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Végezhetik magánszemélyek az azbesztet tartalmazó anyagok bontási-, felújítási- és 
karbantartási munkálatait? 

 

Az azbesztet tartalmazó termékek bontási-, felújítási- és karbantartási munkálatait alapvetően magánszemélyek is 
elvégezhetik. Ugyanakkor a magánszemélyek általában nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel, ill. tapasztalattal 
az azbeszttel történő munkavégzés területén ahhoz, hogy a szálkibocsátás minimalizálásával szemben támasztott 
magas követelményeknek meg tudjanak felelni. Ezért a saját érdekében az azbeszt tartalmú anyagokkal történő 
munkavégzésre bízzon meg egy szakvállalkozást - mert csak így biztosítható az egészségkárosító azbesztszálak 
kibocsátásának elkerülése. Nemcsak saját egészsége, ill. a szomszédok védelme érdekében, hanem büntetőjogi 
következmények miatt is határozottan ellenjavallt, hogy saját hatáskörben azbeszttel dolgozzon. 

 
 

Szigorúan tilos: Mely tevékenységek tiltottak az azbeszt tartalmú anyagokkal kapcsolatosan? 
 

Az azbeszttel történő munkavégzés során az alábbi jogi korlátozásokra kell figyelni: 
 
 Azok a munkálatok, amelyek az azbeszt tartalmú termékek felületének eltávolítására irányulnak, szigorúan tilosak. 

Ez alól kizárólag az alacsony kibocsátással járó, a hatóságok és a szakmai szövetség által elismert eljárások 
képeznek kivételt. Az azbeszt tartalmú alkatrészeket semmilyen körülmények között sem szabad kemény 
eszközökkel, mint például a magasnyomású tisztítóval, drótkefével, kemény sörtéjű seprűvel vagy sugárzó 
gépekkel tisztítani. A csiszolás vagy fúrás sem engedélyezett tevékenységek. 

 
 A bevonat nélküli azbesztcement tetőfedéseken és falburkolatokon egyáltalán nem szabad semmiféle tisztítási 

vagy bevonatképző munkálatot végezni. Ez azokra az esetekre is érvényes, ha az eredetileg bevonattal ellátott 
tetőlemezekről a bevonat idő közben, pl. az időjárási tényezők hatására eltűnt. 

 

 Az azbesztcement tetőkön és falburkolatokon nem szabad semmiféle lefedést, ráépítést vagy magasítást végezni.  A 
tilalom az azbesztcement tetőkre telepítendő fényelektromos- és termoszolár berendezésekre is vonatkozik. 

 

 Az azbeszt tartalmú terméket nem szabad széttörni, szétfűrészelni vagy flexszel szétvágni. A bontott azbeszt 
tartalmú termékeket nem szabad eldobni. 

 
 Az eltávolított azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad újra felhasználni vagy egyéb módon ismét forgalomba 

hozni, hanem ártalmatlanítani kell azokat. Az azbeszt tartalmú anyagok bármilyen kezelése tilos. Ide tartozik az 
azbeszt tartalmú termékek felhasználása (pl. tűzifa lefedése) mellett az elajándékozás, elidegenítés, valamint a 
tárolás is. 

 

Ezek a tilalmak mind kereskedelmi vállalatok, mind pedig magánszemélyek számára kötelezőek. 
Megszegésük bűncselekménynek minősül, és öt évig tartó szabadságvesztést vagy súlyos pénzbüntetést 
von maga után! 

 
Amennyiben a fent említett előírások megszegését tapasztalja (pl. a szomszédságában), akkor azonnal hívja a 
rendőrséget a 110-es telefonszámon. Ezen kívül a Nürnbergi Kereskedelmi Felügyeletet is, mint illetékes hatóságot 
értesíteni kell. 



 

Milyen további előírásokat kell figyelembe venni az azbeszt tartalmú alkatrészek bontási, 
felújítási és karbantartási munkálatai során magánszemélyek részéről? 

 
Amennyiben magánszemélyek saját hatáskörben végzik az azbeszt tartalmú alkatrészek bontási, felújítási és karbantartási 
munkálatait, akkor - a kereskedelmi területhez hasonlóan - nekik is a következő alapelvet kell követniük: Folyamatosan 
biztosítani kell azt, hogy mások életét és egészségét ne veszélyeztessék. Az azbeszt szálkibocsátást és -terjedést a lehető 
legnagyobb mértékben kerülni kell. A szabályok megszegése nemcsak hatósági rendelkezéseket - egészen a munkálatok 
leállításáig terjedően - vonhat maga után, hanem büntetőeljárást, ill. magánjogi kártérítési igényeket is. 

