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Cím (változtatni az „Élőfej/Élőláb beszúrásánál” lehet)

1.

Munkairányító feladatai, felelősségei

2.

Nem minősített munkák

3.

Veszélyes munkavégzési engedélyhez kötött tevékenységek

4.

Összegzés

Munkairányító
feladata,
felelőssége
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Munkairányító a gázhálózaton
Alapvetően két munkavégzési eljárást különböztetünk meg a gázhálózati
munkák esetén.
Ezek a következők:
-

A nem minősített munkafeladatok. Ezt általában két fős
munkacsoportok végzik, ahol az egyik fő a munkavezető. De előfordulhat
egy fős munkavégzés is mint pl.: mérőcsere G-6 mérőig

-

A másik a veszélyes munkavégzési engedélyhez kötött tevékenységek.
Ezek a munkák tűz és robbanásveszély kockázataival járó
munkafeladatok. A munkacsoport ebben az esetben minimum 3 fő, ahol
az egyik fő a munkairányító. (területgazda). –ilyen munkák pl.:
üzemzavar, ballonozás, TDW, stb.
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Cím (változtatni az „Élőfej/Élőláb beszúrásánál” lehet)

Munkavezetői eligazítás
A munkavezető a munkakezdést megelőzően kioktatásban kell hogy részesítse a
munkacsoport tagjait. Az oktatás a 2 tagú munkacsoport esetén is kötelező.
Mit tartalmaz a kioktatás?

•

A munka menetét (gondoljuk át az egész feladatok)

•

Feladatelosztást (kinek mi a feladata)

•

A munka során alkalmazandó munkaeszközöket

•

A munka során alkalmazandó egyéni védőeszközöket

•

A munka veszélyeit (indokolt, várható, nem könnyen felismerhető
veszélyek) és kockázatait

•

A munka biztonsági követelményei, a biztonsági szabályok, előírások

•

Munkaterület határai

Ha a munka összetett, akkor az oktatást a munka folyamán ismételni kell.
Dokumentálni a napi biztonsági nyilatkozatban kell.
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Munkairányító, munkavezető
A munkavezető a munkavégzés irányításával megbízott és azért közvetlen
felelősséggel tartozó személy.
Ezen felelősségi kör egyes részei átruházhatók. Ezt dokumentáltan kell
megtenni
A munkavezető a munkáltató helyszíni képviselője a változó
munkaterületeken történő helyszíni munkavégzés irányítója.
A munkairányító felel a feladat szakszerű elvégzéséért, a technológia
betartatásáért, és ő felel a biztonságos munkavégzés végrehajtásáért.
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Megfelelő munkairányítás:
-

A beosztott szerelők figyelnek rá,

-

A munkakezdést megelőzően áttekinti az elvégzendő feladatot, megtervezi, felméri
a kockázatokat, és megtartja az eligazítást a munkacsoport részére.

-

A munkavégzés ideje alatt figyeli, és kontrollálja a munkavégzést

-

A beosztott szerelők akkor kezdik meg a munkát, ha a munkavezető engedélyt adott
rá,

-

Nem tűri el a szabálytalan munkavégzést

-

Ha veszélyeztetve van bárki a munkacsoportban, vagy a munkavégzés hatókörében
és ha nincs más biztonságos megoldás, akkor felfüggeszti a munkafolyamatot, és
jelenti a felettesének.

Vajon itt ki a munkairányító?
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Beosztott szerelő feladata, kötelessége
Köteles a munkáját a legjobb szakmai tudása szerint elvégezni
Köteles a munkairányító utasításait követni, véleményét elmondani,
előkészülni az elvégzendő munkára.
Köteles a munkavégzés teljes ideje alatt a munkabiztonsági, és a
technológiai szabályokat betartani, az előírt védőeszközöket használni.

