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MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK

ORVOSI ALKALMASSÁG, SZAKMAI VÉGZETTSÉG, OKTATÁSOK MEGLÉTE

Munkavédelmi bakancs,

munkavédelmi sisak állszíjjal, 

védőkesztyű, jól láthatósági mellény, védőszemüveg

hosszúszárú nadrág, rövid ujjú póló

Sarokcsiszolásnál védőszemüveg/arcvédő

Hallásvédő, légzésvédő



FONTOSABB TÁJÉKOZTATÓ JELEK



FONTOSABB TELEFONSZÁMOK



VESZÉLYES ANYAGOK BIZTONSÁGI 
ADATLAPJÁNAK A MUNKAVÉGZÉS 
HELYSZÍNÉN KELL LENNIE.
MAGYAR NYELVEN
ADATLAP TARTALMÁT ISMERNI KELL!

TERMÉK ADATLAP A CSOMAGOLÁSON 
MEGTALÁLHATÓ VAGY INTERNETRŐL 
LETÖLTHETŐ

Veszélyes anyagot csak a kihelyezett veszélyes 
hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni



KÉZI ANYAGMOZGATÁS SZABÁLYAI

ELSŐSORBAN TISZTÁZANDÓ, HOGY MIÉRT „ELSŐSORBAN” A HÁTSÉRÜLÉSEK 
KOCKÁZATÁT EMELI KI A JOGSZABÁLY 
A GERINC A CSIGOLYÁKBÓL, A KERESZTCSONTBÓL, ÉS A FARKCSONTBÓL ÁLL.
A CSIGOLYÁK A GERINC MOZGATÓ RÉSZÉT ALKOTJÁK; A KERESZTCSONT ÉS A 
FARKCSONT MEREV ÉS ÖSSZECSONTOSODOTT CSIGOLYÁKBÓL ALAKULT KI. A 
CSIGOLYÁKAT EGYMÁSSAL A PORCKORONGOK, SZALAGOK ÉS IZÜLETEK
KAPCSOLJÁK ÖSSZE.
A GERINC LEGSÉRÜLÉKENYEBB RÉSZÉT A PORCKORONGOK KÉPEZIK

Tehermozgatásnál a porckorongokra nehezedő 
nyomás - amelyet állótesthelyzetben csupán a 
felsőtest súlya képvisel - megsokszorozódik



HELYES TEHEREMELÉSI MÓDSZER

A: ÁLLJ A TEHER MELLÉ KISSÉ SZÉTTERPESZTETT LÁBAKKAL; HELYEZKEDJ 
KIEGYENSÚLYOZOTT GUGGOLÓ HELYZETBE; EGYENESÍTSD KI A HÁTADAT, FESZÍTSD 
MEG A HÁT- ÉS HASIZMOKAT;

B: EMELD FEL A TERHET A LÁBAK KIEGYENESÍTÉSÉVEL; 
C: EGYENESÍTSD FEL A FELSŐTESTED

1. sz. fő szabály

„Ha úgy gondolod, hogy nem vagy képes a teher 
mozgatására, kérj segítséget !”

2. sz. fő szabály

„Mindig neked kell a terhet mozgatni, nem fordítva!”

3. sz. fő szabály

„Előbb gondolkozz, utána cselekedj!”



 Mérd fel a feladatot.

 Testhelyzeted legyen kiegyensúlyozott.

 Kerüld az előrehajlást.

 Ne csavard el a törzsedet.

 Mozgásod legyen sima és folyamatos.

 Mindig lásd, hogy hova lépsz.

 Használj kézi segédeszközt, ahol lehet.

 Jobb húzni vagy tolni a terhet, mint vinni azt.

 Használd az egyéni védőeszközt, ahol 
szükséges.

 Szorítsd a terhet szorosan a testhez.



Tetőszintre való feljutás
 Építési feljáró

 Ollós emelő

 Karos emelő

 Létra



LÉTRÁK



5 LÉPÉS A BIZTONSÁGÉRT



MUNKÁRA KÉPES ÁLLAPOT

Általánosságban megfogalmazható, hogy a munkavállaló munkára képes 
állapotban akkor van, ha kipihent, alkohol vagy más bódítószer hatása alatt 
nem áll, azaz minden érzékszervével, megfelelő fizikai és szellemi 
állapotban a munkavégzésre tud koncentrálni. 

