MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS
Óvodai tornaszoba kialakítása a Nyírbélteki Gyöngyszem
Óvoda Ömbölyi Tagintézményében – kiviteli tervéhez
I. ALAPADATOK:
Építtető:
Helye:

Ömböly Község Önkormányzata
Ömböly, Szabadság tér 10.
Ömböly, Arany J. u. 2.
hrsz: 221

II. ÉPÍTÉSI ADATOK:
A felújítással és bővítéssel érintett épület Ömböly, Arany J. u. 2., HRSZ: 221.-ú
ingatlanon helyezkedik el. Az Arany J. utcáról közvetlenül megközelíthető. (L:
Építészeti helyszínrajzot.)
A meglévő épületen többek között 2 db meglévő külső nyílászárók csere, burkolatok
cseréje -közlekedőben, meglévő válaszfal bontása, külső homlokzati és födém
hőszigetelés valósul meg. A bővítésben tornaszoba, logopédia szoba, iroda, orvosi
rendelő elkülönítővel, illetve vizes blokk kerül kialakításra. Az akadálymentes
megközelíthetőség érdekében rámpa épül. A telken belül parkoló kialakítása valósul
meg.
III. BIZTONSÁGTECHNIKAI és MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:
A kivitelezési munkák végzése során az alábbiakban felsorolásra kerülő, fontosabb
biztonságtechnikai előírásokon túlmenően szigorúan betartandók az 1993. évi XCIII.
törvény a munkavédelemről, valamint az 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet a
munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról előírásait, különös
tekintettel az MSZ 04-900. 83., MSZ 04-901-83., MSZ 04-903-83., MSZ 04-904-83.
sz. szabványok előírásai.
Építési munkahely:
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II. 20.) SzCsM-EüM
együttes rendelet alapján ideiglenes vagy változó építési munkahely az
építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül
a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka
elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az alábbi építési
munkák területe:
1. Árokásás
2. Földmunkák
3. Építés
4. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése
5. Átalakítás vagy kiszerelés
6. Változtatás
7. Felújítás
8. Javítás
9. Szétszerelés

10. Építmény és zsaluzatok bontása
11. Üzemeltetés
12. Karbantartás, festés, tisztítás
13. Csatornázás
14. Ivóvízvezeték építése, árokba
15. Szállítás, tárolás, raktározás
16. Beton-vasbeton munkák
17. Kőműves munkák
A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes
bejelentést köteles küldeni az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez,
abban az esetben, ha
a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a
30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
Lényeges, hogy az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen
jól láthatóan kell elhelyezni.
Minimális általános követelmények:
amelyeket az építési munkahelyen meg kell tartani, a következők:
a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak
elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési
zónákat;
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő
szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási
eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó
előírásokat is;
d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről,
az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások
elhárításáról;
e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani
kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és
készítményekre;
f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes
hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;
g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési
törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;
h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok
tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint
módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához
igazodva;
i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók
között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek
kölcsönhatásainak figyelembevételével.
Felhívom a kivitelező munkáltató figyelmét, hogy a kivitelezés ideje alatt köteles
koordinátort igénybe venni, foglalkoztatási jogviszony vagy megbízás keretében, a

