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Tárgy: A Rudi Clemens német állampolgár által benyújtott 0728/2012. számú petíció 
a földmunkagépek műszaki és ergonómiai szabványairól

1. A petíció összefoglalása

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv kimondja: „Rendeltetésszerű használat körülményei 
között a kezelőszemélyt érő kényelmetlenséget, fáradtságot, valamint fizikai és lelki 
megterhelést a lehető legkisebbre kell csökkenteni, [az] ergonómiai alapelveket figyelembe 
véve...” A petíció benyújtója úgy véli, hogy a földmunkagépek feljáróival kapcsolatban nem 
ez a helyzet. Az ilyen gépek feljárói esetében a jelenlegi szabvány (DIN EN ISO 2867) szerint 
a legalsó lépcsőfoknak 70 cm magasan kell lennie. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ennek 
az adatnak 40 cm-nek kellene lennie, mivel a 70 cm-es magasság ergonómiailag nem védhető, 
illetve veszélyeztetheti a gépkezelő testi épségét. A petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy 
a szabvány e meghatározását a gépgyártó vállalatok befolyásolták.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A petíció benyújtója bírálja a gépekről szóló irányelv alapvető biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek alapjául szolgáló harmonizált szabványnak a földmunkagépek feljáróira 
vonatkozó előírásait. A petíció benyújtójának véleménye szerint különösen e feljárók alsó 
lépcsőfokának talaj feletti 700 mm-es magassága nem tesz eleget az irányelv ergonómiai 
elvekre vonatkozó követelményeinek, és balesetekhez vezethet.
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A vonatkozó európai szabványok előírásai

A Bizottság szervezeti egységei megvizsgálták a mobil gépek és földmunkagépek feljáróira 
vonatkozó különböző normatív dokumentumok előírásait.

* EN ISO 2867:2006– Földmunkagépek –Feljárók.
A földmunkagépekre vonatkozó általános követelményeket meghatározó harmonizált 
szabvány az EN 474-1:2006+A1:2009 – Földmunkagépek – Biztonság – 1. rész: Általános 
követelmények. Az EN 474-1 harmonizált általános szabvány feljárókra vonatkozó 5.2.1 
pontja a CEN TC 151 (Építőberendezések) bizottság által kidolgozott EN ISO 2867:2006 –
Földmunkagépek – Feljárók harmonizált szabványra hivatkozik.
Az első lépcsőfok talaj feletti magassága vonatkozásában az EN ISO 2867:2006 szabvány 1. 
táblázata 400 mm „alapméretet” és 700 mm maximális méretet ír elő, lábjegyzetben ajánlva, 
hogy amennyiben kivitelezhető, a magasság ne haladja meg a 600 mm-t.
Az alapméretet a szabvány 3.2 pontja olyan méretértékként definiálja, amely figyelembe veszi 
a kényelmen alapuló ergonómiai kritériumokat azzal a megjegyzéssel, hogy az elfogadható 
értékek a meghatározott (minimum- és maximumértékek közötti tartományba esnek.
A szabvány emellett a feljáró és a talajon található akadályok közötti távolság 
szükségességének figyelembevételéről is rendelkezik A 3.9.1 pont a rugalmas rögzítésű 
lépcsőfokot olyan lépcsőfokként határozza meg, amely olyan anyaggal van rögzítve, amely 
elmozdul, amikor akadályba ütközik, majd visszatér az eredeti pozíciójába (a lépcsőfok 
károsodásának minimalizálására szolgáló működés). A 6.4 pont kimondja, hogy a rugalmas 
rögzítésű lépcsőfokok (vagy lépcsőfokok sorozatának) alkalmazását kerülni kell, kivéve, ha a 
munkagép működése során a lépcsőfok károsodásnak van kitéve. A 4.2 pont megadja továbbá 
a mozgatható elsődleges feljárórendszerekre vonatkozó előírásokat, de nem tartalmazza e 
rendszerek rögzítésének kritériumait.

* EN ISO 2867:2011.
Az EN ISO 2867 szabvány 2006-os verziója helyébe az átdolgozott EN ISO 2867:2011 verzió 
lépett. 
Az átdolgozott verzióban az „alapméret” kifejezést a „célméret” váltotta fel, de az új kifejezés 
fogalommeghatározása változatlan maradt (3.1.1 pont).
A lépcsőkre és létrákra vonatkozó szabványokat elkülönítették egymástól.
A felülvizsgált szabvány lépcsőkre vonatkozó 4. táblázata az első lépcsőfok talaj feletti 
magassága tekintetében 400 mm célmagasságot ír elő, míg a maximális magasság 600 mm. 
A létrákra és az egy- vagy többfokos feljárókra vonatkozó 6. táblázat a legalsó fok talajtól 
számított magassága tekintetében 400 mm-es célméretet és 600 mm-es maximális méretet ír 
elő, egyúttal lábjegyzetben kimondja a következőket: 

A legalsó fok magassága a nagy markolókanállal vagy munkaszerelékkekkel felszerelt 
csúszókormányos rakodók esetében legfeljebb 700 mm lehet. Ez alkalmazandó a 
kompakt kotrógépekre, földtoló gépekre, hulladéktömörítőkre és a hasonló, 
acélkerekes és juhlábhengeres gépekre.