Építkezéseken szúró próbaszerűen szondáztatnak. Belépéskor és napközben 
is!



MUNKAHELYI VISELKEDÉS SZABÁLYAI
 Életünk java részét munkával és a munkahelyen töltjük, többnyire olyan emberek társaságában, akiket 

nem mi választunk. A mindennapi munkavégzés menetét gördülékenyebbé tehetjük, ha betartunk néhány 
alapvető munkahelyi etikettet.

 Mit tehetünk annak érdekében, hogy a közös munka sikeres és gyümölcsöző legyen? Íme néhány jó tanács:

 - Ne élj vissza mások bizalmával. Minden munkahelyen pletykálkodnak, sok esetben alaptalan vádakkal 
illetnek, de ha valaki a bizalmába fogadott, azzal nem szabad visszaélni.

 Ha rossz napod van, feszültséged ne a kollégákon vezesd le. Az apróbb hibákat könnyen el lehet felejteni, 
nem kell ezekre folyton visszatérni. A kekeckedő, kritizáló természetű kolléga sokakra irritáló hatással van.

 Figyelj a stílusra, a modorra és nem utolsó sorban a mondandód megfogalmazására. Nem tudhatod, hogy 
munkatársadnak az adott napon milyen jellegű problémái vannak, és lehetséges, hogy éppen a te 
modortalanságod hatására borul ki idegileg. 

 Alapvető hiba, hogy a kollégák nem kommunikálnak hatékonyan egymással, mondandójukat vagy nem 
közlik pontosan, vagy a másik fél nem értelmezi pontosan a feléje érkező információt. Ebből adódnak a 
félreértések, illetve a veszekedések. Ha legalább az alapvető munkahelyi viselkedési normákat betartjuk, egy 
kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló munkatársi kapcsolat veheti kezdetét, ami jobbik esetben 
motivált dolgozót varázsol a legkedvetlenebb, legkekeckedőbb munkatársból is. Ne feledd, nem csak negatív 
kritika létezik!



MUNKAVÉDELMI BÍRSÁGOK

Amennyiben Vállalkozó a fenti munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi rendelkezéseket nem tartja be, továbbá a munkabiztonságról, 
tűzvédelemről és környezetvédelemről szóló jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltakat megszegi, úgy e tényt a Megrendelő megbízottja a jelen 
melléklet 1.13. pontjában meghatározottak szerint dokumentálja. Az így feltárt szabályszegések esetén a Vállalkozó az alábbi táblázatban 
meghatározottak alapján kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek akként, hogy a kötbér összegének meghatározására a Felek megállapodnak abban, 
hogy minden pontérték 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint összegű kötbérnek felel meg, amely kötbér összegét Megrendelő jogosult levonni Vállalkozó 
díjából. 

Büntetőpontok munka- és tűzvédelmi hiányosságokért: Hiányosság, szabálytalanság Pontérték Sorszám