rendeletben pontosított, munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő (Mvt. 8. §)
feladatok ellátására.
Általános előírások:
Ha a tárgyak esése által veszélyeztetett zónába közlekedési útvonal esik, akkor
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés időtartamára forgalom korlátozással, az építés
közbeni leeshető tárgy legnagyobb ütőmunkájára méretezett védőállvánnyal kell a
jármű és a gyalogos közlekedés biztonságáról gondoskodni.
Az építőipari munkavégzés során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt lévő
elektromos vezetékekkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet.
Az építési területen elektromos (ideiglenes) vezeték földön való vezetése szigorúan
tilos.
Ezen vezetékek csak a levegőben, szigetelt merevítő huzallal ellátott légkábelként
vezethetők.
Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei:
Az építéshely területén az épület határvonalától mért, az épületmagasság 1/5-ének
megfelelő, de legalább 6 méter szélességű vízszintes körzetet veszélyes területnek kell
tekinteni.
Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására 1,0 méternél nagyobb
szintkülönbség esetében
- Mellvéd nélküli szabad fal-és födémnyílásoknál,
- Állványszintek, munkaállványok külső felületén,
legalább 1,0 m magas – a korlát egyes vízszintes elemei között legfeljebb 50 cm
távolságra elhelyezett – korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót, vagy a várható
igénybevételnek megfelelő teherbírású védőtetőt kell felszerelni.
A födémnyílásokat és a szabadba vezető nyílásokat a folyó munkák területén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell
lezárni, illetve leesés ellen védelmet nyújtó, rögzített záróelemekkel kell határolni.
A magasból való leesés ellen védelmet elsősorban a munkahely megfelelő kialakításával
biztonságot nyújtó berendezéssel (állványokkal) és védőeszközökkel (korlát, védőtető,
háló, stb. kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs mód, a dolgozót biztonsági
övvel, ill. biztonsági hevederrel kell ellátni, és kötélzetet méretezett teherbíró
szerkezethez kell kötni. A biztonsági öv kötelét úgy kell rögzíteni, hogy a munka
bármelyik fázisában a dolgozó 1,5 m-nél többet ne zuhanhasson.
Az építési területen az 1,0 m-nél mélyebb árkokat (munkaárkokat) és gödröket
ideiglenes korláttal kell ellátni, és a külön előírások szerint kellően meg kell világítani.
Az építési feljárókra, járópallókra, lépcsőkre a következő előírásokat kell betartani:
A feljárók szélességi mérete a következő legyen:
- egyirányú közlekedés esetén legalább 0,60 m,
- egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől
függően, de legalább 1,0 m,
- kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől
függően, de legalább 1,5 m.
A feljárók lejtése legfeljebb 40 %-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a padozaton
legfeljebb 0,4 m-ként felerősített lécekkel, vagy egyéb módon akadályozni kell.
Ha a feljárón talicskával vagy japánerrel anyagszállítás történik, a lejtés a 10 %-ot nem
haladhatja meg, és a kerék számára a csúszást gátló lécek megszakításával helyet kell
biztosítani.

A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani, hogy hosszúsága legalább 1,25 m, szélessége a
feljáró szélességével azonos méretű legyen.
Ha az átjáró szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával
ellátott 1,0 m magas, kétsoros lábdeszkával kell ellátni.
Az állványpadozat szélességi mérete – a rajta végzett munkák jellegétől függően – a
következő legyen
- falétraállvány vakolás, tatarozás céljára szolgáló munkaszintje legalább 0,5 m,
- cső-és fémelemekkel készült állványok munkaszintje legalább 0,6 m,
- csak személyi közlekedés esetén legalább 0,6 m,
- ha anyaglerakásra is alkalmazzák, legalább 0,8 m,
- ha falazó munkát is végeznek rajta, legalább 1,0 m.
A felvonulás megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket,
berendezéseket és gondoskodni kell azok megfelelő védelméről.
Az építési területen talált, nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest esetén a
munkát azonnal le kell állítani, és intézkedni kell a veszély elhárítása érdekében.
A kivitelezést végző vállalat helyszíni művezetője köteles az ott dolgozók részére az
időszakonkénti és a technológiai szakaszonkénti munkavédelmi oktatásokat megtartani.
Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely jegyzőkönyvet az ott dolgozókkal alá
kell íratni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az oktatás témakörét, melynek azonosnak
kell lenni a következő munkavégzésekkel kapcsolatos veszélyforrásokra való
figyelemfelhívásokkal.
A munkaterületen csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók dolgozhatnak.
Ittas állapotban a munkavégzés tilos.
Csak érintésvédelmileg ellenőrzött, villanyszerelő által jegyzőkönyvileg átadott
építőipari gépekkel lehet munkát végeztetni (habarcskeverő, felvonó, szállítószalag és
egyéb építőipari kisgépek).
A munkavállalókra az alábbi TILTÓ rendelkezések vonatkoznak:
- az elektromos berendezésekre, illetve elé bármilyen tárgyat rakni, a
berendezéseket kinyitni, javítani (kivéve villanyszerelő karbantartó),
- a gépről, berendezésről a védőburkolatot eltávolítani (kivéve a
karbantartót),
- más munkát végezni, mint amivel megbízták, illetve engedély nélkül
végezni, a munkahelyeket engedély nélkül elhagyni,
- rossz, meghibásodott szerszámmal, eszközzel, géppel munkát végezni,
- szeszes italt, drogot a munkahelyre behozni és ott fogyasztani, árulni, a
munkahelyen ittasan tartózkodni.
Munkavégzés közben TILOS ! gyűrűt, karórát, nyakláncot, karkötőt viselni az
alábbi munkakörökben, illetve az azzal kapcsolatos munkáknál:
- forgó, mozgó gépek és berendezések közelében végzett munkák,
- bármilyen anyagmozgatással járó munkavégzés közben,

