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KOMPLEX BIZTONSÁGTECHNIKAI /MUNKAVÉDELMV
RENDSzER

Összeátlította az MH Anyagt-Techntkai Fócsoportfónökség
Mu nkavédelmi Osztálya

Az elmúlt évek átalakulási folyamatában a korábbi munkavédelmi
tevékenpégek keretében a szemé$ állomány megóvásában kiemelt sze-
repet kapott a munkabiztonság és az üzemeltetésbiztonság fenntartása.

A munkavédelem polgári fogalma, értelmezése az elm últ20 e\t alatt
nem tudott megfelelően beilleszkedni a katonai terminológiába, mivel a
szolgálati üszonyból eredó katonai feladatok /kiképzés, szolgálat, rya-
korlat, mozgósítás, rendKvüli állapot/ nem azono§íthatóak a munkavi-
szonnyal, vary a különféle munkák /lradtápmunka, múhelymunka, épító-
munka/ tartalmával. A balesetek több mint 90 7o_a a katonai tevékeny-
ségek során következett be, ezért a "munl<abalesel', a munkavédelem
nem fog|a át a katonai élet tartalmát, annak csak kis részébe illeszkedik,
illetve értelmezh eIő. Ezért az utóbbi években alapvetóen a munkabiz-
tonság, a biztonságtechnika feladatai kerültek előtérbe, amelyek a kato-
nai tevékenvségekben /a békekiképzésben és a harcmegvívás elókészíté-
sében/ jól értelmezhetőek és vegrehajthatóak, míg a munkavédelem
alapvetően a békeidőszak munkaviszonyának jellemzője.

A biztonságtechnikai tevékenységek alapvető feladata a veszélyes
éslíagy ártalmas tevékenységi tényezők hatásának, _ a balesetek megelő-
záére szolgáló - követelmény,- eszköz, és intézmény rendszere, amely
lehet általános vary szakterületi.

Áttatáno§ biztonságíechnika rtndszer az állarni és á gazatiszabályo-
zási, szervezési, műszaki, egészségüryi, környezetbiztonsági és oktatási
előírások és intézkedések, valamint módszerek és eszköók rendszere,
amelyek megakadályozzák a veszélyes és lvagl ártalmas tevékenpégi
tényezók hatását az ágazat felűryeleti körébe tartozó tevékenykedőre
/katonák, hailgatók, növendéke§ honvédségi közalkalmaanttak, stb./.
Legfontosabb területei: a villamosság,- a gépek,- a berendezések,- az
anyagmozgatás,-a szállítás,-stb. biztonsága, valamint a veszélyes /pl.: fa
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megmunkáló/ va§/ az ártalmas /pl.: veryi/ tevékenységek védelme, biz-
toniág- technikájá, biztonsági előírásai. Ezen követelmények a szolgálat,

a kiképzés, a munkavégzés biztonságának megteremtésével, műszaki
megoldásokkal, műszaki intézkedésekkel, az üzemeltetésbiztonság fel-
tételeinek biztosításával valósulnak meg.

Az óItalános blzton§ágtechnlksi követelményrtndszert a követel-
mények együttese alkotja, amelyre jellemző az elóírások egrrnásraépült-

sége-és aák végrehajtási kötelezett§ége. Részben önálló szab|ly1yo1 is
képezhet, míru pl.: Nyomástartó &tények Biztonsági Szabálpata AlyEBSz./;
Eiintésvédelmi S zabályzat [ÉVSzl.A részletes követelményeket a vonat-
kozó szabványok tartalmazzák. A katonai sajátosságokat a fentieken túl-
menően a Honvédelmi Miniszteri Utasítások, a Katonai Altalános Bal-
eset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat IKÁBESZ| a szakutasítrások,

valamint katonai szabványok, elóír ások szabályozzák

Avédelem megvaló§ítására biztonsági berendezéseket alkalmaznak.
Ezek olyan berendezések, melyek rendeltetése a vesályes vag5l ártalmas