A szabvány 2006-os verziójához képest a 600 mm túllépését nem javasló ajánlás mellett 
meghatározott 700 mm-es maximális méret helyébe a legtöbb gép vonatkozásában 600 mm-es 
maximális magasság lépett, egyes gépkategóriáknál a 700 mm-es maximális magasságot 
lehetővé tevő mentesítés mellett.
Az eltérő megfogalmazás ellenére tehát az EN 2867 szabvány 2011-es verziójának a legalsó 
lépcsőfokra vonatkozó előírásai lényegében nem változtak a 2006-os verzióhoz képest. Noha 
mindkét verzió 400 mm-es alap- vagy célmagasságot határoz meg, mindkettő elfogadhatónak 
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tartja a talajtól 600, illetve 700 mm-re elhelyezett legalsó lépcsőfok magasságát.
Az átdolgozott szabvány két új specifikációt is tartalmaz, a „behúzható feljárórendszerét”, 
amelyet olyan feljárórendszerként határoz meg, amely vagy amelynek egy része a tárolt 
pozícióból gépi erőforrás segítségével vagy anélkül használat előtt (pl. forgatással, 
áthelyezéssel, teleszkóppal vagy csuklókkal) behúzható, és a „gépi meghajtású behúzható 
feljárórendszerét”, amelyet a munkagépen található erőforrás által behúzott 
feljárórendszerként határoz meg. Az átdolgozott szabvány 4.2 pontja tartalmazza a kézi és a 
gépi meghajtású behúzható feljárórendszerek specifikációit, míg a B. melléklet tartalmazza a 
személyek szállítására alkalmas gépi meghajtású behúzható feljárórendszerekre vonatkozó 
kiegészítő előírásokat. A szabvány ugyanakkor nem tartalmazza az ilyen behúzható 
feljárórendszerek felszerelésének kritériumait.

* EN ISO 14122-4 – Gépek biztonsága – Gépi berendezések helyhez kötött feljárói –
4. rész: Rögzített létrák.

A gépi berendezések helyhez kötött feljáróival foglalkozó EN ISO 14122 sorozatú 
harmonizált szabványokat a CEN TC 114 (Gépek biztonsága) bizottság dolgozta ki. 
Az EN ISO 14122 lépcsőkre és létrákra vonatkozó 3. része az első lépcsőfok talaj feletti 
magassága tekintetében nem tartalmaz előírást.
Az EN ISO 14122 szabvány 4. része a rögzített létrákra vonatkozó specifikációkat 
tartalmazza.
Az EN ISO 14122-4 szabvány bevezető része megállapítja, hogy az előírt méretek 
összhangban vannak az EN 574-3 – Gépek biztonsága – Az emberi test méretei – 3. rész: 
Testméretek szabványban foglalt ergonómiai adatokkal.
Az 1. pont (Alkalmazási terület) kimondja, hogy a szabvány minden olyan (stabil és mobil) 
gépre alkalmazandó, ahol rögzített feljárók szükségesek, a 2. megjegyzés pedig jelzi, hogy a 
mobil gépek esetén méretükre és sajátos felhasználási feltételeikre tekintettel alternatív 
előírások alkalmazhatók. 
A 4.4.1.1 pont előírja, hogy az egymást követő létrafokok közötti távolságnak állandónak kell 
lennie, és 225 mm és 300 mm közé kell esnie. A 4.4.1.2 pont meghatározza, hogy az indulási 
felület járófelülete és az első létrafok közötti távolság nem lehet nagyobb két egymást követő 
létrafok közötti távolságnál, azzal a megjegyzéssel, hogy egyenetlen területen használt mobil 
gépek esetén az indulási felület járófelülete és az első létrafok közötti távolság legfeljebb 400 
mm lehet.
Az EN ISO 14122-4 szabvány szerint tehát a terepjáró mobil munkagépek feljárati létrája 
legalsó fokának talajtól számított magasságára vonatkozó elfogadott értékek a 225 mm-es 
minimális és a 400 mm-es maximális magasság közötti tartományba esnek.

* CEN/TR 614-3:2010 – Gépek biztonsága – 3. rész: A mobil gépek kialakításának 
ergonómiai elvei.

