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végrehajtás minőségén túl, humánus szempontok is szükségessé teszik a korszerű 
világítás 6i színdinamika alkalmazását. E komplex alkalmazás a következő elő
nyökkel jár: 

csökken a balesetveszély; 
csökkenti a betegség miatti munkaidő kiesését; 
fokozza a munkakedvet; 
tehermentesíti a központi idegrendszert; 
növeli a teljesítőképességet; 
elősegíti a jó légkör és munkakomfort kialakulását. 

Ezért kimondhatjuk: általánosságban arra kell törekedni, hogy megfelelő 
színharmónia kialakításával a káros hatások csökkenjenek és a feladatot végző 
személyek kellemes, az adott munkához legjobban megfelelő környezetet te
remtsünk. 

ALLAsFOGLALAS 
a munkavédelem egyes kérdéseiről 

A Magyar Népköztársasági Országos Szabványok (MSZ), az Országos Épí
tésügyi Szabályzat (OÉSZ) módosító rendelkezései, valamint a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa Munkavédelmi Osztálya - az Egészségügyi Minisztérium 
Közegészségügyi és Járványügyi Főosztályának és a Belügyminisztérium Tűzren
dészeti Országos Parancsnokságának egyetértésével kiadott - állásfoglalása alap
ján az alábbi tájékoztatót adjuk ki. 

1. A KÁBESZ 41. pontjára vonatkozóan: 

Pincében levő helyiség munkahely céljára a KABESZ 40. pontjában meg
jelölt szervek előzetes hozzájárulásával, az alábbi feltételekkel létesíthető: 

- a tevékenység során egészségre ártalmas gázok, gőzök és porok nem ke
letkezhetnek; 

- a munkahely nem tartozhat „A" vagy „B" tűzveszélyességi osztályba; 
- az egy főre jutó alapterület, illetve tiszta légköbméter legalább 2oowkal 

haladja meg a KABESZ 45., illetve 47. pontjában előírt értékeket; 
- a helyiség pormentes szellőzése (szellőztetése) biztosítson a KABESZ 556. 

pontjában előírt egy főre jutó tiszta levegő mennyiségnél legalább 20°/o-kal na
gyobb volument; 

- a vonatkozó előírásoknak eltérés nélkül feleljen meg a helyiség belma
gassága, a lejárati ajtók és lépcsők méretei; 

- legyen biztosítva a munkahely nedvesség elleni szigetelése, s amennyiben 
a technológia megengedi, legyen melegpadlós; 

- biztosítani kell a helyiség megfelelő fűtését, a mesterséges világítást és az 
előírt fényerősséget; 

- amennyiben a napi anyagforgalom az 1 tonnát meghaladja, az anyag
mozgatást gépesíteni kell (felvonó, szállítószalag, csúzda stb. segítségével). 

2. A KABESZ 85. pontja szerint a tűz-, robbanás- és gázveszélyes üzemi 
helyiségekben tolóajtót, vagy billenőajtót nem lehet alkalmazni. 
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- Billenöajtó alkalmazása megengedhető rögzített ellensúlyos motorok, 
illetve hidraulikus mozgatású ajtó esetén. 

A toló- és billenő ajtók alkalmazása esetén személyi forgalom céljára meg
felelő bejáratot kell biztosítani. 

- A KABESZ 88. pontja előírása továbbra is érvényes. 

3. A magas üzemcsarnokban beépített ablakok esetén az ablakok felső 
részét szellőzés céljából nyitható - többnyire bukórendszerűre - képezzék ki. 

Ezen ablakok nyitása, zárása nincs megoldva, mivel nagy többségükben 
nincsenek távnyitóval ellátva. A toló-húzó rúddal történő kezelés nem megfe
lelő, mivel balesetet okozhat (kitöri az ablakot, sőt súlyosabb esetben be is 
szakíthatja). 

Állásfoglalás: 

A magas csarnokokba beépített bukórendszerű ablakokat csak zuhanásgátló 
szerkezet felszerelésével szabad használni. Távnyitó szerkezetként provizórikus 
eszközöket (rúd, lánc stb.) használni tilos. 

A távnyitó szerkezetek csak biztonságosan működő berendezések lehetnek. 

4. Csúszásgátló padozat: 
A csúszásgátló padlóburkolatra vonatkozóan az Egészségügyi Minisztérium 

és a SZOT együttes állásfoglalást adott ki. 

Csúszásmentes padlóburkolatok: 

tüskés keramit lap 
- kúpos burkoló lap 

kúpos burkoló lap 
- recés felületű burkoló lap 
- érdes felületű burkoló lap 

termékszám: 17-15-12, 
termékszám: 15-34-42, 
termékszám: 17-15-162, 
termékszám: 17-15-161, 
termékszám: 17-15-163/164. 

Gépek, eszközök munkavédelmi minősítésével kapcsolatos 
feladatok a csapatoknál 

A honvédelmi miniszter 4/1974. (HK 6.) számú utasításának 10. pontja 
értelmében a haditechnikai eszközöket, gépeket, berendezéseket, felszereléseket 
és az egészségre veszélyes, vagy ártalmas anyagokat munkavédelmi szempontból 
minősíteni kell. A munkavédelmi minősítés rendjét a 9/1977. (HK 10.) számú 
MN PÜSZF-MNVK HTFCSF együttes intézkedés szabályozza. 

Az intézkedés rendelkezik egyrészt a rendszerbe állítandó, másrészt a már 
rendszerben levő, valamint az importból beszerzésre kerülő eszközök munka· 
védelmi minősítésével kapcsolatos kérdésekben. 

Az intézkedés egyértelműen kimondja az alábbiakat: 
- rendszerben csak olyan eszköz lehet, amely megfelelő munkavédelmi mi

nősítéssel rendelkezik, 
- általános (polgári) rendeltetésü eszközök esetén az ágazati miniszterek 

vonatkozó előírásai a mérvadóak, 
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