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A tetőn végzett munka biztonsága
A tetőn végzett munka rendkívül 
veszélyes, és – függetlenül attól, 
hogy hosszú vagy rövid távú mun-
káról van-e szó – minden esetben 
igen szigorú biztonsági előírások 
alkalmazását teszi szükségessé.  Az 
alábbi ténylap a biztonságos ma-
gassági munkával kapcsolatos 
alapvető tanácsadással szolgál, 
részletes útmutatásra azonban ter-

mészetesen nem biztosít lehetőséget. Amennyiben bővebb informáci-
óra van szüksége, ajánlatos a munka megkezdése előtt felvenni a kap-
csolatot az illetékes hatósággal, vagy a témában érintett egyéb 
szervezettel.

A tetőn végzett munkával kapcsolatos óvintézkedések

Szükség van-e a munkára?

A tetőről vagy az azon keresztül való lezuhanást természetesen úgy 
előzheti meg legegyszerűbben az ember, ha egyáltalán nem is megy 
fel a tetőre. Ha valóban szükség van a munkára, mindig érdemes 
elgondolkodni azon, hogy tetőre mászás nélkül is megoldható-e a 
feladat, illetve hogy lerövidíthető-e a tetőn töltött idő. Sok esetben 
lehetőség van például a tető bizonyos részeinek felhelyezés előtti 
összeszerelésére, ami természetesen jelentősen hozzájárulhat a 
magasban töltött idő minimálisra csökkentéséhez.

A munka megkezdése előtti teendők

A tetőn végrehajtandó munka megkezdése előtt minden esetben el 
kell végezni a vonatkozó kockázatfelmérést. Fontos, hogy a munka 
elvégzéséhez szükséges valamennyi eszköz és felszerelés rendelkezésre 
álljon, hogy minden vonatkozó óvintézkedést és munkarendszert  
kidolgozzanak és alkalmazzanak, illetve hogy a munkát kizárólag 
megfelelően képzett és egyértelmű utasításokkal ellátott munkavállalók 
végezzék. A tetőn végzendő munkát – az akár csak néhány percig tartó 
rövid műveleteket is beleértve – minden esetben gondosan meg kell 
tervezni. Csakis így biztosítható ugyanis a munkavállalókat fenyegető 
veszélyek minimálisra csökkentése.

Zuhanásvédelmi intézkedések

A tetőn végzett munka, illetve a le- és feljutás során fennálló 
zuhanásveszély esetén feltétlenül szükség van a veszély típusának 
megfelelő óvintézkedések megtételére. Elsődleges feladat a 
kockázatfelmérés megállapításai alapján a zuhanásveszély csökkentése 
érdekében kidolgozott kollektív intézkedések megtétele, s csak ezt 
követően kerülhet sor az egyéni védőintézkedések bevezetésére. 
Fontos, hogy a lezuhanás megelőzése céljából használt (pl. peremeken 
elhelyezett) védőberendezések elég erősek legyenek ahhoz, hogy 
ténylegesen megelőzzék, illetve megakadályozzák a munkavállalók 
lezuhanását, és ebből eredő sérülését.

A zuhanásvédelmi intézkedéseknek a magasban végzett munka 
megkezdése előtt, és munkavégzés közben is folyamatosan érvényben 
kell lenniük. A tetőn végzett munka során az időjárási körülményeket is 
mindig figyelembe kell venni. A jeges, csapadékos vagy szeles időjárás 
ugyanis jelentősen növelheti a munkavállalók vagy az általuk használt 
tárgyak lezuhanásának veszélyét.

Lezuhanó tárgyak

A magasból lezuhanó tárgyak végzetes kimenetelű balesetet 
okozhatnak. A tetőről éppen ezért semmit sem szabad ledobni! 
Végezze munkáját az alábbiak szerint:

  használjon lezárt gumi-törmelékcsúzdát, vagy engedje le az 
anyagokat/eszközöket;

  mindig ügyeljen arra, hogy ne halmozódjanak fel az olyan anyagok/
eszközök, amelyek esetleg leeshetnek;

  gondoskodjon a tető alatt, illetve környékén lévő veszélyes területek 
lezárásáról;

  megfelelő védőeszközök – pl. a lehulló törmeléket felfogó háló, 
fedett átjáró stb. – elhelyezésével gondoskodjon arról, hogy a leeső 
tárgyak ne okozhassanak sérülést;

  lehetőség szerint ne vigyen a tetőre nehéz és nagyméretű 
tárgyakat;

  ügyeljen a tetőn használt anyagok és felszerelések megfelelő 
tárolására (különösen szeles időben).