Munkáltatói kötelezettségek az egyéni védőeszközök
használatával kapcsolatosan:
A munkáltatói feladatok teljesítése körébe tartozik a védőeszközök beszerzése

és munkavállalók részére természetben történő átadása.
Az Mvt. értelmében egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni
akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK
típustanúsítvánnyal.
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesülését a
munkavédelmi felügyeletek ellenőrzik, amely kiterjed az egyéni védőeszközökre
vonatkozó követelmények érvényesítésére [Mvt. 81. § (4)].
Tekintettel arra, hogy az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál,
amennyiben akár csak egy munkavállaló is mellőzi a számára előírt védőeszköz
használatát illetőleg viselését munkavédelmi bírság kiszabásának alapjául
szolgáló tényállást alapoz meg. Ennek oka, hogy a munkavédelmi bírság
kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósításához szükséges két
feltételt – a munkavédelmi követelmények teljesítésének elmulasztását, és a
munkavállalók élete, testi épsége vagy egészsége súlyos veszélyeztetését – az
Mvt. már egy fő munkavállaló esetén is alkalmazni rendeli, ami a munkáltató
által elrendelt védőeszköz használatának hiányában megvalósul.
Az Mvt. meghatározza a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét
súlyosan veszélyeztető legfontosabb - a veszélyeztetés tekintetében lehetséges
legkirívóbb – tényállásokat, közöttük az egyéni védőeszközök eszközök hiányát,
működésképtelenségét.
Egyéni védőeszköz használatának munkáltatói ellenőrzése
A munkáltató
- ellenőrzi a védőeszközök rendeltetésszerű használatát, aminek
ajánlott szempontjai lehetnek:
Közlekedő utak :
A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési
utakat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó
közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól,
gödröktől mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban
meghatározott egyéb követelményeknek.
A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési
anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és
a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne
veszélyeztesse.
Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni,
illetve azokat megfelelően karban kell tartani.
Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni a
belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására.
Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított
munkavállalók védelmére.
A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.
Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem:
A munkahelyeken a munkaeszközök üzemeltetése során a munkavállalót érő helyi (kézkar) rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a 6. számú melléklet szerint mért 2

