
2. Táiékoáalő
a munkavédelmi és munkaegészségügyi íelmérések

tapasztalatairól

Vad,jlz llt,zlt,,tLz,

^,."1!Vll 
öter.cs tervidószakra jov;haglorr munkaredelmi §iaJanen alal,jan ez M\

PUSZF seg Munkavédelmi Osztálya ai MN Katonai KÖJÁL, valamint az illetékes
HM-szerv munkavedelmi megbrzottjának bevonásával lqsi-gg. években felmérő jel-
legú munkavedelmi es munkaegeszségügyi vizsgltlatot végzett az ipari jetlegú tevékeiy,
séget v égző szervezeteknél,

A |izlgáltú .fűú megállLtpitáui, Aölrtlaí.ti,vi é: tanulúgai a ki;letAezíÉ:
1, A lltuftnlttlel állapltát teLittttlt:
- több rnint a fele ]5 évnél régebben _epült, lelújíwa ó),|o-uk volt, mintegy

10-120ó,ának múszaki állapota nem megíeleló (repedezett, megsülJyedt alapok és f.alak,
sérült tetőszerkezetek stb.);

- mindössze 4Oolo,a rendelkezik használatbavéte]i engedéIlyel.

_ Az epületek llado/,rtanak allapota. ti.zrithatósaga. hó,Iigerele"e e, c)üszdsmente5.
segc jltaláb.rn megfelelci. de nóh;ny helyen [cltörcdáetr. íol1ionos.ági hibák mian íel-
újításra szorul.

, .A közlekedesi utak többsegükben ki vannak jeiölve, a belsó közlekedés rendje jól
szabálv ol ott

_ .41,1'4-* rencl es tisztas€. a helyisé8ek, üzemek berendezettsége tóbbségében
mePl(lelo. de \2nnák felázorr. salótromos. vakolarhiányos. z.úíolt. ege,zseg,relen Énle-
Lck is. tolabbj olyanok. ahol a huIIaJékgyújre, nin,,. ..grr.-.7u., '

2. A Lite:ftn!rylk épijkl?épírzlti óllapotát *Éiltar negűllapítható, hag1,
- a villamos hálózatokazMSZ 1ó0O-as szabvany követelmcnyert töib tekintetben

nem elógrtik ki. igy, röbbek kö7ötr fu7. es robbená"vc.zelye, helyi,égekbcn nagy \zdm-
bln vdnnak oiyan elckiromos szerelvinyek es keszülékek. ameJy;k n;m robbanasbi7to,
kivitelűek:

- a fútési, a yiz- és a csatornahálózat több szervezetnél régi és elavult, de egy-két
hely kivételével a követelményeket kielégíti;

- a szellőző bereodezések a kóvetelmenyeket csak helyenkent elegrtik ki, sok az
olyan hclyi.eg. ragy 3ep. ahol zz eLzívas haráifoka ulu.rony.'.,ag1 .gl,i]i'rin n.. allrl-
mlznak 

_mc5rerséges 5zellóztetöst, bar. az indokolt lenne. Töb6 
'elűvóberendezés 

zaj-
\zlntje elé88é magas, dc a S5 dB (Al) megengedett értéket csak .ittá l.it .t, iU.Ú
haladlák ruI;

- a közmúhálózatok karbantartását többségeben éves karbantartási terv aldán
rendszeresen elvógzik, azonban a szervezetek egyLsebb hányndana o t.rlunt-ta, t.-,
szeűtlen, hibamegelózó tevékenysé8 nincs, ciak rneghibásádás esetén kerül sor javí-
tásra.