tevékenységi térbe történó behatolás megakadályozása illetve a veszé_

lyes vary ártalmas tevékenységi tényezóre való figyelmeztetés. Kialakí-
tásuk szerint lehetnek folyamatkorlátozó /bizton§ági szelepek, végállás
kapcsolók, zuhanás elteni fékek, ismétlé§ gátlók, elektromos reteszelők,
stb./ védőburkolatok, elkerítések, sugárrácsos /fotocellás/ védőberende-
zések és egyéb védelem, valamint automatikus ltűz, gáz, vegi, stb.l jel,
zők. A védelem fokozatai szerint lehet: feltétlen /magatartástól függet_

len^ továbbá feltételes /c,§ak előírás szerinti tevékenlségnél védő/, vala-
mint közvetett védelem /a teret csak részlegesen zátlale, de firyelmez_
tet/. Ahaditechnikai eszkózökön is széleskörűen alkalmazzák a különfé-
le biztonsági berendezéseket.

A megelózést szolgáló követelmény,- eszköz és intézményrendszer
elósegíti az üzemeltetésbiztonság fenntartását, a honvédségi eszközök
és azok működésének azon tulajdonságainak összessége, amelyek a tech-
nológiai utasításokban, szabályzatokban, parancsokban, stb. meghatáro-
zott feltételek közötti tevékenlségekben kizárják a vesályas vary ártal-
mas tevékenységi tényezók érvényesülését a kez€lőkre, illetve azok kör-
nyezetére. Az üzemelési feltételeken és a biztonsági rendszabályok be-
tartásán túl szabályozzák a rendszer biztonságos üzemeltetését /Pl.: ener-
giaellátó rendszerek, veszélyes berendezések, ryártási,-javítási, techno_
lógiai folyamatok, rendszerek, stb./. A kezelőnek, a berendezésnek és

24,7



infrastrukturájának eryüttes /ember_gép-környezet rendszerl jellemó-
je.

Veszélyes az a létesítmény, eszköz, technológia és tevékenységi fo-
lyamat, amelynél a tevékenykedók egészsége, testi épsége megfelel6 vé-
delem, védőeszköz, vas/ szavatolt üzemelésbizton§ág hiányában hirtelen
fellépó súlyos, va§l tömege§ károsító hatásnak lehet kitéve vagy nas,
anyagi kárt idézheteló. A veszélyes minősítés a biztonságtechnikában azt
jelenti, hogy a meghatározott körülmények között, avédelem hiányában,
va5t hibája miatt a reálisan létezó veszelyes tevékenpégi tényeók a ve-
szély zónában súlyos baleseti vagy anyagi kár fonrásaként jelentkezhet-
nek.

Különösen fontos az államilag veszélyes berendezéseknek minősí-
tett eszközök üzemeiteté§biztonsága. Ezek olyan berendezések, ame-
lyek az élet- és vagyolrbizton§ági szempontból veszélyesnek minősítet
tek, íg}, létesíte§ük /ibi,i!ításuk/ és üzemeltetésük szabályait különböző
biztonságtechnikai kóvetelmények, állami ágazati előírások szabályoz-
zák. Ezen berendezéseket a jogszabályok hatósági felüryeletek alá von-
ják és kötelezően intézkednek azok eseti, időszakos ellenórzésére, fő,
va5l szerkezeti felülüzsgálatára,,,{ kiemelt kntegóriába tartoznak: avilla,
mos berendezések érintésvédelme, a villámvédelem, a gáz- és olajüzemú
berendezések, kazánok, fűtött és egyéb nyomástartó berendezések, ace-
tilén gázfejlesztők, felvonók és emelőgépek. A mobil és komplex hadi_
technikai eszközök /műhely gk.-k, stb./ nas/ többsége rendelkezik ilyen
berendezárekkel, azonban a fenti megfogalmazás szerint a feryverzeti
eszkózök, a haditechnikai eszközök nem minősülnek veszélyes berende-
zésnek.

