
osszeóllítotto
oz MN Pénzügyi Szol9óloíőnökség

Boleset-elhórítósi és Munkovédelmi Osztólyo

Tortolom;
Segédletek o munkovédelmi köveielmények

élvényesítéséhez o létesítmények létrehozóso,
íelújítóso, korszerűsítése íolyomón

Az MN PÜSZF-ség Ea,treset-elhárítási és murnkavédelmi osztálya se-
g€dletet ado,tt ki ,a lléte§ítmények munkavédelmi követelünényeindk ;ér-

vényesíté§éhez. A,segédlst egysreges formábajn taíitalmlazza,a mrrdkavé-
del&nmel kapc§olatos tud,rriva{ókat és követeltnényeket, tájékoztatást
nyújt a n-éphad§eregi elóírá§ollról, Á,s€édlbt anJ,agát,a rninél széleseub
köíben történő m.qgi§mer€s ,oéljából ket ré§zben folyamat san közöljúk.

Segédlet
q munkovédelmi követelmények érvényesítéséhez

o létesítmények létrehozóso, íelújítóso
korszerűsílése íolyomón

A segódl€t élj,a el" eg'ten' a beruházó, ,a tervező, a rkiviteJezó és
az üzemeltetó katonai szervezetek (továbbiakban: közreműködők) mun-
kavédeltni íetadatlainark egy§éges értelrnezését a létesítés egye§ lázislai
ban.

A léiesítes főblb {munkavédel,rnli előírásait, a közrernrjrködók felada'tait
a 47179'79. (xI. 30.) MT rendelet, vatrafillnt a végrehajtására kiradott 30/
1981. (HK 18.) HM utá§ítás szallijiályozzL

A fulad,latok érter],mezé§ónél ialhbó1 llne kündulni, hogy - amint ,azt
a jogszaibály megbatár,ozza - a ,berufuizasqk val.amennyi szaka§zában
a munüravédelíni vonat]kozású rendel]kezések érvényesitése, a sza ványok
és má'§ kötetrezó múszaki ,előírá,sok ííBegtantá§a, a i/etesitést en lközremú_
ködök együtóes, d€ t€vékenységi kórük szeri,nt diff€,rencj,ált feladata.
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A leladatok pontos megh&tőrofiúhoz ísmerfui kell a ,beruhÁzól és
o utesttésbén íésáDeuők íogalina neghatdro4ú§őt, amelueteEt a loglfu.-
ból,gok a lúuatkezők szerínt í,smlertetnek:

_ a \en luózős új létesíbmény létr€hoá§a, valtarnint enndk kell te-
bi,nteni ,a megüervd< felrijitásátt, bóvíüését, átalakítá§át is ;

- a berufuúz' (rnegrende]6) az a lnatonai szervezgt, válla]iat, amely
a létesítrnény,hez r€nclellnezesi,jogot kapott ;

- a tervező'az a §zerv (sz€mély), amely a beruházá§ megvaló§ítá-
sához §ztiikség€§ mli§zallli tervdolr,urrrentációt ldidolgozza ;

. - a kfuitel)ező hz la vál,lalkoó ii/]agy lnatonai §zervezet, armely a mű-
szarki tervdokurnerr,üáció alapján a tgüesítes 1f,izikaii rnegvaló§ítábát végá;

- az üzemjeltető az a katqnai s]z€rvgzet, ,arnely a beruMzás ,ered,tné-
nyd]rént megvraló§ult letesíttnényelket és ,azok berendetzeseirt használja;

- a nufuWDéd,el,íLi) íelügaeletet elutó szeíDek a üét€§ítes m€neté-
ben íelügyelrirk a munlkahédel,rni kö,vetol,méír,yek é{rvé,nyesítését. Ez a szer-
vezet a közponúiílag tenvezeüt eruürázás éetén a trlM MN Pénzürgyi Szol-
gá atíőnökség, a nem kózpontilag t€r,ve?et]t (csaplatepíükezés, felrljítás)
€§eién az éiintett §eregte§tszintú paí,a,ncsno,k§ág, illretve ]az elöljáró,hon-
védelmi m]iniszteriumi fónökség ;

