- Billenöajtó alkalmazása megengedhető rögzített ellensúlyos motorok,
illetve hidraulikus mozgatású ajtó esetén.
A toló- és billenő ajtók alkalmazása esetén személyi forgalom céljára megfelelő 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 megfelelő, 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:
termékszám:
termékszám:
termékszám:
termékszám:

17-15-12,
15-34-42,
17-15-162,
17-15-161,
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 minősítéssel rendelkezik,
- általános (polgári) rendeltetésü eszközök esetén az ágazati miniszterek
vonatkozó előírásai a mérvadóak,
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- haditechnikai eszközök esetén a minősíttetés az anyagnem szerint illetékes főnök feladata, amelyet az MN Haditechnikai Intézettel együttesen végez.
Ez vonatkozik az üzembe helyezési és üzemeltetési (kezelési) utasítások kiadására is.
Jelenleg az anyagnem szerint illetékes főnökségek a minősíttetni kívánt eszközeik jegyzékét átadták a HTI-nek a minősítési ütemterv kidolgozása céljából.
Az MN PÜSZF-ség baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 1978 október 17-18-án a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet munkatársainak bevonásával továbbképzést tartott a főnökségek megbízottjai részére.
-~-

A továbbképzés a

minősítési

rendszer egységes szemléletének. kialakítását

és a megbízottak szakmai felkészítését volt hivatott szolgálni. Az elhangzottak

jó alapot biztosítanak az

•

elkövetkező

feladatok elvégzéséhez.

Most érkezett el az idő, amikor a csapatoknak is aktívan be kel'l kapcsŰ
lódniuk a fent vázolt munkába.
A csapatoknál dolgozó munkavédelmi megbízottak feladata, hogy az önálló
csapatbeszerzésü gépeknél, eszközöknél maradéktalanul érvényre juttassák a
9/1977. intézkedés előírásait.
Az ágazati miniszteri intézkedések alapján kell megállapítaniuk, hogy a beszerzés alatt álló eszköz munkavédelmi minősítésre 'kötelezett-e vagy sem. Ha
igen, csak „megfelelő" munkavédelmi minősítő bizonyítvánnyal rendelkező eszközt lehet rendszeresíteni. Amennyiben az eszköz a beszerzéskor még nem rendelkezik minősítő bizonyítvánnyal, a minősítést a rendszerbeállítási eljárás előtt
el kell végeztetni.
A minősítő eljárások megszervezését, a minősítő polgári intézet kijelölését
a munkavédelmi megbízott az anyagnem szerint ill~ékes főnökség munkavédelmi (minősítéssel foglalkozó) megbízottjával koordinálja.
Katonai rendeltetésú eszköz esetében, rendszeresítés előtt a Haditechnikai
Intézet munkavédelmi minősítéssel foglalkozó munkatársával kell konzultálni.

Felsőoktatási intézmények
VII. országos munkavédelmi ankétja, 1978

Szeptember 12-13-án a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen rendezték
meg a Felsőoktatási intézmények VII. országos munkavédelmi ankétját, melynek
részeként került sor az ankét alkalmából meghirdetett pályázat eredményeinek
kihirdetésére.
A néphadsereg személyi állománya köréből részt vettek a pályázaton és
díjat nyertek: dr. Vasvári Ferenc mk. őrnagy (II. díj és a HM különdíja),
Mikó Lajos alezredes (III. díj és a HM különdíja), valamint Farnadi Tibor mk.
őrnagy (III. díj és a HM különdíja) elvtársak.
Folyóiratunk három egymást követő számában leközöljük a pályamúvek
lényegét tartalmazó rövid ismertetőket.
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