m/s2 értéket, illetve hideg, nedves munkakörnyezetben az 1,4 m/s2 értéket. Az egy
másodperces integrálási idővel mért legnagyobb súlyozott egyenértékű gyorsulás az 50
m/s2-et, a munkafolyamat 10 percre vonatkoztatott egyenértékű súlyozott
rezgésgyorsulása a 8,4 m/s2-et nem lépheti túl.
Annak érdekében, hogy a zaj- és rezgésterhelés a megengedett értéket ne haladja meg,
a munkaeszköz típusának kiválasztásánál figyelembe kell venni az annak használata
során keletkező zaj és rezgés mértékét.
A meghatározott értékeket meghaladó munkahelyi rezgés expozíció esetében a
rezgésterhelést a szükséges műszaki megoldásokkal (pl. rezgésszigetelő gépalapozás,
forgó alkatrészek kiegyensúlyozása) a megengedett érték alá kell csökkenteni.
A kéz-kar rezgés expozíciójával járó munkavégzés során, ha nem biztosított a
könnyűnek minősülő fizikai munkavégzés munkakörnyezeti előírásainak megfelelő
klíma, a munkavállalót - a lokális lehűlés elleni végtagvédelem érdekében - egyéni
védőeszközzel kell ellátni.
Elsősegély:
Elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen, ahol a
munkakörülmények ezt megkívánják.
Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni,
és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani.
Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és
telefonszámát.
Szállítás, anyagmozgatás:
Az anyagmozgatási tevékenységet végző munkavállalókat ki kell oktatni a tevékenység
legfontosabb kockázatainak ismereteiből és a kockázatok elkerülésének módjáról,
melyek általában a következők.
A rakodást azok a munkavállalók végezzék, akiket megbíztak ezzel a munkával!
Csoportos kézi anyagmozgatás esetén az anyagmozgatásban résztvevőket ki kell
jelölni, egy fő munkavállalót meg kell bízni az irányítással, meg kell beszélni az
anyagmozgatást végzőkkel a szállítási útvonalat és a vezényszavakat, jelzéseket. Az
anyagmozgató személy tartson mindig biztonságos (elegendő) távolságot a szállítandó
anyag és a fix tárgyak között.
A gyúlékony egyéb veszélyt jelentő anyagokat az arra szolgáló edényben szállítsa!
Használjon mindig olyan egyéni védő eszközt, (védősisak, védőálarc, védőszemüveg,
védőkesztyű, védőlábbeli), amilyent a mozgatandó anyag tulajdonságai (fizikai, kémiai,
stb.) szükségessé tesznek.
Az anyagmozgatási normák betartása: 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és
vihet. A szállítási távolság 50 kg-ig sík terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m.
Az 50 kg-nál kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn
legfeljebb 3 m magasságig 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 éven
felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más terhet.
A 200 kg és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő
szállító-, illetve rakodóeszközzel szabad végezni.
Tehergépkocsik rakodását (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni:
Ha a rakodásra váró jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú helyen!.

Ha a tehergépkocsi vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A
független pótkocsi rögzítésére is szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be.
A kézifék be1úízásán kívül elmozdulás ellen rögzítő sarukat kell alkalmazni a
járművezetőknek)
Ha a rakodás részleteit illetően (sorrend, súlyelosztás stb.) megegyeztek a rakodást
végzők a tehergépkocsi vezetőjével, különleges rakomány kezelése esetén megismerték
a vonatkozó előírásokat!
Ha a rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik senki!
Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán
kívül tartózkodhat!
A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges mértékben megvilágított legyen!
("LÁTNI ÉS LÁTSZANI")
A rakodóhelyre tolatással történő beállás a járműmozgatások közül az egyik
legveszélyesebb manőver! A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor
szabad közlekedni, ha a vezetőt a szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező
esetben valaki - akit a gépkocsi vezetője folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet!
Csak óvatosan, igen lassú tempóval (2-3 km/óra) szabad a tolatást végezni.
Az alkalmazandó jelzéseket előre egyeztetni kell. Bárkinek az "állj" jelzésére azonnal
meg kell állni.
Az irányítást végző személynek a járműmozgás megkezdése előtt meg kell győződni
arról, hogy a jármű mozgatásának nincs akadálya, egyidejűleg a környezetben
tartózkodók figyelmét fel kell hívnia a veszélyre.
Irányítási feladattal olyan személyt kell megbízni, aki képes a feladat elvégzésére.
Földmunkák előírásai: (MSZ-04-901.1989)
Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között
legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a szakadólapon belül
csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás e terhelésből származó többlel
teher felvételére méretezve van.
Meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál, - amennyiben az új létesítmény
alapozási síkja, illetve a létesítendő földmunka legalsó szintje magasabb, mint a
szakadólapon belül lévő létesítmény alapozási síkja – a meglévő falazat és a
hozzácsatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani.
Állványozó munkák egyéb előírásai:
Az állványzat állékonyság szempontjából a várható erőhatásokkal szemben kellő
állékonyságú legyen, eldőlés ellen minden irányban merevíteni kell.
A felhasznált anyagok minőségét, kifogástalan állapotát a felhasználás előtt ellenőrizni
kell. A megengedettnél nagyobb súlyú tárgyakat az állványzaton nem szabad elhelyezni,
ilyenek felhúzására az állványzatot tilos igénybe venni.
Az állványzaton tilos dohányozni.
A pallóterítéseket, feljárókat rendszeresen meg kell tisztítani a szennytől, hótól, jégtől,
stb. Tél idején a pallókat és feljárókat homokkal vagy hamuval fel kell szórni.
Betonozási munkák előírásai:
Ha a betonkeverő gép emelvényen áll, az ürítéshez csúzdát kell építeni.
A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell
megakadályozni.

