
Igen hasznosnak tartanánk, ha a csapatok szakemberei egy-egy megtörtént it
tas vezetés, baleset tanulságait megírnák. Olyan esettanulmányok folyóiratokban 
történő megjelenítése is szűkséges, amely közreadásáhól mások is tanulnának, il
Jetve ami segíts-get nyújt ahhoz, hogy az ittas vezetések száma csökkenjen. 

Vannak jól bevált módszerek, amelyek a gyakorlati életben továbbra is al
kalmazhatók. Ilyen jó módszernek tekinthető a bevonuló katonáknál a jogosít
vánnyal rende1kczők összeírása. A szülőknek, családtagoknak írt levelek, melyek
ben felhívják a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire és segítséget kérnek a szülők
től, hozzátartozóktól, hogy tartsák távol katonáinkat az ittas vezetéstől. 

Minden alakulatnak, szervnek vannak az említetteken kívül olyan módszerei, 
.._... amelyek hatékonyan segítették eddig is a megeliiző munkát, ezeket célszerű to

vábbra is felhasználni. 

3. A katonai szervezeteknek a tedinikai eszközök munkavédelmi 
minőségtanósításával, minősítésével kapesolatos feladatai 

Földi Ferenc kpa. 

Az Országos Munkavédelmi Bizottság kiadta a 7001,'1983. (lll. 31.) s::. 
lrányelvét, a munkavédcJmi minőségtanúsításról és minősítésről. Ebben a cikk
ben az Irányelvek a Magyar Néphadsereg katonai szervez·eteinél történő alkal
mazásából fakadó teendőket részletesebben ismertetjük. 

A Magyar Néphadseregben használt, a néphad.sereg számára beszerzett ter
melőeszközök, termelő berendezések (az iparban is megtalálható eszközök), vala
mint a nem termelő célú eszközök pl. haditechnikai C"Szközök (együtt technikai 
eszközök) munkavédelmi minőségtanúsításának, minősítésének követelményeit a 
47/1979. (Xl. 30.) MT s;:. rendelet (R) és a 30,'1981. (HK 18.} HM sz. utasítás 
(Ut) tartalmazza. A témakörben felhasznált fogalmak az MSZ 63 és MSZ 18776 
szabványokban, illetőleg a katonai szabályzatokban, szakutasításokban megta
lálhatók. 

A tapasztalatok szerint a jogszabályok szövegének egységes értelmezéséhez 
részletesebb magyarázat szükséges. Nehézséget okoz a munkavédelmi minőség
tanúsítás és a munkavédelmi minősítés mint két különböző eljárás szétválasztása. 

Nézzük tehát, hogy mit kell érteni a két fogalom alatt: 

1. Munkavédelmi minőségtanúsítás 

A munkavédelmi minőségtanúsítás az általános minőségtanúsítás azon része, 
amelyben az eszköz gyártója az eszköz munkavédelmi megfelelőségéről nyilatko-

~ zik. Az eszköz egyéb tanúsításával ellentétben, ahol különféle kategorizálásra (pl. 
osztályba sorolás) van lehetőség, a munkavédelmi minőségtanúsítás kizárólag 
olyan termékre állítható ki, amely az esz.közre vonatkozó valamennyi munkavé
delmi követelménynek megfelel A kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy ha 
például a néphadsereg valamely szerve a gyártóval egy biztonyos technikai esz
köz szálHci5ára szerződést köt, a szerződő felek a minőségtanúsítás módjára és 
tartalmi kellékeire megállapodjanak. A tartalmi kellékeknek azonban ki kell elé· 
gíteniük a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban (pl. MSZ 6726) rögzí· 
tett követelményeket is. 
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A rendelet kimondja, hogy munkavédelmi minóségtanúsítás nélkül termelő
eszközt gyártani, forgalmazni, használni nem lehet. Ez az előírás vonatkozik a 
munkavédelmi minősítésre kötelezett, hatósági engedélyezés alá tartozó termelő
eszközökre is. Ugyanígy vonatkozik elsősorban lakossági fogyasztásra szolgáló, de 
munkahelyeken is felhasználható termelőeszközökre, amelyek megfelelőségét ha
tósági minőségvizsgáló szervezet (pl. KERMI, MEEI) végzi. 

A rendelet. ezen előírásait az Ut. értelemszerűen kiterjeszti a néphadsereg te
vékenységére is. Tehát a néphadseregben egyidejűleg, illetve újítással bevezetett 
technikai eszközök, munkavédelmi minőségének tanúsítása - a jogszabályokban„ 
szabványokban előírt módon - az előállító katonai szervezet kötelessége. A ka
tonai szervezet szüks.ég esetén polgári vizsgáló in-t~mény segítségét is ,kéEheti. 

