartályok építése

• Sanofi Aventis Zrt. budapesti
telephelyén Közműkiváltás c. projekt



Munkaengedélyezés tapasztalatai

• Munkaterület átadás-átvétel folyamán meghatározottak 
alapján:

– Egyéni védőeszközök meghatározása: Kinek a feladata? 
(Munkavédelmi Tv.: munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
szaktevékenység)

– Működő üzem kockázatai (zaj, vegyi anyagok)

– Munkaengedélyezési folyamat meghatározása

– Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor és az üzemi 
munkavédelmi feladatok együttes végzése. (Munkavédelmi 
üzembe-helyezésre való felkészítés)



Hozott intézkedések

• Belépés előtti oktatások:

– Munkáltató általi munkavédelmi és tűzvédelmi
oktatás (kockázatértékelés)

– Területfelelős által megtartott oktatás

– Napi munkatevékenységek kockázatainak ismertetése

 Munkairányító által: kockázatértékelésben
meghatározottak ismertetése

 Prioritás: Műszaki - és egyéni védelem.

• Kiürítési-, Menekülési gyakorlat veszélyhelyzet esetére



• Személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése (információs 
levél alapján)

• Heti ellenőrzések:

– Létrák- és állványok hete

– Villamos kéziszerszámok, hegesztőgépek hete

– Egyéni védőeszközök hete

– Szúrópróbaszerűen minden 

Hozott intézkedések



• Napi szintű EBK-műszaki megbeszélések tartása

– Résztvevők: műszaki ellenőrök, vállalkozások 
munkairányítói, EBK szakemberek

– Döntés: A végezhető tevékenységek összehangolása, 
oktatások tematikájának előkészítése

 Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos 
munkavégzés megvalósítása

 Az összehangolásból adódó kockázatok meghatározása

Hozott intézkedések



Kérdések – Válaszok- Vélemények

• Eredményes- e, ha a munkavédelmi szakember részt 
vesz a munkaengedélyezésben?

• Hatásos - e a munkavédelmi szakember napi jelenléte a 
beruházás területén? 

Átveheti-e a koordinálási feladatot? felelősséget?

• Szankció vagy ösztönzés?



Tapasztalatok, eredmények

• 2013-2015 

MPK Zrt. (TVK) 

1.300.000 balesetmentes munkaóra

Butadién üzem építése (max. 650 fő/nap)

• 2015-2016

TEVA Gyógyszergyár Zrt. – sajóbábonyi telephely

150.000 balesetmentes munkaóra

Központi idegrendszeri betegségre - hatóanyag gyártó 
üzem (max. 120 fő/nap)



Életképek a beruházásokról
Veszélyes munkaműveletek



Életképek a beruházásokról
Veszélyes munkaműveletek



Életképek a beruházásokról
Veszélyes munkaműveletek 



Életképek a beruházásokról
Gyakorlat



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket!


