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A Magnr Honvédség Anyagi-technikai Főcsoportfőnöke 53P3ltIK
13./ §ámú intézkedésében elrendelte a katonai ingatlanok iizemeltetés-
biztonsági-munkavédelmi ellen6rzéséhez egl módszertani útmutató el-
készítés€t é§ kiadá§át.

Az intézkedés kiadrásának jelentőségér alábűza. hogl a létesítmé-
nyek, a szolgálati és munkahelyek, valamint a berendezések míiszaki-biz-
tonsági állapota az utóbbi évek folyamán leromlott, a szükséges felújítá-
suk, karbantartásuk és jaűtásuk sámos helyen és esetben nem történt
meg, ezért ellenórzésükre, a veszé|yek feltárására fokozott fi5relmet kell
fordítani.

Az Útmutató elsősorban a paracsnokok munkavédelmi megbízotta-
inak készült az.al a cellal, hory kelló alapokat adjon és segítséget nyújt-
son az ellenőrzésekhez, a szemlékhez és bejárásokhoz. A kiadványban
az életMl és a baleseti statisztikáMl meríwe - a teljes részletesség igénye
nélkül - a legjellemzóbb és legglakoribb, olykor a lege5ruzerűbbnek túnő
okok kerültek össze5nűj tésre.

A 30/1981. /llK 10./ HM utasítás 12. d. pontja előírja, hory a mun-
kavédelmi tevékenység során na parancsnok gondoskodjon a létesítmé-
nyek, a szolgálati és a munkahelye§ valamint a berendezések, az eszkö-
zdk biztonságos állapotának ellenórzÁéról, a hibák kijavítására intézke-
dések kiadrásról.

A gépek és berendezések, a létesítmények /katonai ingatlanold biz-
tonságára vonatkoó szabátyoaásokat, elóírásokat az MN PÜSZF-ség

l Péc§tövi lrjo§ r,*., MH ATFC§F*é8 Munlavédelmi o§áály fó.tlenóre
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106i450/1988. ny'.számú a "Hatályos Alapvetó Munkavédelmi Jogszabá-
lyok C4aíj teménye' tartalmazza.

A Módszertenl Útmuíaó első fejezete a katonai ingatlanok veszé,
lyes berendelselnek üzemeltetésbiztonsági ellenórzését, a második fe-
jezet€ a katonai ingatlanok íltsl6los üzemeltotésblztonságl ellenórzési
feladatait, a harmadik fejezete pedig a katonai ingatlan hesználctbr vé,
telénet engcdélyezáé$ r Munlrevédelmt nlletLozot kiadrását mutatja
be.

1. Yeszélyes bercndezésnek nevezziik azokat, amelyek az élet- és

vagtonbiztonság szempontjából fokozottan vesélyesek és ezért annak
létesítését, felújítását és üzeme|tetését §zigodtott bizton§ágtechnikai kö-
vetelmények és hatócági elóírások szabélyouáY

Veszélyes berendezésnelr minósülnelr r }övetkezók

1. érintésvédelmi berendezés;

2. üllamos berendezés;

3. ü|lámvédelmiberendezés;

4. kaán és fútött nyomástartó edény;

5. nyomástartó edény;

6. gáz- és olajtüzelésú berendezés;

7. acerilén gázíej|esztői

8. felvonó;

9. emelógép.

Veszélyes berendeóst územbe helyezni és iizemeltetni akkor lehet,
ha arra az illetékes hatóság engedélyt adott, ille§e az építtetói ellenórzés
a berendezés szabályos láesítését megállapította, illetóleg az esetleg
megállapított szabálytalanságokat meg§züntették és a hasanáló katonai
szervezot parancsnoka munkavédelmi nflatkozatban a használatbavé-
telt engedélyezte.

A veszélyes berendezések dokumentációit évente ót kcll teldtrt nl,
valamint a berendezéseket a munkavédelmi szemlék során esetenként
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ellen6dznl kell, továbbá az illetékes hatósági szeweknek megfelelő idó-
szakmsággal íelül Lell vfusgólni.

A felülüxgálat során feltárt hibák kijavítására és a hiányosságok
megszüntetésére - a vesályeztetés jellegének és mértékének sorolásával
- a használó katonai szervezet parancsnokának intézkednie kell.