A munkavédelmi minóségtanúsitás a következő formákban történhet:· 

a) Minőségi bizonyítvány. Alaki és tartalmi követelményeit az MSZ 7595-78 
szabvány tartalmazza. E bizonyítvány 11., 12., 14. számmal jelölt rovatai lehe
tővC! teszik, hogy a termék lényeges munkavédelmi t4lajdonságairól, :a minőség 
ellenőrzésénél. alkalmazott vizsgálati. módokról a gyártó nyila.tkozzon. Továbbá 
feltüntethetők a hatósági es egyéb engedélyek számai, az esetleges vizsgáló in
tézmény megnevezése stb. is. Amennyiben a vizsgálatról külön jegyzőkönyv ké
szül, a minőségi bizonyítványban elegendő a vizsgálati jegyzőkönyv azonosító 
adataira hivatkozni. A minősC!gi bizonyítványt a dokumentáció részeként át kell 
adni a felha.sznáJónak, a vizsgálati jegyzőkönyvet pedig - a tanúsítás ellenőriz~ 
etőségének érdekében - a .gyártónak (katonai szervezetnek) meg kell őriznie. 

b} Minőségi jel. MinösC!gi jellel a technikai esz.közön, vagy annak csomago
lásán kell a minőséget tanúsítani, ha jogszabály, nemze~közi szerződés, vagy szab
vány másként nem rendelkezik, ami egyben a munkavC!delmi minőségtanúsítás is. 
Csak olyan időtálló minőségi jelet szabad alkalmazni. amely az érdekeltek szá
mára egyértelmű Cs alkalmas az eszköz lC!nyeges, tulajdonságainak tanúsítására. 

e) Technikai es:::.kö-::_ön feltüntett adatok. Ha a technikai eszköz jellege le-• 
hetővé teszi, a minőség tanúsítható az cs~közön, vagy annak csomagolásán feltün:.. 
tetett adatokkal, pl. árucímke segítségével. Ezeknek tartalmazniuk kell a munka
vC!delmi minőségre, illetve a biztonságos használatra vonatkozó adatokat'. 

d) ·Kísérójegy-::_ék. Egyszerű· technikai eszközök munkavédelmi minőségtanú
sítása történhet a kísCröjcgyzéken (szállítÓfeVélen, száinlán) feltüntetett sZabV'ánY
ra, vagy egyéb egyértelműen aZoni:>Sítható előírásra vató hivatkozássaL 

Anak ellenére, hogy a Kormányren·dektben sierepel a ·mű-Szaki ·leír.ts,: mint 
tanúsítási foI.1ma, munkavédelmi minőség tanúsítására. nem fogadható el, mert el
sődleges_ célja a _vonatkozó szabvánrok, elé:iíráso~ szerint részletcscp ismc:rtetni 
az eszköz működését. · 

Import technikai eszköz munkavédelmi minőségtanúsitását - ha: az minős.l
tésre nem kötelezett - az importáló külkereskedelmi.tevékenységre jogosi,dt .. gaz
dálkodó szervezet köteles magyar - vagy a sze-rződésben .. meghatározott- más,, ""7 

nyelven a belföldi megrendelő rendelkezésére bocsátani,. Ha a tanúsítás idegen 
nyelvű, a felhasználónál biztosítani _kell. annak magyar .nyelvű ,szövegét. Tehát .a 
katonai szervezet követelh:eti az importálótól a munkavédelmi minőségtanúsítá.st.; 
Ez történhet elsősorban a- külföldi gyártó taflµsítványának beszerzésével, amely.
nek tartalmaznia kell azt, hogy 4z e.szköz megfelel. a magyar vagy a nemzetköii 
(KGST, ISO, IEC, C.EN stb.), illetve a gyártó ország munkavéd.elmi· elöirásai• 
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nak. E tanúsítvány beszerzésével az importáló és az import technikai eszközt bel
földön forgalomba hozó gazdálkodó szervezet eleget tett az R-ben foglalt köte
lezettségének. A tanúsítványban azonban nem elegendő a különféle szabványokra. 
előírásokra való általános hivatkozás, azok pontos jelzetét is meg kell adni. (Nem 
elég azt írni, hogy az eszköz megfelel a munkavédelmi szabvány előírásoknak, 
hanem megfelel az MSZ 1600 stb. szabványok előírásainak.) Amennyiben az im
portáló a külföldi gyártó munkavédelmi minőségtanúsítását nem szerzi be, úgy 
az eszköz jellegének megfelelő hazai minősítő intézmény szakvéleménye alapján 
köteles azt dokumentálni. A minőségtanúsítás alapja csak olyan szakvélemény le
het, amely az eszköz munkavédelmi megfelelőségét támasztja alá. Amennyiben az 
importált technikai eszköz munkavédelmi minősítésre is kötelezett, a minősítő bi · 
zonyítvá-ny helyettesíti a minőségtanúsítást. 