Felméréseket végeztünk a felülvizsgálatra köte|ezett e§zközök, be-
rendezések vonatkozásában gépesített lövész-, harckocsió-,tűzéí-,és
légvédelmi dandároknál azzal a éllal, hogr felmérjük a kötelező ellen-
órzések, vizsgálatok betartrásának végrehajtrását, helyzetét.

A üzsgált kúlönböző feg5rvernemi dandárszintű katonaszervezetek-
nél azt tapasztaltuk, ho5r az előírt izsgálatok és ellenórzési feladatok
végrehajtása csak részben történt meg é§ ezt mutatja az l.sz. táblázat.
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A kimutatás jól érákelteti, hogy a veszélyes berendezések kategó-
riájában a vizsgálatok elvégzésében - a hatósági felügyelet alá vontak
kivételével - igen jelentős a lemaradás. A hatósági felügyelet alá vont
berendezéseket /kazánok, nyomástartó berendezé§ek, felvonólc/ az Or-
szágos Energiafelüryelet kaiánbiztosa, illetve az ÉMI felvonószakértője
az űzembehe|yezési eljárás alkalmával nyilvántartásba veszi és gondos-

kodik arról, hogy az időszakos üzsgálatok az előírt időpontban végrehaj-
tásra kerüljenek. Ez a rendszer biztosítéka annak, hogy e körben a felül-
vixgálatok végrehajtása rendszeres és ennek következménye, hory az
ezekkél a berendezésekkel kapcsolatos balesetekszáma hosszú évek táv-
latában minimális. Ezzel szembbn a többi területen elmaradt a bizton-
ságtechnikai felülvizsgálat, amely bizonyíthatóan számos baleset forrása,
mivel nem kerül kiszűrésre, az üzemeltetésből való kivonásra, vary javí-
tásra a hibás gépek, berendezések és eszközök jelentós része.

Sajnos a korábbi évek ellenőrzési tapa§ztalatai sem mutatnak ked-
vez§bb képet, ö§szesen 29 katona §zÉrvezetet vizsgálva 1989,ben 43 /a-
os, 190-ben 46 %-os és 1991-ben pedig már 63 Vo-os volt az elmaradás
a veszélyes berendezések kötelező vizsgálatait illetően.

,d tűzvédelmi szabványosági felülvizsgálatok elmaradásának legfőbb
oka, hogy a katonai szeryezetek nem rendelkeznek a végrehajtáshoz
megfeteló üzsgával bíró szakemberrel. A bérmunkában végeztetett fe-
IüIvizsgálat pedig jelentős Löltséget igényelne.

Az emelógépek, a vontató berendezések, a csörlőművek, a vonóbe-
rendezések, a csigasorok, a kötöóelemek, továbbá az elektromos kézi-
szerszámok elóírt vizsgálatai nem igényelnek különleges szakképzettsé-
get és jelentős anyagi ráfordítrást. Ezen vixgálatok elmaradása főIeg szer-
vezetlenségből és a feladat nem ismeréséből fakad.

A felügyelet alá tartoó emeló és anyagmozgató targoncák és gépek
üzemeltetése az elmúlt évben kerűltek szabályozásra.

Aüllamos hálózatok hetyenként kitikus állapotát általában a pénz
és szakember hiány, máshol a nem kelló odafigrelés és törődés okozza,

A veszelyes berendezések és egyéb eszközök előírt vizsgálatainak
végtehajtása során a katonai szervezetek akkor járnak el a leghelyeseb-
ben, ha avizsgálatok minél naryobb hányadát - amennfben erre személyi
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és tárgli feltételeik megvannak - házon belül, saját szakembereikkel vé-
geztetik el. Ennek a megoldásnak főleg jelentós gazdaságossági elónye
van. Asaját erőból nem megoldható vizsgálatokat pedig a honvédség arra
kijelölt szak-szerveivel kell elvégeztetni. Amennyiben különbözó okok
miatt /pl. kapacitáshiány/ ez nem járható út, úgjl végsósoron polgári kiü-
telezó igénybevételére is sor kerülhet. Az eryetlen tossz"megoldás" az,
ha a vixgálatokat eryáltalán nem végzik, illetve végeztetik el.