3. A géPeL é.r bntdezéltl biznn.úgtechni|ai áltlplíát itteílieft negállaptható, l.log

, 
-, az 1980 utan üzembe helyezett gópek és berendezések kevés kvéától eltekiÁe

rendelkeznek üzembe.helyezesi cngedéllyel, a korábbiak csak elvétve, ugyanez vonatko-
zlk a mlnóseglanúsítasokra is;
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- az arra kijelö]t gcpek mintegy íele rendelkezik minósítésse], több teni]eten a
lli;nlzók pötlása jelenlcg is íoly;matban van:

- a karbantartásta vonatkozó megállapítások megegyeznek a közmúhálózatoknál
elmondottakkal;

. . -.üzemelteté§ük a környezetet károsan nem befolyásolja, továbbá a végzett mun,
kát a környezet nerl za,varla;

. . - elhelyezósük, környezeti.ik, kezelhetóségük, megközelíthetóséglik , a tlíoIő,
kiszolgáló tcrületek kialakítása kevés kivételtól eltehnfue;egfelelő, egles esetekben a
zsúfoltság akadályozza a Íolyamatos munkemenetet;

. - az általan_os és a helyi megv ilágít ás általában megfelelő, kivéve egyes csarnoko
kat. ahol az ablakok kjs merete. va8y §Zennyczcttsé8e miatt a tefmészetas megvilásítás,
továbbá a világitótestek hibái és szennyezettsége miatt a mesterséges vildtái neÁ ki-
elégító. Néhány munkahclyen lrelyi megvilágitás létesítése indololt; -

. __. - . 
a 

:z_ú:ópróbaszerúen kipróbált biztoosági berendezósek (vészleállítók, gázérzéke-
lók, végáIláskapcsolók, különféle reteszelóse9 mindenkor -"gf.1.1ó.n -ikodt.k;
, . _,az 

any a9ellátási, any4gmozgatási folyamat lltalában jó és biztonságos, de helyen-
kén_t, fóleg a kézi. anyagmozgatás könnyítése céljából gépesítésre, korszáűsítésre lénne
5züksé8.

, 4-,Az a.lAulmazalt anlagal auz!|eitttk tliztgálatánál megáIlapítható, hogy a létesít-
menyek terüietén a [ertözés,, mergezés-, sugárzás , valamirrt a túz, és robbáásveszély
kis, mertekú. miveJ a veszeJyek elkenilésére ibiztonsági intézkedéseket általában megtJ-
szik.

5. ll kárl,,itó batánle aiagálatinál a zajnéré.uA kimutatták, Irogy a zajterhelések
nagyok:

- a kazánüzemben, ahol s2-8s dB (AI);
- a dugattyús-kompresszor helyiségekben, ahol 94-98 dB (AI);

._ ,- a különbözó jaitó-, szetelő-, megmuokáló-, feldolgozó üzemekben, áol80-9'
dB (AI) az egyenénékű zajszint.

., Egyes technológiai folyamatoknal pel<íaul homokszórásnál, vagy lemczegyengetés-
nél azonban nem ritka a 110-120 dB (Á) csúcserteku impuJzuszaj. iÍ|en m4gJ zajierhe,
lósnél is tóbb helyen előfordult, hogy a dolgozók ne- 

-hu.rnálnok 'h"[,ásvidó 
eszközt.

_ 6. A tlc.rzlju berentlezísak időszakoshatósági vizsgáJatait renclszeresen elvégzik, azok
okmányolása megfeleló. A felméró vizsgálatoli alapján feltárt hiányokat, mulasztásokat
tervszelúen Pótolják, rendezik,

_A villamos hálózat, a berendezések és készülékek előírt érintésvédelmi vizsgálatait,
továbbá a villámvédelem fcJüIvizsgalatát általában elvégzik, a mérések jegyzóköáyvei, a
szük.éges minüsirésck kellóen dokumenra]tak,

A villamos hálózatok tűzrendészeti szabványossági felülvizs&álatait a katonai szer,
vezetek csupán minte8y 1/3,ánál végezték eI, ezért is izámottevó a már emütett MSZ
1600 as szabványtól való eltérés.

, 
A kazanok es nyomástano edények idószakos és eseti szakhatós:ági felülvizsgálatait

rend§zerescn elvegzik, A felvonokat az éves tervek szerint folyamatosá ellen őrzik. ezt a
FeIr onokönyvben dokumenralj.ik.

_. 
Az emelőgépeknél már gyakoribb, hogy az idószakos felülvizsgálatok és terbelési

próbák elmaradnak, a dokumentálások háyosak.