egy fő munkavállaló több fő munkavállaló 

által elkövetve, illetve veszélyeztetése esetén 

1. Az előírt oktatási-, kockázatértékelési-, gép üzemeltetési-, és egyéb dokumentumok hiánya, elérhetetlensége 1 3 

2. Veszélyes anyagok nem megfelelő kezelése, tárolása,

felhasználása, hulladékának eltávolítása, biztonsági adatlap hiánya 1 3 

3. Egyéni védőeszközt, védősisakot nem használ 1 3 

4. Védőburkolatok kiiktatása, hiánya, kollektív védelem hiánya 1 3 

5. Nem megfelelő munkaterület és közlekedési út kialakítása 1 3 



6. Nem megfelelő szállítás és raktározás, anyagtárolás 1 3 
7. Dúcolás, jelző- és védőkorlátok hiánya, nem megfelelő állapota 1 3 
8. Nem megfelelő eszközök, szerszámok, gépek használata 1 3 
9. Nem megfelelő világítás, elektromos szekrény, vezetékek 1 3 
10. Tűzvédelmi hiányosság, hegesztési, dohányzási előírások be nem tartása, tűzoltó készülék hiánya, 
vagy ellenőrzésének hiánya 1 3 
11. Daruk, felvonók, emelőkötelek nem megfelelő állapota 1 3 
12. Nem megfelelő állások, állványok, feljáró létrák 1 3 
13. Munkahelyi rend hiánya, rendetlen munkaterület 1 3 
14. Munkahelyi fegyelmezetlenség, alkoholos állapot 3 5 
15. Egyéb, a jelen mellékletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott munkabiztonsági 
és tűzvédelmi szabályok megszegése 1 3 
16. A hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok megszegése 1 3
17. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok megszegése 3 
18. Szándékos környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 3 
19. Építési napló (e-napló) nem a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő vezetése 3 

Aki a jegyzőkönyvben vagy a fényképen szerepel attól lesz levonva a bírság összege!!!



HATÓSÁGI BEJÁRÁS

Amikor a hatóság tart helyi munkavédelmi bejárást, minden esetben el kell olvasni a 
jegyzőkönyv szövegét.

A jegyzőkönyv tartalmát értelmezni kell. Nem vagy köteles elfogadni amit a munkavédelmes 
leír. A jegyzőkönyvbe a saját szavaiddal is bele írhatod a véleményedet.

Hatóság sajnos sokszor szándékosan félrevezetően fogalmazza meg a jegyzőkönyvet.

Aláírásoddal elfogadod a jegyzőkönyvben foglaltakat.



MAGASBAN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS

Víz-Stop Vállalkozási Kft. Lányi Enikő 2021.01.04.

A magasban történő munkavégzést a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szabályozza, mely a 
munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szól.



PANDÉMIA
1. Csak az a munkavállaló jeleljen meg reggel munkára aki egészséges. Bármilyen, koronavírusra utaló

tünet esetén a beülni tilos a kocsiba, ha a tünetek munkavégzés közben jelentkeznek, a munkát meg
kell szakítani, az érintett dolgozót és a vele együtt dolgozókat el kell különíteni, és a területgazdának
jelenteni kell az esetet.

2. Személyes érintkezés minimalizálása (kézfogás, érintkezés kerülése), legalább 1,5m távolságtartás

3. Maszk használata:

• engedélyek kéréskor mindkét fél számára kötelező.

• kötelezően a közösségi terekben (folyosók, mosdók, lift)

• egyéb belső zárt terekben (tárgyalók) lévő több személy esetén, ha a távolságtartás -1,5-m - nem megoldható.

• külső terekben is, ha dolgozók érintkeznek és a 1,5 m távolság nem tartható

• Kisteherautóban

• Kézfertőtlenítő használata a munkavégzők számára elérhető helyen a munkavégzés teljes időtatama alatt. Gyakoribb
kézmosás



MUNKATERÜLET LEHATÁROLÁSA

 Minden esetben történjen meg. Azon a 
területen ahol nyitott részek vannak a 
munkaterületet nem szabad átvenni. 

 Brigádvezető felelőssége

 Nyitott részeket el kell keríteni vagy 
lezártatni

 Munkaterületet nem szabad átvenni, ha 
hiányosságot észlelünk

 Hiányosságot jelezzük felettesünk felé



MUNKATERÜLET LEHATÁROLÁSA SZÜKSÉGES



JELZŐKORLÁT ÉS VÉDŐKORLÁT. 
MI A KÜLÖNBSÉG?

VÉDŐKORLÁT

Az elsődleges védelmet a védőkorlát jelenti. A védőkorlátnak
legalább 1,10 m magasnak kell lennie, három részből: a felső
és középső korlátelemből, és lábdeszkából kell állnia.
Lényeges, hogy az egyes korlátelemek közötti távolság nem lehet
nagyobb 0,3 m-nél. Ezen kívül még az is lényeges, hogy a
korlátnak egy véletlenül nekieső embert meg kell tartania,
tehát a korlátelemek anyaga és a felerősítés módja is nagyon
fontos. A védőkorlátot a szintkülönbség szélén helyezik el
általában. A rögzítésnél nagyon fontos, hogy sem huzalszög, sem
lágyvashuzal nem használható rögzítő elemként. Ezek teherbírása
ugyanis bizonytalan.