A dandároknál üzsgálatra kötelezett eszközök, berendezések kimu-
í^tá§,át a 2.sz. táblázat mutaqa.

A táblázat adatai a fegtvernemi sajátosságoktól fűggóen változnak,
mint pl. a hk csapatok emeló- és vontató eszközeinek, vary a légvédelmi
csapatok üllamos berendezéseinek, a hidraulikus emelő-mozgató rend-
szereinek számát tekintve mintery 40 Vo-kal eltérnek.

Abból a tényMl, ho5t a balesetveszélyek állandó jelleggel, minde-
nütt hozaátartoznak az ember környezetéhez, nem következik a baleset
megelőzhetetlensége. Ebból az elvból kiindulva, a munkavédelem ezen
belül a bizton§ágtechnika szempontj6ból jelentős következtetések vonha-
tók le:

- Nincs a környezetünknek, szolgálati- és munkahelyiinknek olyan
"ttyugalmas' tésze. ahol ba|esetveszéllyel ne kellene számolni;

- A balesetveszélyek éppen az állandó jelenlétük következtében
megszokottá válnak. Az emberek saját maguktól legfeljebb az egészen
súlyos veszéIyekre figyelnek fel, nincs tehát olyan magától értetódó
veszély, amelyre ne kellene felhívni a figlelmet, nincs olyan nyilvánvaló
magatartási követelmény, amelyet ne kellene előírni.

- A megelózés, lprevenciól a védekezés soha nern tekinthető be_
fejezettnek. Ha valamely környezeti, vagy feladatvégrehajtással kapcso-
latos fő balesetveszélyt sikerül részben vagy teljesen megszüntetni, rend-
szerint marad még számos kisebb veszely, amelynek elhárításával foglal-
kozni kell.

A következő példaértéldi baleletek mindegikénél az elmaradt felül-
vizsgólatol<, e llenőzé sek hozhatók összefiigésbe az e seménnyel.
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Simon György hka. tetószigetelési munka befejezése után szer_

számait az emelőszerkezeten akarta leengedni. A daruról hiányzott az
ellensúly, ezért megbillent és nevezettel eryütt a mélybe zuhant, aki sé-

rüléseibe belehalt.

Maryar Attila hka. ery URAL-375 típusú tehergépjármű szerelésén
vett ré§zt. A sebességváltó visszahelyezésekor az emelőlánc elszakadt és

a leeső teher a dolgozó lábát eltörte.

Vidák Adolf tizedes kerítés elemek beemelését végezte, amikor az
emeló kettétört és bal könyökére csapódott, ahol csont és izomszövet
zúzódást okozott.

Mindhárom baleset azért következett be, mert nem történt meg az
emelószerkezetek kötelezó vizsgálata, ellenórzése.

Szabó Tamás honvéd darukötözóként dolgozott. A daruvezetőként
a terhet megemeltette, de mivel 

^z 
emelőláncból hiányzott a biztosí-

tócsap , az anyag lezuhant és a katona jobb lábát eltörte.

Schaflrauzer Gábor honvédot súlyos áramütés érte, amikor egl sza-

bálytalanul lezárt villamos tokozat fedelét akarta üsszahelyezni.

Kovács Géza honvéd elektromosjavítási munkát végzett ery működ-
tetó szekrényben, amikor áramütés érte. Az eset kivixgálrása során kide-
rült, ho§/ a kisütő rendszer hibás volt.

Bende Antal honvéd napirend szerinti takarítási feladatát végezte.
A naposasztal portalanítása közbe nke?sbozzáéít a falból kilógó, feszült-
ség alatt álló csup aszvezetékhez és áramüté§t szenvedett.