- a szakhatóságok a léiecíttés fdlyarnaóáhan, á tervező és a berruházó
[<ezdetné,rryezésére, a ilét€sí,tmény épitéséndk engedélyezésében és hasz-
rtálaóbavéte'léb€n működn€k közre ;

- a közműuek (,,7íz-, gáz- és,csatornázá§i ,művek, távhő- é§ árarn-
szoldáItató szervdk. ,posda) ,szol],gáltaüási feladatulk nel]ett dllenőrző t€-
vék€ny]seget is foiytatnalk. így a létesítes ío,lyamatában - a tervező ''és

a b€ruházó kezdeményezésér,e - a létesítés engedélyeiéséí!él é§,ha§zná-
latübavételénél a szarkmari megoldás és .a szolgálitlatás feltételeiról nyilat-
koznak,

A közíeműlrödők íonto§abb 1nunlr,aDédebrri, íeM,d,ataít e beruhdzós
egues sza,kl,szaiban a köDetkező csopoftasí.tú|bdn, ísmelltetjiik :

I. Előkeszítés
II. T,ervezés

III. Kdvitetrezés
rV. Műszaiki átEdás_átvéte'li eljárá§
v. Haszná:]atbaveieli dljárá§

VI. Engedélyek kiadása
vIL Garanciáli§,,illdtve szavatossági munkák
Az egyes szalkaszoJkon belüLa re6áve\rők rnu,rrkavédelmi leladatalt

azonos sorrendberl (bervházó, tervező, kivi]tolező, üzemeltető, szalkható-
ság, közmúvek) társ/,aljuk.

I. Előleészí.tés

A létesítés folya,matában az előkészités Jtizisdhoz tartozik:

- az igénytáma§ztás;

- az adatgyűjtes. ,adiat szolgá'l hal ás;

- az engedélyezési dolkurnentáció elkeszítése ;

- a sza]khhtósági egyezjtetésok ;

- a közmű egyeztetésdk;
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- az engedélyezési tervdqkurnentáoió munkavédelrni megfelelósé-
gének Vi2sgálata.

1. A beíuhőzó köteles a teraezői megbí.zósso] egui,d,őbe|L flflindazon
a,d,atok, inJoímációk közlésére, dn-Lewek a létesítména JunkcionáIis mű,
köd,éséné:l, a munkq,uéd,etmi köuetelr&éllluek kielé?ítéséhez pzükségesek.

Amennyiben a lbgrub]ázó ,bizonyos adatokat nem ,tud szolgáltatni,
atkkor a tervezói szerződésben a megfeletó adatgyiijtésre m,egbízást kell
adnia. A beruházónalk az adjatszolLgá]tatáCban együtt kel[ múködnie az
üzerneltetó katona' szglvezeiiel,

Fontos köuetelméíLu, hoga a terukészítés |ninden lózisóball értékelni
kell a munkqu édelni köD elelíLénaek íLqg DóM sulds at,

Az dlókészíte§ fontos része az €ngdél}rzési tervdokumentáció mun-
kavédelrrrti rrlegf elelő§é8ének Vizsgálatra.

2. A teíDező íelo,d,o,ta, |É,gy a beru,háá által adott rkövete]mónyek
kielégíté§ére a munrkavéd.elmi előírásol§lak .m€íeleló mű§zaki m€oldást
megvá,J,assza és íkidolgozza,

Mindem ten) ezési íeladat dlvégzf,rsének nufukavéd,elíLi fiLegfeúelősé-
gét - feltéietezve, hogy a folya,m,at szervezése közben ,alkBlmazott vala-
monnyi mego,trd,ás hibátlan - alapvetóen a kiinduló ad.atok megbizhrrtó-
sógd, határozza íneg.