Képzés

A tetőn dolgozó munkavállalók csak akkor tudják biztonságosan 
végezni a munkájukat, ha rendelkeznek az ahhoz szükséges 
ismeretekkel, szakképzettséggel és tapasztalattal. Csak a 
megfelelően képzett munkavállalók képesek ugyanis felismerni a 
veszélyeket és megérteni, illetve megfelelően alkalmazni a helyes 
munkamódszereket és -rendszereket (peremvédők elhelyezése, 
mozgó munkaállványok működtetése, a biztosító kötélrendszer 
összeállítása és alkalmazása).

Tetőtípusok

Lapos tetők

A lapos tetőn végzett munka komoly veszélyekkel jár. Az emberek 
lezuhanhatnak például:

  a kész tető széléről;
  az építés alatt álló tetőrész pereméről;
  nyílásokon, lyukakon vagy törékeny tetővilágítókon keresztül.

A lapos tetőn végzett munka során fennálló zuhanásveszély esetén 
feltétlenül szükség van a vonatkozó óvintézkedések megtételére. 
Védőintézkedésekre lehet szükség például a tető peremén, a nyílások 
közelében, a tető megközelítését szolgáló helyeken, és a törékeny 
tetővilágítók mellett.

Nyeregtetők

A nyeregtetőn dolgozók lezuhanhatnak például:

  az ereszről;
  a tetőről lecsúszva az ereszen keresztül;
  a tetőn keresztül az épület belsejébe;
  az oromzat széléről.

Fontos, hogy a peremvédelem elég erős legyen ahhoz, hogy felfogja és 
megtartsa az eső embert. Minél hosszabb a lejtős tetőfelület, és minél 
nagyobb a tetőhajlás, annál erősebb peremvédőre van szükség. Az 
önjáró munkaállványok számos esetben alkalmazhatók a tetőn végzett 
munka biztonságos alternatívájaként. Használatuk különösen előnyös 
a rövid időtartamú munkák, és a rések kialakulásához vezető bontási 
műveletek esetén.

Fontos, hogy a biztonság ne csak a munkavégzés során, de a 
munkahely megközelítésekor és elhagyásakor is megfelelően 
biztosított legyen. A palával vagy tetőcseréppel borított felület 
gyakran nem biztosít megfelelő támaszt. Ilyen esetekben 
tetőlétra, vagy ahhoz hasonló egyéb kisegítő eszköz használata 
szükséges.
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Törékeny tetőfelületek

A törékeny anyagok közé sorolható bármely olyan anyag, amely nem 
képes biztonságosan megtartani a rajta álló személy, vagy a rá helyezett 
teher súlyát. A tetőszerkezeteknek számos része lehet törékeny, vagy 
válhat törékennyé. Az azbeszt, a cement, az üveggyapot és a műanyag 
az idő múlásával általában törékenyebbé válik, az acéllemezek pedig 
elrozsdásodhatnak. A rosszul kijavított tető gyakran nem biztosítja a rá 
helyezett lemezek megfelelő alátámasztását. A tetőkön lehetnek első 
látásra talán fel sem tűnő törékeny felületek is (pl. tetővilágítók), és 
bizonyos esetekben – elsősorban az építkezés idején – a tető ideiglenes 
törékenysége is előfordulhat.

A törékeny tető nem biztonságos munkahely. Munkavégzésre éppen 
ezért kizárólag a szükséges óvintézkedések megtételét követően 
alkalmas.

Ipari tetőszerkezetek

Az ipari épületek nagy fesztávú tetőin dolgozó munkások 
lezuhanhatnak:

  a tető pereméről;
  a félig kész tető résein keresztül; 
  a burkolólapokon keresztül;
  a főpárkányról, ha elkerülhetetlenek a védőborítás nélküli rések;
  a keretszerkezetről, például a tetőlemezek kirakásakor;
  törékeny vagy ideiglenesen rögzített tetővilágítókon vagy 

burkolatokon keresztül.