Az áramütéses balesetekoka az volt, ho5t nem végezték el aüllamos
hálózat és berendezéseinek szabványossági /lvíSz 16ffi/ és érintésvédelmi
MSz772l íelű|visgálatát, ebból következően nem is intézkedtek a hibák
kij avításá ra.

Dobrádi I§tván honvéd a konyhán burgonya szeletelését végezte ro-
botgéppel. A késház burkolata törött volt, melyet kézzel próbált leszod-
tani, de jobb keze a késhez ért és 5. ujjából e5l darabot levágott.
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Bányai Béla honvéd ery vasszerkezet szétvágását olyan kézi gyors-
darabolóval végezte, amelyen nem volt védőburkolat: Munkavégzés köz-
ben a darabolótárcsa megszorult, az anyagból kivágódott, a munkavégó
ingét felcsavarta és a hasán 10 cm hosszú vágott sebei ejtett.

Bari János honvéd műszaki kisgépkezelői kiképzés keretében mo-
toros fejtőkalapáccsal betontörést végzett. A gép védőburkolatából egy
10 x 8 cm-es darab ki volt törve. M\tnkavégzés közben a katona keze a
fogantyún megcsúszott, hüvelykujja a ventillátor lap átjához ért, amely az
első ujjpercét csonkolta. Bari honvéd közvetlen elöljáróját,- aki tudott a
gép hibájáról és ennek ellenére elrendelte a munkavégzést, - a katonai
bíróság elmarasztalta.

Mindhárom balesetben a védőburkolat játszott jelentős szerepet,
amelynek feladata valamely veszélyforrásnak - pl. gépek forgó-mozgó
alkatrészeinek _ az elszigetelése, horyveszélyességét ne tudja az emberre
kifejteni. Mint péIdáink is mutatják védőburkolat hiányában, vary annak
sérülése esetén a veszélyhordozó hatóképessége megnő, az emberi test
könnyen érintkezésbe kerülhet vele és balesetet okoz. Az ilyen hiányos,
illetve hibás géppel munkát végezni vagy végeztetni szigorúan tilos! /még
a legkörültekintőbb, Iegalaposabb munkavédelmi és szakmai kioktatái
ellenére, ideiglenesen sem szabad/.

A felmért csapatok vezetőállománya a jelenlegi biztonságtechnikai
állapotra vonatkozóan, a helyzet javítása érdekében az a6bbiakat hiá-
nyolja:

1. A felülvizsgálatra kötelezett eszközök, berendeáek vonatkozó
intézkedései, szabályozásai külön-küIön jelentek meg, vary az igénybe-
vételi-üzemeltetési utasításokban " elrejue" vannak ógzíNe.

2. A technikai eszközök széles körének biztonságtechnikai ellen-
őrzése, felügyelete nincs összefogva, jól áttekinthetó rendszerbe foglal-
va.

3. A szakmai követelmények részenkénti megvalósulása különbö-
ző,_illetve alacsony színvonalú, á szakismeret hiányős, a szülséges kapa-
citás hiányában a meglévó erőiket a napi élet feladataira koncéntráljik.
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4. Ezen felüMzsgálatokat külön összefogottan nem tewezik, a
fegyvernemi és szolgálati ágaknál külön-küIön jelennek meg, így a szak-
értói vizsgálatokhozszülséges költségkereteket csak részben vary eryál-
talán nem tervezik.

Pl. 20 db hidraulikus emelő-mozgató rendszer hitelesítése polgári
vállalkozóval mintegy 450 e.Ft., ezen ö§§zeget a tervezett javítási, kar-
bantartási költségek nem tartalma zzák, ezért a csapat a hadrafoghatóság
biztosítása érdekében a hitelkeretet ennfvel túllépte.

Biztonságtechnikai átl8potot jellemz6 hiMk fettárása szemrevéte-
lezéssel

A gépek és berendezések biztonságtechnikai és ergonómiai vizsgá-
latát az MSz 05 90.0003-77 sz.szabvány ída eló 31 oldal terjedelemben.
A részleges követelményrendszer i§mertetésétől eltekinwe itt csak a biz-
tonságtechnikai állapot legáltalánosabb jeleire utalunk a részletesség
igénye nélkül.