A CEN TR 614-3:2012 műszaki jelentést a CEN TC 122 (Ergonómia) bizottság dolgozta ki.
A feljárórendszerek kialakításával a műszaki jelentés 4.5 pontja foglalkozik, és 
általánosságban az EN ISO 14122 szabványra (lásd fent) hivatkozik.
A műszaki jelentés lépcsőkre és létrákra vonatkozó 4.5.2 pontja megállapítja:

Az első lépcsőfok talaj felületétől számított magasságának a terepjáró gépek esetében 
lehetőleg 300 mm-nek vagy 400 mm-nek kell lennie. A földmunkagépek lépcsőinek és 
létráinak tervezői számára az EN ISO 2867 ad iránymutatásokat, és megjegyzi, hogy 
amennyiben kivitelezhető, a magasság ne haladja meg a 600 mm-t. Ez utóbbi méretet 
valójában helytelenül alkalmazzák a szabad téren használt földmunkagépek számos 
típusán, és ez a méret nem megfelelő a népesség 5%-os percentilise és az idősebbek 
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számára.  Ebben az esetben megfelelő eszközöket kell kialakítani az alábbi jellemzőkkel:
 a létra döntése, lásd: EN ISO 2867:2006;
 a lépcső döntése, lásd: EN ISO 14122-1:2001;
 a feljáró meghosszabbítása az első (legalsó) fok elfordításával;
 a lépcsők és létrák elhelyezése oly módon, hogy azok az EN ISO 14122-3 ajánlása 

szerint dönthetők legyenek.
MEGJEGYZÉS: A földmunkagépek vonatkozásában az EN ISO 2867:2006 szabvány 700 
mm-t ír elő, ami nincs összhangban az alacsonyabb vagy idősebb kezelőszemélyek 
képességeivel, és jelentős baleseti kockázatot jelent valamennyi kezelőszemély számára. 
A 300–400 mm-es ajánlott magasságot még a terepjáró mobil gépeken is tiszteletben kell 
tartani, például olyan rendszerek alkalmazása révén, amelyek lehetővé teszik az első fok 
felemelését, felbillenését vagy behúzását akadály esetén (a rugalmas rögzítésű 
megoldásokat lásd: EN ISO 2867:2006).

A Bizottság észrevételei 

Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a gépek adott kategóriájára vonatkozó harmonizált 
szabványok (C típusú szabványok), például az EN 474-1 és az EN ISO 2867, tartalmazhatnak 
olyan előírásokat, amelyek eltérnek a gépek valamely biztonsági szempontjával foglalkozó 
általános szabványoktól (B típusú szabványoktól) – ilyen például az EN ISO 14122-4 –, és 
ilyen esetben a C típusú szabvány előírásait kell előnyben részesíteni. Meg kell jegyezni, hogy 
a CEN TR 614-3 műszaki jelentés nem szabvány, ezért kizárólag tájékoztatási célú 
dokumentum.
Mindazonáltal a Bizottság rámutat arra, hogy az EN 474-1 és az EN ISO 2867 szabványok 
előírásai szerint a földmunkagépek feljárórendszereinek első lépcsőfoka vonatkozásában 
elfogadhatónak minősített, talaj feletti 600–700 mm-es maximális magasság lényegesen 
nagyobb, mint a terepjáró mobil gépekre vonatkozó B típusú szabványban előírt 
maximumérték. A 600–700 mm-es értéket továbbá a CEN ergonómiával foglalkozó műszaki 
bizottsága által kiadott műszaki jelentés is kifejezetten balesetforrásként bírálja.
A Bizottság rámutat arra is, hogy a mobil gépeken alkalmazott feljárók első fokának talajtól 
számított túlságosan nagy magasságára vonatkozó bírálatot osztják a gépek felhasználói is, 
munkaadók és munkavállalók egyaránt.
A European Aggregates Association (UEPG) „Safer by Design” (Biztonságosabban 
tervezéssel) projektje a tagvállalatoktól érkezett visszajelzések alapján a „legfontosabb 
törekvések” között az alábbiakat ajánlja:

 3. A feljáró legalsó foka ne legyen a talajtól számítva 300 mm-nél magasabban.
 4. Legalább a gép rendeltetésszerű használata során legvalószínűbben sérülő fokokat a 

sérülés elkerülése érdekében behúzhatóvá kell tenni.

Hasonló következtetések születtek az European Trade Union Institute (Európai Szakszervezeti 
Intézet) egészségügyi és biztonsági osztálya (Health and Safety Department) projektje során, 
amely 6 uniós tagállamban a gépek kezelőszemélyzetének targoncák, köztük terepjáró gépek 
használatára vonatkozó, rendszeresen gyűjtött visszajelzésein alapult. A feljárók tekintetében 
a projekt a következőket ajánlotta:

A feljáró legalsó fokának talajtól számított magassága nem haladhatja meg a 350 mm-
t. A sérülések nehéz terepen történő áthajtás esetén való megelőzése érdekében a 
feljáró fokai lehetnek behúzhatók, lehetőség szerint gépi meghajtásúak.
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A fentiek fényében a Bizottság kérni fogja a CEN-t, hogy vizsgálja felül az EN 474-1 és az 
EN ISO 2867 harmonizált szabványok előírásait annak biztosítása érdekében, hogy a 
földmunkagépeken alkalmazott feljárók első fokának magasságát a szabványok az ergonómiai 
elvekkel összhangban határozzák meg, és ahol a talajon található akadályok elkerülése 
érdekében nagyobb magasság szükséges, írják elő behúzható feljárórendszerek felszerelését.”