JELZŐKORLÁT

Olyan esetben, amikor a munkavégzés
helyszíne a szintkülönbség szélétől számított
2,50 m-nél több, jelzőkorlát is alkalmazható.
Ebben az esetben a korlátnak csak jelző
szerepe van, tehát a szilárdság szempontjait
nem kell figyelembe venni. De arra ügyelni
kell, hogy a munkaterület megközelítése is
biztonságosan történjen. A jelzőkorlátot a
szintkülönbség szélétől számított 2,50 m-es
határvonalra kell elhelyezni.



Ha sem védőkorlát, sem jelzőkorlát nem
alkalmazható, akkor egyéb más módon kell a
védelemről gondoskodni. A más mód egyike az
egyéni védőeszköz alkalmazása. Ennél nagyon
fontos az, hogy a veszély minden pillanatában
védenie kell a munkavállalót, és előre meg kell
határozni azt a teherbíró szerkezetet, amelyhez
rögzíteni lehet az egyéni védőeszközt. Az egyéni
védőeszköznek pedig olyannak kell lennie, hogy egy
esetleges zuhanás ne okozzon sérülést. Tehát teljes
testhevederzetből, rögzítő kötélzetből és
zuhanásgátlóból álló rendszert kell alkalmazni. A
zuhanásgátlónak az a szerepe, hogy a testre ható
fékező erőt elviselhetőre csökkentse.



MINDEN MUNKATERÜLETEN, AHOL A SZINTKÜLÖNBSÉG MIATT A 
DOLGOZÓ 2 M-NÉL NAGYOBB ESÉSI MAGASSÁGNAK VAN KITÉVE, 
BIZTOSÍTANI KELL A LEESÉS ELLENI VÉDELMET, A MAGASBAN ÉS A 
MÉLYBEN VÉGZETT MUNKA ESETÉN IS.

Testhevederzet feladata, hogy a használó
személy teljes testét rögzítsék (elsődleges
heveder) és visszatartsák a zuhanás alatt és a
zuhanás megállítását követően (másodlagos
heveder), illetve a leesés erejét eloszlassa a
combon, csípőn, derékon, mellkason és a
vállakon



ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK
EGYÁGÚ VAGY Y ELRENDEZÉSŰ KÖTÉL VAGY HEVEDER
AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ ÉS A KIKÖTÉSI ESZKÖZ RÉSZEINEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

 Csatlakozó: lehet zárkapocs (karabiner) 
vagy horog. Az akaratlan kinyílás 
csökkentése miatt a horog és a karabiner 
önzáró és ön- vagy kézi rögzítésű legyen. 
Kialakításuknál fogva csak két egymást 
követő, szándékos kézi művelettel legyenek 
kinyithatók.



VÉDELMI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

Naponta szemrevételezéssel 
használat előtt.

Éves felülvizsgálati címke

Sorszám

Típus

Gyártási év

CE termékmegfelelősség

Hibás/sérült hevedert nem szabad 
használni



KIKÖTÉSI PONT VÁLASZTÁSA
Amennyiben nincs kikötési rendszer a tetőn a biztonságos munkavégzéshez, abban az esetben nekünk kell 
kiépíteni. Kikötési pontokat MI határozzuk meg.

Kikötési pontnak csak szilárd szerkezetet válasszunk, pl: géptartó láb, kupola, attika tartó, pillér, felépítmény



KIKÖTÉSI PONTOK BEÉPÍTÉSE

Kikötési pontok beépítését mindig a 
szerelési útmutató alapján végezzük 
el!