A szakvizsgához kötött felüsleleti ellenőrzéseken, méréseken és a
minősítésen túlmenóen a megelózés fontos módszere az üzemi próba
során szemrevételezett eszköztjk hibáinak megállapítása, feljeg5záe és
a szükséges intézkedések megtétele.

Az állnpotot jetlemző rpndellenessége! a hibák gnkorlati jelei ü-
zuálisan is megállapíthatóalc

al Wllamos berendezéselqtél:

- szigetelési hibák, vezeték törés, szakadás;

- feszültség alatt a rendszer &ezeték, berendezes/ melegedé-
se, füstölése;

- csat|akozásihiányosságok;

- vezérlőszekények, dobozok, kapcsolókészülékek állapota,
múködése.

bl Nyomóstartó berendezéseknél:

- az üzemi nyomás csökkenése, tömítetlenség, csatlakozási,
stb. hiba miatt;
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- az űzemi nyomás növekedése a biztonsági lefúvó, stb./
szelep hibája miatt.

cl Emelő,- anyagmozgató berendezéselolél:

- hidraulikaolajszivárgás,csepegés,csurgás;
- mechanikaisérülések,deformációk;
- emelókarok,_felületektörései,sérüIései;
- sodronykötelekszálkásodása;
- mechanikus elemek, láncok kopottsága, korróziós jelek,

stb.;

- véghelyzethatárolás,rezgésüszonyok.

A haditechnikai eszköaik technikai kiszolgálása során ezen rendel-
lenességek, jellemzók megáltapíthatóak és kellő alapot képezhetnek a
szükséges intézkedések megtételéhez.

Összefogtatva:

A problémakör elméleti és §lakorlati ismereteinek összefoglalása-
ként felmerül a kérdés hogyan lehet a követelmények betartását előse-
gíteni, a műszaki biztonságot fenntartani?

Az első lépest megtettük, kiadásra került az MH ATFCSF intézke_
désével a "MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a katonai ingatlanok iaemel-
tetésbiztonsági-munkavédelmi ellenőzéséhez" c. útmutató. A parancsno-
kok, munkavédelmi megbízottak r&zÉrekészült azzal a céllal, hogy kellő
a!apokat, segítséget nyújtson az üzemeltetésbiztonsági-munkavédelmi
ellenőrzésekhez és a feladatok vegrehajtá§ához, a követelmények ösz-
szegyűjtésével, példák és megoldási változatok leírásával.

A kózeljövőben kiadásra kerüI a "MÓosznnmu ÚTMUTATÓ a
biztonságtechnikai lmunkavédelmil szín- és alakjelel<, jelölések alknlma-
zásához", amely a veszélyforrások környezetében a veszélytudat /óvatos-
ság/ fenntartását, összességében a balesetek megelózáét szolgálja.

A biztonságtechnikai állapotot jellemzó hibák többsége vizuálisan,
szemrevéielezessel, üzemi próbával is megállapítható, szakvixga, maga-
sabb szakképzettség néIkül. Fontos azonban, hog az egység technikai
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állapota, aZ üzemeltetésbiztonság összetevői tervszerűen, esetenként a
paráncsnokok és helyettesei részéről teljeskörú áttekintésre kerüljenek.

Az elemzésből következik, hogl a jövőben várható követelménnyé
válik egy "biztonságtechnikai uakglűjtemény" összeállítása az alyagi,
technikai szolgálatok területén, amely az üzemeltetésbiztonságra vonat-
kozó szabályozásokat, elóírásokat fegyvernemenként, szolgálati ágaként
áttekinti és rendszerezi.
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Elhelyezésl szol8ólstnál! 1-sz.táblázat