A betonszállítás céljára kialakított padozat talicskaszállításnál legalább 0,60 m,
japáneres szállításnál legalább 1,5 m széles legyen, lehajtás ellen a vasszerelés fölött
legyen megfelelő sűrűségű alátámasztás.
Betonszivattyú csővezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a
teherbírását a csővezeték tömegének és dinamikus terhelésének figyelembe vételével
állapították meg. A csővezeték hirtelen nyomásváltozásakor bekövetkező esetleges
felcsapódását megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni. A tartály, illetőleg annak
szállítószerkezete az ürítéskor bekövetkező esetleges túlbillenés, kilendülés, lezuhanás
stb. ellen biztosított legyen.
Kőműves munkák egyéb előírásai:
Magán a készítendő falon, párkányon tilos a dolgozóknak tartózkodni.
Előzetesen gondosan megvizsgált létrákon egyszerre csak egy személy közlekedhet.
A habarcsszivattyút csak jelzőberendezéssel szabad üzemeltetni, a megengedett
maximális nyomást nem szabad túllépni. A habarcsszivattyú működése közben a
tömlőket behajlítani vagy a tömlőszelencéket meghúzni nem szabad. A tömlőket az
átjárások helyén pallókkal kell átfedni. A szórófejjel dolgozó munkásokat
légzőkészülékkel, védőszemüvegekkel, és gumikesztyűkkel kell ellátni.
Szigetelési munkák egyéb előírásai:
A munkavégzés csak védőruhában történhet (védőkesztyű, védőkötény,
védőszemüveg) A védőfelszereléseket rendszeresen, illetve munkakezdés előtt
ellenőrizni kell. Munkavégzésnél csak hibátlan védőeszközök használhatók. A hideg
bitumenmáz tűz-és robbanásveszélyes anyag, ezért mind tárolásnál, mind a használatnál
a vonatkozó baleset-és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. Zárt helyiségben történő
munkavégzés esetén az állandó és intenzív szellőzést biztosítani kell.
A bitumen melegítését, szállítását végző dolgozó öltözéke zárt legyen. Védőszemüveg,
védőkesztyű használata kötelező. A dolgozó egyszerre csak egy forró bitumennel ¾
részig telt fedeles vödröt vihet. Támasztólétrán forró bitumenes vödörrel közlekedni
tilos!
A bitumenolvasztó berendezések üzemben tartásánál ügyelni kell a megelőző
tűzrendészeti előírások betartására. A tűz oltására homokot és lapátot kell készenlétben
tartani. Az oltáshoz vizet használni tilos.
A tetőfedés bontási technológiája:
A bontás megkezdése előtt az épület az elektromos-, gáz-, víz- hálózatról
lekapcsolandó!
A bontási területet úgy kell körbe keríteni, hogy oda arra illetéktelen idegenek ne
juthassanak be, őrzéséről munkaidőn kívül is gondoskodni kell! Jól látható módon
felhívni a figyelmet a belépési tilalomra.
Ezután kezdhető meg a tető héjazattal bontása. Azt úgy kell megbontani, hogy a szél
a tetőn maradó részt a lebontásig el ne vigye, emberben és anyagban kárt ne tehessen!
A felbontott tetőfedő anyagot ledobálni nem szabad, azokat le kell adogatni, a födémet
terhelni tilos.
Minden olyan munkánál, ahol védőkorlát nem létesíthető, biztonsági övet kell
használni. A kivitelezés során az ideiglenes villámvédelemről gondoskodni kell.
A tetőszerkezet anyagát a terepen kell tárolni! A födémet terhelni nem szabad!
A kémény bontása esetén állványt kell építeni, a födémre dönteni nem szabad! A
födémet terhelni nem szabad!
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18. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
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20. 26/2000 (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről
és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
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