Kikötési pontok távolsága a tető 
szélétől 2,5 m

Kikötési pontok távolsága 
egymástól max: 7,5 m

Két kikötési ponthoz max: 3 fő 
kötheti ki magát

Kikötési ponthoz úgy kötjük ki 
magunkat a munkavédelmi kötéllel, 
hogy a tető széléig érjünk el.



KIKÖTÉSI PONTOK

Használata 
kötelező!!!



ÍGY NEM
VÉGZÜNK
MUNKÁT



NE FELEJTSÜK EL MINDENKIT HAZAVÁRNAK!



TŰZVÉDELMI OKTATÁS
2021.01.04.

Víz-Stop Vállalkozási Kft. Lányi Enikő 2021.01.04.

Fontosabb telefonszámok



MIT KELL TARTALMAZNIA A TŰZJELZÉSNEK

Minden tűzesetet állampolgári kötelességünk jelenteni

Tűzjelzésnek tartalmaznia kell

 Tűzjelzést adó személy neve

 Telefonszáma

 Mi ég

 Hol

 Mi van veszélyeztetve

 Van e emberélet veszélyben



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 
HELYES HASZNÁLATA



Tűzgyújtási engedély és tűzvédelmi 
szakvizsga birtokában lehet 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 
végezni munkaterületen

Tűzgyújtási engedély átvétele után minden 
éghető anyagot eltávolítok a 
munkaterületről és megkezdem a munkát

Mik az égés feltételei?

éghető anyag, oxigén, gyulladási 
hőmérséklet (térben és időben nem 
elkülönülve)
Tűzgyújtási engedélyt a helyi munkavédelmi ügyintézőtől 
vagy létesítmény felelőstől kérjük



Tűzveszélyesnek kell tekinteni minden 
olyan tevékenységet, mely a környezetben 
és a technológiákban előforduló 
anyagokra gyújtási veszélyt (pl.: 
gyulladási hőmérséklet, szikra, láng) 
jelent. 

Ilyenek pl.:
•Hegesztés
•Lángvágás
•Forrasztás
•Gyorsvágó, sarokcsiszoló (flex) 
használata
•Bármely nyílt lánggal járó munka, 
stb.



ENGEDÉLY
FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

VÉGZÉSÉHEZ

Sorszám: ……………………………

Munkavégzés helye:

................................................................................................................................………………………………

…………..………………………………………………………………

Munkavégzés időpontja:…..…..….év ….……………..hó …………….nap ………………..órától

(tervezett) .……..…..év ………..………..hó …………….nap ……………….óráig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

……………………………………………………………………………………………………………

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül

irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

……………………………………………………………………………………………………………



A munkát 
végző
neve, 

beosztása

Tűzvédelmi
szakvizsga

bizonyítvány
száma, érvé-
nyességiideje

Foglalkozási
ág 

jogszabály
szerinti 
száma

Tűzvédelmi
oktatási 
napló

száma, a 
tűzvé-

delmioktatás
dátuma

Az előzőek
meglétét, 

érvé-
nyességételle
n-őrzőneve, 

be-
osztása,aláírá

sa

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó

felszerelést, készüléketbizto-sítom:

□ porral oltó □ CO2 oltó □ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó

Darabszám: 

………………………………………………….……………………………

……………...

Oltásteljesítmény: 

…………………………………………….…………………………………

……….

Töltettömeg: 

……………………………………………….………………………………

…………….

Egyéb felszerelés: 

…...………………………………………..…………………………………

……….

A munka kezdésétől annak befejezéséig



PORRAL OLTÓT ÉVENTE EGYSZER KELL 
FELÜLVIZSGÁLNI
HA A NYOMÁSCSÖKKENTŐ SÉRÜLT VAGY  
HASZNÁLATBA KERÜLT JAVÍTTATANI 
SZÜKSÉGES

Tűzgyújtási tevékenység befejezése után minden esetben szükséges 
a munkaterületet fél óra múlva visszaellenőrizni.
Munkavégzés befejeztével a munkaterületet vissza kell adni.



KISGÉPKEZELŐI OKTATÁS
2021.01.04.