2. Munkavédelmi minősítés 
A termelő eszközök (R) és a technikai eszközök (Ut) meghatározott körét 

amelyek az átlagot meghaladó mértékben veszélyesek, a munkavédelmi minőség 
tanúsításán túl, az t/1981. 0MB sz. Irányelvben lefektetett elvek szerint munka
védelmi szempontból minősíteni kell. 

A termelőeszközök minősítésének követelményeit az MSZ 63 szabvány, a ha
ditechnikai eszközök minősítésének követelményeit (a minősítést biztons.ígtechni · 
kai felülvizsgálat keretében kell elvégezni) az Ut. 5. mellékl.ete, valamint a 
167;1)982. ny!. sz. Segédlet (kivonatosan megjelent a Hadtápbiztositás 1982. 2. 
számában, KI. sz.: 204 1093) tartalmazza. 

A jogszabályok kimondják, hogy minősítésre kötelezett technikai eszközt ér
vényes minösítö bizonyítvány hiányában gyártani, forgalmazni, kölcsönözni, üzem
be helyezni, használni nem szabad. Esetenként azonban megengedett, hogy a mi
nősítés megtönténtéig az eszközt próba-, vagy kísérleti jelleggel üzemeltessék. 
(A haditechnikai eszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatait a csapatpróba idő
szakában kell elvégezni.) 

A minősítésre kötelezett technikai eszközök körét az 1/1982. (I. 1.) IpM. sz. 
rendelet 7. sz. melléklete, az R. végrehajtására kiadott más jogszabályok, vala
mint az anyagnem szerint illetékes főnökök intézkedései határozzák meg. A mi
nősítési kötelezettség csak azokra az eszközökre terjed ki, amelyek a jogszabályok 
hatályba lépése után kerültek legyártásra, beszerzésre, vagy krülnek rendszeresí
tésre. 

A. technikai eszközök munkavédelmi minösítését termelőeszköz esetén az ar
ra kijelölt minősítő intézet, haditechnikai eszközök esetén az anyagnem szerint 
illetékes főnök által kijelölt bizottság végzi. A minősítő intézmény, az illetékes 
főnökség a vizsgálati jegyzőkönyv és a hozzátartozó minősítő bizonyítvány egy 
példányát köteles legalább 10 évig megőrizni, tehát azokat bármely katonai szer"." 
vezet, indokolt esetben az emlitett helyekről, másolati és adminisztratív költségek 
térítése ellenében beszerezheti. 

T crmelőeszközök esetében rendszeresen, de legalább ötévenként várható a 
minősítésre kötelezett eszközök körének újra meghatározása, módosítása, felül
vizsgálata, melynek eredményét a tárcák hivatalos lapjukban közzéteszik. A ka~ 
tonai szervezetek beszerzéssel foglalkozó ·apparátusai számára ajánlatos ezen köz„ 
lemények folyamatos figyelemmel kísérése. 

Az a katonai szervezet, amely minősítésre kötelzett technikai eszközt kíván 
bezserezni, 'rendszeresíteni, ·üzemeltetni, köteles a minősítő bizonyítvány meglétét 
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ellenőrizni és célszerű, ha azt már a megrendelésben igényli. Az a gyártó, illetve 
forgalmazó, amely munkavédelmi minősítő bizonyítvány nélkül szállítja az egyéb
ként arra kötelezett eszközt jogszabálysértést követ el, tehát, ha a katonai szerve
zet - különféle meggondolásokból - bizonyítvány nélkül is átvenné az eszközt, 
maga is a jogszabálysértés részesévé válik és így annak minden felelősségét is 
magára veszi. Arról nem is beszélve, hogy az esetleg később munkavédelmi 
szempontból szükségessé váló , a felügyeleti szervek által előírt átalakítások 
miatt az eszköz garanciáját is elveszítheti. Nem lehet kérdéses tehát, hogy a mi
nősítő bizonyítvány meglétének ellenőrzéséhez a katonai szervezetnek milyen fon
tos érdeke fűződik. 

Amennyiben a katonai szerveztnél munkavédelmi minősítésre köteJ.ezett esz
köz előállítása, újítással történő bevezetése folyik a minősítésre vonatkozó előírá
sok szerint kell eljárni, tehát a. minősítési kötelezettség a szervezetet terheli. Mód 
van arra, hogy a katonai szervezetnél előállított, minősítésre kötelezett, de csak a 
néphadseregen belül használt termelőeszköz minősítését, a haditechnikai eszközök 
esetében alkalmazott biztonságtechnikai eszközök esetében alkalmazott biztonság
technikai felülvizsgálat keretében végezzék el a felülvizsgálat szabályai szerint. 
Ezt az utat akkor célszerű követni, ha az illetékes polgári minősítő intézetnél a 
vizsgálat nem, vagy csak nehezen lehetne elvégezhető, illetve a várható költségek 
nem állnának arányban az eszköz használatából adódó haszonnal. 