 

A por minimalizálása és a veszély elhárítása tekintetében a magánszférában ugyanolyan hatékonyan kell védekezni, mint a 
kereskedelmi munkavégzés során. A kereskedelmi vállalkozásokra vonatkozó TRGS 519 (veszélyes anyagok technikai 
szabályai) szerinti előírások alapján ezért sürgősen ajánlott az alábbi óvintézkedések megtétele: 

 

 A bevonat nélküli azbesztcement termékeket az eltávolítás vagy bontás előtt pormegkötő szerekkel kell bepermetezni; a 
munkavégzés alatt végig nedvesen kell tartani. A bevonattal ellátott azbesztcement termékeket csak azokban a kivételes 
esetekben szabad száraz állapotban elbontani, ha a bevonat teljes és nem várható nagymértékű szálkibocsátás. A (saját) 
biztonságunk érdekében azonban az azbesztcement termékeket a munkavégzés során általánosan mindig be kell 
nedvesíteni és pormegkötő szerekkel permetezni. 

 A munkát lehetőség szerint kézzel kell végezni. Amennyiben nem lehet elkerülni valamilyen gép használatát, akkor csak 
lassan mozgó, elszívó berendezéssel ellátott gépet szabad választani. 

 Biztosítani kell, hogy a munkavégzés során minden ablak és ajtó csukva legyen. 

 A keletkező port a keletkezés helyén el kell szívni, pl. egy, a bontási, felújítási és karbantartási munkálatok végzésére 
engedélyezett ipari porszívóval. Ha a munkavégzéshez gépet használunk, akkor elkerülhetetlen az elszívás. Az 
alépítmény azon felületeit is (pl. lécek), amelyek azbeszt tartalmú porral szennyeződtek, az erre engedélyezett ipari 
porszívó berendezéssel ki kell porszívózni, vagy nedves lemosással gondosan meg kell tisztítani. 

 Tetőn történt munkavégzést követően az ereszcsatornát is meg kell tisztítani és végül ki kell öblíteni. Az öblítővizet a 
szennyvízhez hasonlóan a csatornarendszeren keresztül kell ártalmatlanítani. 

 Azbesztcement anyagból készült külső falburkolaton végzett munka során megfelelő ponyvákat és fóliákat kell kihelyezni 
a letöredező darabok felfogására. 

 A munkaterületet, ill. a környezetet megfelelő módon le kell választani, pl. fóliák segítségével. Javasolt figyelmeztető 
táblák kihelyezése, ill. belépési tilalom elrendelése. 

 A szomszédokat időben tájékoztatni kell a munkálatokról. 

 Megfelelő védőfelszerelést kell viselni. 

 A kibontott anyagokat nedvesen kell tartani. 

 Az építési munkaterületen tárolt anyagokat pormentesen be kell csomagolni ill. le kell fedni. 
 

Kapcsolat 

Az azbeszt tartalmú termékekkel történő munkavégzéssel kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a Nürnbergi 
Kereskedelmi Felügyelettől az alábbi elérhetőségeken: 

 

Mittelfranken (Közép-Frankföld) Kormánya  
Kereskedelmi Felügyelet, 2. ügyosztály 
Roonstr. 20, 90429 Nürnberg 
Telefon 0911/928-0, Fax 928-2999, e-mail gewerbeaufsichtsamt@reg-mfr.bayern.de 

 

Az azbeszttel történő munkálatok során tapasztalt szabálysértések esetén értesíteni kell a rendőrséget a 110-es 
telefonszámon. 

 

További kapcsolattartó Nürnberg Város önkormányzatánál magánszemélyek részére: 
 

Építésügyi hatóság 
(építési munkálatok) 

Környezetvédelmi hivatal 
(hulladékkezelés, tanácsadás)  

Nürnberg Város Hulladékgazdálkodás 

(ártalmatlanítás) 

Telefon:   0911/231-
3000 Fax: 231-3010 
e-mail bob@stadt.nuernberg.de 

Környezetvédelmi telefon:      
0911/231-2304  
Fax:     231-2583 
e-mail: uwa2@stadt.nuernberg.de 

Telefon: 0911/231-4025  
Fax:       231-8360 

e-mail:   
angelika.zeretzke@stadt.nuernberg
.de 
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