Kéziszerszámok elektromos felülvizsgálatát évente a tulajdonos végzi

Új szerszám esetén elegendő a számlát felmutatni 1 évig

Felülvizsgálatról jegyzőkönyv készül

Gép sérülése vagy főbb alkatrész cseréje  esetén újra felül kell vizsgálni

Víz-Stop Vállalkozási Kft. Lányi Enikő 2021.01.04.



SÉRÜLT HOSSZABÍTÓ NEM HASZNÁLHATÓ
SÉRÜLT HOSSZABÍTÓT ÉS GÉPEKET LE KELL ADNI 
JAVÍTÁSRA!!!



SAROKCSISZÓLÓ HASZNÁLATA CSAK 
VÉDŐBURKOLATTAL

Védőkesztyű és védőpajzs használata kötelező



KÖTÖZŐI OKTATÁS
2021.01.04.

Víz-Stop Vállalkozási Kft. Lányi Enikő 2021.01.04.



KÖTÖZŐI TEVÉKENYSÉGET KI LÁTHAT EL

Aki 18. életévét betöltötte, a
feladat elvégzésére előzetes és
időszakos orvosi vizsgálat
alapján alkalmas, és a
munkájához szükséges szakmai
és munkavédelmi ismeretekkel
oktatás formájában igazolható
módon elsajátította



EMELŐGÉPEK
Az emelőgép üzemeltetője csak olyan emelőgépet és teherfelvevő eszközt használhat, amely 
rendelkezik:

•munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal;

•munkavédelmi üzembe helyezési engedéllyel (üzemeltető adja ki);

•telepíthető emelőgépeknél, telepítési előírással;

•magyar nyelvű kezelési utasítással;

•terhelési diagrammal (gémkinyúláshoz tartozó terhelhetőség);

•emelőgép naplóval (rendszeresen vezetett), melyben a rendszeres műszaki karbantartás 
dokumentálva van;

•dokumentált időszakos felülvizsgálatokkal (érvényessége a szerződött munka befejezésének 
időpontjáig szól):

•műszakos vizsgálat (kezelő által dokumentálva emelőgép naplóban),

•szerkezeti vizsgálat, (üzemi csoportszám szerinti időközönként),

•fővizsgálat, (üzemi csoportszám szerinti időközönként),

•biztonságtechnikai felülvizsgálattal (5 évente).



DARU IRÁNYÍTÁSÁSOZ ELFOGADOTT KÉZJELEK



IRÁNYÍTÁS MÁSIK MÓDJA

AMENNYIBEN AZ IRÁNYÍTÓ NEM LÁTHATÓ A DARUS 
SZÁMÁRA



EMELÉSI MŰVELETEK
• Az emelési művelet közben az emelőgép hatósugarában vagy a függő teher alatt tartózkodni

vagy munkát végezni TILOS!
• Az emelési művelet közben folyamatosan biztosítani kell a kommunikáció lehetőségét az 

emelésben résztvevők között.
• Az emeléssel érintett munkaterületre az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni

elkerítéssel vagy személyes felügyelettel (emelést végzők feladata).
• Az emelőgépeket szilárd talajra kell telepíteni (autódaru esetén kitalpalni) az eldőlés vagy 

akaratlan elmozdulás ellen, mely teherbírása el kell, hogy viselje az emelőgép önsúlyából és az 
emelt teher súlyából adódó terhet.

• Az emelendő terhet kizárólag érvényes teherkötözői vizsgával rendelkező személy kötözheti.

• Amennyiben az emelési utat az emelőgép kezelője nem látja be teljes mértékben, úgy emelést 
irányító személyt kell kijelölni.

• Több emelő berendezés együttes emelése esetén még akkor is kötelező az irányító személy 
kijelölése, ha az emelési utat a darukezelők belátják.

• Mindig az emelendő teher súlyának megfelelő teherbírású emelőgépet kell használni. Az emelési 
művelet közben az emelőgépet túlterhelni (gémkinyúláshoz tartozó terhelhetőségtől eltérni) 
TILOS (amennyiben nem rendelkezne túlterhelés gátlóval).

• Az emelés útvonalát és a lerakás helyét minden akadálytól meg kell tisztítani.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