Lényeges felhívni a figyelmet arra, hogy nem kell minősítő vizsgálatnak alá
vetni azt a technikai eszközt, amelyet arra nem jelöltek ki, továbbá a technoló
giai folyamatokat, de megengedett, hogy a katonai szervezet saját részére az esz
közről, vagy technológiai folyamatról munkavédelmi szakvéleményt kérjen az il
letékes minősítő intézettől, főnökségtől. Altalános tapasztalat szerint azonban 
szakvéleményt csak valóban indokolt esetben (sorozatos balesetek, nyilvánvaló 
balesetveszély stb.) célszerű kérni. A katonai szervezet az előírt rendben tegyen 
jelentést az anyagnem szerint illetékes főnökségre, ha az alkalmazott technikai 
eszköz munkavédelmi alkalmasságával szemben konkrét kifogásokat talál. 

Amennyiben a katonai szervezet az általa előállított technikai eszköz mun
kavédelmi minősítését polgári minősítő intézettel kívánja elvégeztetni, a követke
ző eljárási rendet célszerű betartani. Az előállító katonai szervezet már a tervezést 
megelőzően, vagy annak kezdeti stádiumában keresse meg a minősitó intézetet 
és jelentse be be az igényét, egyben meg-.adva azt a várható időpontot, amikor a 
vizósgálat megkezdhető. Így biztosítható, hogy a minősítő intézet tervszintről in
dulva végig kövesse az egész tervezési, gyártási, szerelési stb. folyamatot, az eset
leges hibákat már az előállítás folyamata alatt feltárja -, így egyszerűbb és ol
csóbb azok kijavítása is - és hogy az eszköz elkészültével egy időben rendelke
zésre álljon a minősítő bizonyítvány. Hozzá kell tenni azonban, hogy a vázolt el
járási rend ugyanígy javasolható a biztonságtechnikai felülvizsgálat keretében 
minősített technikai esz,közök estében, akkor persze nem a minősítő intézettel, 
hanem az anyagnem szerint illetékes főnökséggel kell felvenni a kapcsolatot az 
dőírt rend szerint. 

Az Ut. 23. §. (8) bekezdés kimondja, hogy a néphadsereg részére gyártott 
haditechnikai eszköz munkavédelmi minősítése a gyártó feladata, ugyanakkor 
a gyakorlat azt mutatja, hogy - illetékes minősítő intézet hiányában - a gyártó 
a minősítésre a néphadseregben bevezetett rendszert kívánja alkalmazni. Ez alkal
mat teremt arra is, hogy a fejlesztők már a tervezés stádiumában jelezzék az csz-
8öz szempontjából anyagnem szerint illetékes főnökségnek, h«lgy a létrehozandó 
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technikai minősítés kötele~ _lesz. lgy a főnökség már ebben a stádiumban fel tud
ja állítani a felülvizsgáló bizottságot, és már tervszinten lehet észrevételeket tenni 
a munkavédelmi alkalmasságról. Ezzel a módszerrel jelentős idő és költség ta
karítható meg. 

Minősítésre kötelezett importált technikai eszközök esetén a megrendelő ka
tanai szervezet közölje az importáló szervezettel a szerződés megkötése előtt, hogy 
az eszköz hazai munkavédelmi minősítésre kötelezett-e, kösse ki, hogy a minősítés 
megrendeléséért ki a felelős (az importáló, vagy a megrendelő, ugyanis ezt a jog
szabályok lehetővé teszik), jelölje meg a minősítés módját (minősítő intézet, vagy 
biztonságtechnikai felülvizsgálat), valamint igényelje az általa megjelölt minősítő 
intézet, vagy bizottság képviselőjének jelenlétét a tárgyalások befejező szaka
szában, dc még a külföldi szállítóval kötendő szerződés aláírását megelőzően. 
Csak ezzel az eljárási renddel biztosítható egyértelműen, hogy az eszközre vonat
kozó hazai munkavédelmi követelmények a szerződés szerves részét képezzék, 
alapul szolgálva a minősítő bizonyítvány kiadásához. A fentiek elmulasztása azt 
eredményezheti, hogy a megrendelő katonai szervezet vagy nem kapja meg a 
minősítő bizonyítványt és az eszközt nem használhatja, nem rendszeresíttetheti, 
vagy a hiányosságok házilagos kijavítása miatt elveszti az eszközre a granciát, de 
mindenképpen hosszadalmas és költséges vitákba bonyolódik. 

Az érintettek számára javasoljuk az 0MB Irányelv gondos tanulmányozását. 
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