Ha szükséges, akkor a társait, a munkavezetőt is figyelmeztetni a
szabálytalan munkavégzésre
(film 1. fejezet levetítése)

Nem minősített
munka munkairányítás
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Kétszemélyes munkacsoportok - munkavezető
Munkavezető munkakezdést megelőzően minden esetben ellenőrzi a
gépjármű biztonsági állapotát.
Az elektronikusan kiadott munkafeladatot értelmezi a munkavezető,
megtartja az eligazítást, és dokumentálják elektronikusan a biztonsági
nyilatkozatot.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a társát a munkavégzés során.
Kontrollálja, és kezeli a munkavégzés során a felmerülő kockázatokat.
Új kockázatok esetén újra tervezi a munkát, és amennyiben nem áll
rendelkezésre a szükséges eszköz, védelem, erőforrás, felfüggeszti a munkát,
és közvetlen felettesével egyeztet a további teendőkről.
(film 2. fejezet levetítése)

Veszélyes
munkavégzési
engedélyhez
kötött
tevékenységek
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Veszélyes munkavégzési engedélyhez kötött tevékenységek
A veszélyes munkavégzéshez az engedélyt a felelős gázüzemi vezető adja
meg. Az előre tervezhető munkák esetében minden esetben írásban történik,
míg az üzemzavarok esetében pedig szóban.
Ennél a munkafolyamatnál a helyszínin irányító minden esetben a
területgazda.

Összetettebb bonyolultabb munkák esetén előfordulhat, hogy két
munkavezető (két területgazda) kerül kijelölésre. Ebben az esetben
egyértelműen le kell tisztázni, hogy kinek mi a feladata, felelőssége, és ki a
munkairányítója. Ezt a munkacsoport minden tagjával is ismertetni kell.
A munkavégzés előtt eligazítást kell tartani a munkairányítónak.

Az összetettebb, bonyolultabb munkák esetében nem elegendő a veszélyes
munkavégzési engedély, és a hozzá tartozó műveleti utasítás. Ilyen esetben
műveleti sorrendtervet is kell készíteni.
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Munkairányító feladatai - Területgazda
• Veszélyes munkavégzés megkezdése előtt az elzáró működési próbákról
gondoskodik, meggyőződik
• Munkakezdés előtt megtartja az eligazítást a munkacsoport részére
• veszélyes munkavégzési engedélyhez kötött tevékenység során a munka
előkészítése – koordinátorral egyeztetve elkészíti a veszélyes
munkavégzési engedélyt, műveleti sorrendtervet, munkához szükséges
erőforrásokat meghatározza. Elkészíti a műveleti utasítást.
• Meghatározza a fejgödör méretét, meghatározza a megfúrási távolságot
• Meggyőződik a helyszínen arról, hogy a szükséges erőforrások a
helyszínen rendelkezésre állnak.

• Veszélyes munkavégzés folyamata során a munka megkezdésétől, a
befejezéséig a helyszínen tartózkodik, az előírásoknak megfelelő
védőruházatban.
• Ő a szakmai irányító a veszélyes munkavégzési engedélyhez kötött
munkák során. IRÁNYÍT és FELEL – Munkavezetői szerepe van ebben az
esetben
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Gázhálózati szerelő feladata, felelőssége
• A munkavégzés során a veszélyes munkavégzési engedély, és a műveleti
sorrendtervben meghatározott feladatokat elvégzi, munkairányító
utaítására
• A munka megkezdése előtt az eszközök megfelelőségéről meggyőződik.
• Ellenőrzi a gáz koncentrációt mérő műszer működő képességét.

• A gázkiáramlás helyén folyamatosan méri a gáz koncentrációt.
• Végrehajtja a munkairányító, felelős gázüzemi vezető utasításait.
• Összetettebb feladatnál, ahol több munkaterületen folyik a munka, és
több munkacsoportra oszlanak, ott helyszíni irányítással is megbízható.
Adott munkaterületen elvégzendő feladatot irányítja.
• Használja a rendelkezésre álló egyéni védőeszközöket.
• Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a munka biztonságosan nem végezhető
el, a munkát kötelessége megtagadni, és egyeztetést kezdeményez az
munkairányító területgazdával.
(film 3. fejezet)

Összegzés
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Összegzés
•A munkavezetőnek minden pillanatban éreznie kell felelősségének súlyát!
Nélküle, tudta nélkül, utasítása hiányában – munka nem végezhető!
• A munkavezetőnek állandóan éreznie, éreztetnie kell, hogy Ő a
munkavezető, Ő az irányító!

Tekintélye, utasításának súlya legyen!
• A munkavezetőnek egyértelműen és világosan tudnia kell, hogy mit vállal
és mi a felelőssége!

A munka kiadása előtt mindig tisztázza a munkát kiadóval,
Munkavégzéskor a beosztottaknál érvényesítse
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Köszönöm a figyelmet!