Az élet- és vagronbiztonságot közvetlenül vesélyeztető vagy a bal-
e§etmentes üzemeltetést akadályoá hibák kijavítrásáról és a hiányossá-
gok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. A halasztható
javítások idejét a fenntartási tervben kell meghatározni. A katonai szer-
vezet hatá§köíét vagl lehetőségét meghaladó esetben az elöljáó szerv
segítségét kell kérni.

2. A katonai lngatlan mint fogalom a terület /például építési telelr/
és a rajta létrehozott stabil tárgrak &szességg amelyek lehetnek:

- épületek /pl. tantermi, legénységi, üzemi, raktári, garázs, konyhai,
étkezdei, stb./

- építményekipl. bunkerek, hangárok" harc- és gépjárnűszinek,
utak, vasútak, kedtések, stb./

- műtárgyak /pl. hidak, alagutak, aluljárók, felüljárólq átereszek,
stb./

- egéb /pl. órtornyok, ülágítótornyok; víztornyok, üzemanyagtöltó
állomrások, stb./

A katonai ingatlanok munkavédelmi ellenőrzése során a műszaki és
munkabiztonsági állapotot, továbbá az egészségügri alkalnrasságot kell
üzsgálni.

3. A btonsl lngatlan rkkor vehető hrsználatbe, ha az iizemeltetó
katonai szervezet parancsnoka által kijelölt bizottság meg5Ózódik anól,
ho5l az a munkavédelmi elóírilsoknak megfelel.

Amennlben e bimttsógl ellenórls megállrpí(iq bop:

- a katonai ingatlannál köaetlen élet- va5l balesetveszély /pl. rövid
időn belül el nem hárítható érintésvédelmi va5r üIlámvédelmi hiányos-
ság, sugárzás-, fertő zá-,mérgezk-,tűz- és robbanásveszély, stb./ áll fenn,
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akkor a parancsnok a katonai ingatlan használatba vételét munkavédel-
mi szempontMl nem engedélyezi;

- közvetlen élet- vagl balesetveszély nem áll fenn; de szabványtól
való eltérések tapasztalhatóak mint pl. a savkamra falazata nern saválló
burkolatú vagy a zuhanyoá fülkében nincs felszerelve kapaszkodó va5l
a közlekedési térbe benyíló tár5lakat nem látták el színjelzéssel, stb.,
va5l az előírásoktól, normativáktól eltértek, mint pl. az adott munkate-
rületre előírt légcsere nem biztosított, vas/ a munkaterület megvilágítása
az előírt értéket nem éri el, stb., akkor az ilyen esetekben a parancsnok
a használatba vételt munkavédelmi szempontból csak meghatíromtt ha-
tÁrtd6tg engedélyezt.

A szabványoktól, normatíváktól és előírásoktól való eltéréseket már
nem lehet kikiiszrk lni, meít átépítésre, kijaví,trásra nincs lehetóség, a
ha§ználatbavételi eljárrást a kijelölt bizottságnak akkor is le kell folytatni
és a java§latok alapján szigorító, korlátoá rendszabályok kiadásával vary
az oktatá§ rendszerességével, fokozásával vary firyelmeztetó feliratok,
jelzések, plakátok, táblák alkalmazásával vary korlátozott, csökkentett
tartózkodrási időtartam előírásával va§l e§éb áthidaló műszaki megoldás
vary mrás intézkedés alapján a parancsnok a katonai ingatlan használatba
vételét múnkavédelmi szempontból a meghatározott határidőig ideigle-
nesen engedélyezi;

- az egészsége.s és biztonságos feladatvégrehajtás feltételei megvan-
nak, úgy a katonai ingatlanra véglege§ használatbayételi engedéll lehet
kiadni.

A kijelölt bizottságban mindazoknak részt kell venni, akiknek a hasz-
nálatbavételi eljárás során munkavédelmi feladatai vannak /elhelyezési
szolgálaívezető, egészségüryi szolgálatvezetó, tűzvédelmi megbízott,
emelőgép ngytntéző, nyomástartó edények ügintézője, energetikus,
rnéregfelelós, sugárfelelós/. A munkavédelmi megbízott gondoskodjon
arról, hog5l a katonai ingatlanra vonatkozó munkavédelmi rendszabályok
és elóírrások a Parrncsnoki Munkavédelml Utasítás részévé váljanak,
továbbá veglen részt a Munkavédelmi nflatkozat elké§zítésében. Ideig-
lenes használatbavételi engedély kiadása esetén kísérje figyelemmel a
hiánypótlások határidejét, ellenódzze az esetleges munkavédelmi korlá-
tozások és §zigoíító intézkedések betartását.
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