7. Az tgylni tldíl,rz*azakbl való dlátonság megfelelő, a katonai szervezetek
Parancsnoki Munkavédelmi Utasításai általában kelló részletességgel írják eló a szüksó,
ges eszközöket, azok használatát. Általános hiányosság, hogy a Iégzésvédelemhez lrasz,
nálatos szűróberendezések típusait nem irják eló, azok szavatossági idejét nem ellenőr-
zik, s elófordult, ho8y 20 éves, lejáft szavatossá8i idejú betéteket táro]tak.

8- A Lldíiíllak, ti,tztálLodó :zutÉ l.r azkaillÉ juttatása megfeleló, tervszerű és biztosí-
tott. Átalános hiányosság, hogy kézvédó szerek, kenócsök biztosítása oem folyamatos.

9- A nmleahi;ri al*ahussigi auwi l,iugálattlkal és ídőszakos íelűivizsg.ílatokat terv-

szerűeo végrehajtják az előirt szaknáI<a. Egészségromlás esetén má§ munkakörbe
helyezik az érintetteket,

10. A bdle.vt& :íati.,zíiÉai ldatait a vizsgált szervek éves jelentéseikben összesitik,
azok növekvő tendenciát nem mutatnak, sót egyre több helyen csökken a balesetek,

illewe a kicsett napok száma, Szolgálati megbetegedést nem tapasztlrltuok.

11. A íelll.|ah,íg.kl jtá.t uzllLiwl i):.rzefiiggli neiíiri nillhteLet e,Parancsooki Munka
védelmi Utasítás nem mindig kelló mélységben szabályozza. Altalános hiányosság,

hogy az elsósegélynyújtók kjelölése, oktatása elmarad, az egyes szektorokban kijelölt
elsósegéiynyújtók ncveit nem irják ki.

Östzelaglalu megáüapítható, hogy a bejárt üzemck, termelóegységek tcchnológiai
renclszerében közvet]en ba]eseweszéIy, éIcweszély. hanyagságból eredő veszélyeztctett-

ség ncm áll fenn. Az észlelt hibák tóbbsége általában azonnali intézkedésekkel kijavít-
ható.

A vizsgálatok ercdményeként a hclyi elóírásokat pontosították, kie8eszítették,

konkrétabbá tctték, í8] r szabályozás egyórtclmúbbé, hatékonyabbá vált.

A felrnéró vizsgálatok közvetlenül hozzájáruJtak az adott szen/ezelek munka- és

rnunkatg.,zsigúgi llcIlzetenek íejleszre.ehez. iavtusához,

A felmérő vizsgálatok megállapításai alapján általánosao l]asznosítható tapasztala-

toknak tartjuk:

- az új, illetve felújított létesítmónyekkcl kapcsolatos üzembe lrelyezési eljárások
végrehajtását;

- új technológia bevezetésckor fellépó ártalmak (zaj, légszcnnyezettség stb,) ese-

tén a mííszefes mérések elvégzósét, illetve elvégeztetését;

- a Parancsnoki Munkavéde]mi f]ta§itás pontosítását, illetve kiegészitését a helyi
sajátosságokból eredó felac]atokkal, a személyi sérúléssel járó balesetek kivizsgálására

vonatkozó új rendcletekkeI, az egyéni védőeszkózök használatának rendjével (mint pl. a
szúrőbctétek típusa, a zajártalmas munkakörök meghatározása és sziikséges lrallásvéde,

lem elóírása), a feladatvégrehajtás veszélyeivel ósszeíüggó mentési múveletekkel és sza,

báJyokkal, továbbá az elsősegélynyújtók kijelölésével, oktatásának és nyilvántaftásának
előlrásaival;

- veszélyes bcrendczósek clóírt biztonslgi vizsgálatainak rendszeres elvógzését,

illewe elvégeztetését, a íeltárt hibák kijavítását.