LÖVÉSZ I{ARCKOCSIZÓ TÜZÉR LÉRAK
DD. DD. DD. DD.FEL{JLVIzsGÁáToK

EIljNÓRZÉSEK
VÉGREHAJTÁS vé8rehajtás

%_ban

vll-lÁMos HÁLóZAT
TúzvÉD.szÁBv. NEM NEM NEM

ÉRn{TÉs!ÉDE E}tí NEM IoEN IcEN IcEN 75

!,LtÁlvívÉDELEM NEM IGEN lcEN IoEN ,l5

ELEK,IROMOS NEM NEMXÉZISZERSZÁMOK NEM

KA7,ÁNoK IGEN IGEN

t.ÍYOMÁSTARTÓ
BERENDEZÉSEK NINCS NINCS NlNcs MNcs

FELvoNÓK NINCS NINCS IGEN IGEN l00

EI\,rH,ócÉPEK NEM NEM IGEN lGEN 50

Anlagl-Technlkal Szol8álatnól: uiv. hk, Tü. Lé.Ra.

EsETl vlzsc. tGEN NEM 16EN NE}"{ 50
voNTÁTÓ
BERENDE_
zÉsEK

Fó !,IZsG. i5

DARABV_TF-RII-P.,IGEN NÉM NEM NEM 25

csöRLó-
MúvF,K

EsETl !,lzsc. NEM IGEN NEM 25

Fó vr7§G:

voNó-
BERFNDE_ DARABV.TERHJ, NEM NEM NEM NEM

cslcAsoRoK HIDRAUL,ELL. lcEN iGEN NEM NEM

KóTözóEr§N,ct( ELEKTR. ELL. IGEN iGEN NEM NEM 50

,ESETI

NAoYt\YoMÁsú UZrc' I6EN IGEN IGFN IGEN l00
l00

PAl,AcKoK
ÍDÓSZAXOS
vIZ§c. IGEN lcEN IcEN rGEN l00
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s. F§7-köz vizJgá!at
sz.§opoítok

l. villamos be.end.
1.1. Hálózrtok
t.2. Év. íeod§ze.ek
1.3. Áamfofrá§ok
1.4. Á.ramálalaKtá§ok
t.5. Tápe8y9égek
t.6. Eneí8,ia elo§ztók
1.7, Müszerek,próbapadok
1.8. Aklruröltók
l .9. Kédsze.sámok

Ható§á8,i §zakvizsgÁlroz
sánlú kötött

felii8yeleti
/horvódségV

l900
43

l60
20

42
l7

l50

2.sz.íáblez^I

sájáthatá§körben, Megje8yzé§
itényb€véael olólt,
havoítta,éveotejü.
szkutásftás szerirtt

Méré§i ponlok
44l 1992.
/HK 18/
MH ÉEFint.

villámvédelem l0 Me8hibásodás esetén 3,6,9 év€nte
A,Bc.D,E
tiiv-o-

3. Nyomá§taí!ó
b€rendezé§ek

3.1. Kaánok

32. Tartályok

3.3. LégindltóPalackok
3,4. Gázpalackok

3.5. Hidíaulikus rend-
szerek

3.6. Túzoltó palackok

A'B-tól
í08!,óen
Veszétyerségi
o§ztáy
l65
ó5

30

3000

1-2

44l|992.

^lK 
l8./

MH ÉEF int,

Gépkönyv
lluz*bnwl

ll2-1é,,li
szavato§§á8,i
idótól f0g8,óen

4. Eíneló-vontató8épek
4.1. Daíuk
42. ck.daíuk
4.3. voltatódaruk
4.4. Ki§egító daíük
4.5. &nelóüllá§ tar8,.

4.ó, Rakod€éPek
4.7. E§rcló a§ztal, -lap
4.8. Gkcsórlók
4.9. vontató csörlók
4. l 0, c§i8asoíok
4.1 l. Kézi múködt, emelók
4.12.1/oíl,ó.köLözl

l8
1

l

28l1992.
ftIK l4J
M}I IlTcsF
int.

280
l08
50

275

eszközók ls2
4. l 3. Hid.auliku§ emeló

íendszefek
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