A jó tervezés igen jelentősen csökkentheti az ipari tetőszerkezeteken 
végzett munka veszélyeit. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb teendők:

  Igyekezzen az alábbi intézkedésekkel gondoskodni arról, hogy a 
tetőn végzett munka során minél kevesebb helyváltoztatásra legyen 
szükség:  
•  a rakodóterek és -eszközök teljes kihasználása;
•  arról való gondoskodás, hogy a tetőlemezeket megfelelő 

méretben, mennyiségben és minőségben, megfelelő időben és 
megfelelő helyre szállítsák le;

•  a munkahely könnyű és kényelmes megközelíthetőségének 
biztosítása.

  Helyezze a hangsúlyt a biztonságos munkahely megteremtésére, s 
ne próbálja kizárólag az esést megfékező eszközökre számítva 
csökkenteni a lezuhanás lehetőségét!

A már meglévő tetőkön végzett munka

Az ilyen típusú munka a felülvizsgálat, a karbantartás és a tisztítás 
mellett a felújítást, a tetőburkolat eltávolítását és a tető lebontását is 
magában foglalja. A felülvizsgálatot és a tisztítást gyakran hozzá nem 
értő takarítók, házmesterek vagy gondnokok végzik. Pedig az ilyen 
munka esetén is elengedhetetlen a megfelelő kockázatfelmérés és 
tervezés, illetve a szükséges óvintézkedések megtétele és a felügyelet 
biztosítása.

Fontos, hogy a tető helyreállítására, felújítására vagy lebontására 
vonatkozó terv a tetőfedő anyagok eltávolításának és tárolásának 

módjára is kiterjedjen. A munkavállalók lezuhanását megakadályozó 
védőeszközökre és -berendezésekre a bontási munka során 
folyamatosan szükség van. A tetők és a tetőket alkotó anyagok 
lebontását és eltávolítását minden esetben biztonságos munkarendszer 
keretében kell elvégezni.

Vonatkozó jogi szabályozás
A tetőn végzett munkával kapcsolatos szabályozást megfogalmazó 
EU-irányelvek:

  a Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a dolgozók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről;

  a Tanács 1992. június 24-i 92/57/EGK irányelve az időszakos vagy 
helyileg változó építkezések alapvető biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeinek végrehajtásáról;

  az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i, a Tanács 89/655/
EGK irányelvét módosító  2001/45/EK irányelve  a munkaeszközök 
munkahelyi használatával kapcsolatos alapvető biztonsági és 
egészségügyi követelményekről.

A tagállamok törvényeiben foganatosított európai irányelvek a 
biztonsággal és az egészségvédelemmel kapcsolatos alapvető 
követelményeket fogalmazzák meg. Előfordulhat, hogy a nemzeti 
szintű szabályozás előírásai szigorúbbak, éppen ezért fontos, hogy 
intézkedéseit minden esetben egyeztesse az illetékes helyi 
hatóságokkal.

További információ
Ez a ténylap a Munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai 
hete – 2004 programja keretében, annak alátámasztásaként 
készült. A Ténylapok sorozat egyéb kiadványai, és az építőiparral 
kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi címen érhető el: 
http://ew2004.osha.eu.int.  Az említett forrás folyamatos frissítés 
és fejlesztés alatt áll. Az EU biztonsági és egészségvédelmi 
szabályozásával kapcsolatos információt az alábbi címen talál: 
http://europe.osha.eu.int/legislation/ 

Európai Munkavédelmi Ügynökség 
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao 

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83 
information@osha.eu.int

A régi tetőkön végzett munka megtervezése

A régi tetőkön végzett munka gondos tervezést igényel, melynek 
során feltétlenül szükség van:

  a tető törékeny részeinek meghatározására;
  a szükséges óvintézkedések meghatározására;
  az ügyféllel való egyeztetésre (szükség esetén);
  szerkezeti vizsgálat elvégzésére (bizonyos esetekben);
  kockázatfelmérés elvégzésére (minden esetben).

Egyeztetés

A munkavállalókkal való egyeztetés a biztonságos munkavégzés 
alapvető feltétele. Tudásuk és tapasztalatuk igen jelentősen 
elősegítheti a veszélyek meghatározását és a megoldások 
megvalósítását. A munkavállalók véleményét a biztonsági és 
egészségvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban, és új technológiák 
és termékek bevezetése előtt is ki kell kérni. Az egyeztetés 
mindemellett ahhoz is hozzájárul, hogy a munkavállalók 
kötelességüknek érezzék a biztonsági és egészségvédelmi 
folyamatok betartását és tökéletesítését.
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