A munkavédelemról szóió ]0/1981, (HK 18.) HM úasítás szabalyozza a Aalanal

lzenrzríek a/a!ttílí ttttotleal,ídelni likdat,lit, Ezek végrchajtásából jelentős részt kell vállal,
niuk a munkavédelmi megbízottaknak, akikoek részletes feladatait a parancsnokok a

vonatkozó elöljárói rendelkezések alapján, valamint a katonai szervezet tevékenységé-
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nek sajátosságai alapján határozzák mcg. Ehhez kíváounk segítséget oyújtaoi a köver
kczó összeállítással,

3. A katonai szervezet (egység, intézet) munkavédelmi
megbízottainak íöbb íeladatai:

1.Ilm(jr a katonei szervezet életével, tevékenységével, feglverzetével és tecbnikai
eszközeivel, elhelyezésével, valamennyi fcladatável összefuggó veszélyforrásokat, v;Lla-

mint a személyi állomány testi épségének, egészségének megóvására érvényben levó, a

katonai szervezetrc vonatkozó szabályokat, elóírásokat.

2. Szartltzzt mtg és koordináJja a Parancsnoki Munkavédelmi tltasitás (PMU) terve-
zetének kidolgozását, gondoskodjon a munkavédelem általános, valamint feg}.veínemi.
szakmai elóírásainak éwényesítéséról. Evente vizsgálja felúl és szükség esetélr te8yen
javaslatot a PMU módosítására, kiegészítésére,

3. Ttgler jalttllatat aparancsnoknak a balesct-megclózés és egészség,rnegóvás érde
kében helyileg indokolt intézkedések kiadására,

4. Minden esetben, amikor a személyi állomány te§ti épségének, egészségének köz,
vetlen veszélyeztetését tapasztalja v4gy ezekól tudomást szerez, kudemlq,tzzttt ,lzrma!
irtlzktdbt az illctókes elöljárónál a közvetlen balesetveszáy elhádtására,

5. Szrnvzzt az időszakos munkavódclmi szemlék, munkavédelmi belsó ellenórzések
végrehajtását, Kezdeményezze és ellenórizze a munkavédelmi szemlék során feltárt
hibák megszüntetését.

6. Klxit:t el ls jthúllag,á,va ícjutzc lí:Lkatonai szervezet éves munkavédelmi intéz-
kedósi tervét, tegyen javaslatot, hogy a íóbb munkavédelmi íeladatok a katonai szerle,
zet évcs munka- és ellenórzósi tcnében szerepeljenek, Tervezze meg a rendelkezésre
álló munkavédelmi költségkeret felhasználását.

7. Kitlt/ figdutnel a katonai szervezetnél folyó létesitési (felújítási, javítási) tevé
kclységét, gondoskodjon a létesítés folyamatában az üzemeltető katonai szervezetre
háruIó íeladatok elvégzéséról, jogok, kötelességek teljesítéséróI.

8: Kííl,jt figehntnLl, hogy az eszközók, any4gok kezelésének, használatának,
továbbá az alkalmazással összefiiggó valamennyi folyamatának biztonsági elóírásai ren-
delkezésre álljanak, azokat az érintettek ismerjék és teljesítsék. Akadályozza meg, hogy a
csapatbeszerzés révén a személyi állomány testi épsé8ét, e8észségét veszélyeztetó eszkö-
zóket, any4gokat vegyenek használatba.

9. Isneir 
^zokat 

a berendezéseket, veszélyes eszkózókct, amclyekre idószakos és

e§eti hitelesítések, felülvizsgálatok vannak elóírva, kísérje figyelemmel azok megtör
tóntét,

1rJ. Gtndtl:iadjrln a munkahclyi biztonsfui elóírások kidolgozásáról, elóírásos elbe-
lyezéséről. Ellenórizze a veszélyt jelzó és figyelmeztető táblák íneglétét, állapotát, indo,
kolt esetben kezdcményezze megfeleló jelzések elhelyezését, alkalmazását,

11. Vlgczze az ittasság ellenőrzéséból reá háruló fe]adatokat.

12. ElLniíizzt az elóírt munkavédelmi egyéoi védóeszközök meglétét, azok alkal-
masságát és hasznáIatát továbbá a védóital-ellátást.