Az úí és felújíto,it \,]agy korszerű,sitdtt létesitrnény rn6gva]ósitásá-
nak e só lépé§e a múszaki tervdokumentáció elkészítése, melyet ja beru-
házó. megbizása aLapján - a §zakilato§ii€okkal és a közműveklkel egyz-
tetve - a te,rvező lkészít el. Ilyen például a létesitrnény ltervalapj át ké-
pezó engedályezési tervdorkumen,táció.

Az engedélyezési tervddkumentáoióhoz él§zerű az aiaporganizáci-
ós terv€t a tervezóvel elkészíttdtni. Az engedélyezési d,okumentációban
a frr,nkcionális műiködés teljes,kiróre vizsgá}ni kell a munkavédelmi lkö-
vetelmények teljesülé9et.

3. A kiuitelezö Jeladata az elókészítésrtél csalk §peciális esetb€n kez-
d&ik - pl. olyan kiviteleási munkáná,l, aíhol g kivitelező a 'terv elóké-
szítésénél már ki van jelölve 

- áltatában a kivitelezői megbizást csalr a
Múszaki Kiv,itelezési Tervdokumentáció (MKT) elkészítése után ad a
belruházó.

4. Az üzem,eltető íeladata az elókészi,iés fázisában az, hogy igény-
tármásáásnál a rnegvalosuló léte§ítmény fun]kcioná]is működéséndk je1-

leínzőiről tájékoztátást adjon a beruházónak. trTtdokolt esetbeTr ami-
kor erre az üzemeltetó nsm |képe§ - a tájékoztatást a beruházás harcá-
szati-műszaki kóvetelményeit kidolgozó főnök§ég adja meg.

5. és 6. Á szakhatosdgok és a közműDek a tervezóvel és aberuházó-
vral vannak ,kapcsolatlban. Az engedélyezési terv munkavéde],mi egyezte-
tése a tervezó íoladata.

lI. Teruezés

A úétesítés folyamatában a ten)ezés íózi,gához tartozik:

- a tervezőú megbízas tkiadása a Mű§zaki Kúvitelezési Tervdoku-
mentáció (MKT) elkészít€sere;
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- az MKT elkészíté§e, szaí}nható§ágok en8edé]yezésének e§ a köz-
művek hozzáj á ru] ásán ak megqzerzóse,

- aZ organiáoiós terv (szerlkezetépító§, ielépíimény) elkéSzlté§e;
a teohnológiai terv egyeztetése, a ,létesitmény funkcionális mű-

ködésénEk átvizsgáílása ;

- a záí őka,Dzv|íáci ó megtartása;
- a7 Épitesi engede]y megkeré,e.

7. A beruházó felada/l,a a tervezói megbíZás kiadrisánál az, hogy á
létesítmény funkcionális mú[<ödéséhez szüksége§ tervezési fe'ltetelek - az
MKT, a technológiaú tervdokumentáció elkeszítéséhez - rendelkezésre
álljanalk és fu,rr-kcionál|is ö§s2hangban,készüljenek e).

A berurházó kötelles a munkavédelfni zárókonzultáción az MKT, va-
lamint a munka!édelni tervfejezet megfelelóségét értékelni, megállapí-
1 ásait jegyzökönyvbem rögztteni ;

Épitósi engedélyt megkéInj csar}. a §zak]tlatóságokkal engedélyeáe-
tett és a ryrunkavédelmi zárókonzultáción megfe]elően minősített MKT
bir,trc}nában szabad,

2. A terDezö feladata, hoÉy a 1étesítmény funkcionális műkődései
az e]]kószitett MKT és a techni]ógiai tervdokllmentáoió bizto§ítsa, A ter-
vező csak rrr]inő§iíessel rendelkezó gépet, berendezést terv€Zhet be. Re-
ko,nstrukciók terveásénél az érvény]]en levó szabvárryokna,k nem meg-
loleló gépek, berendezések minósitesét, felüli,/izsgálatát a tervdokumentá-
ció]ban elő,kell irni.

A szabáilyzatokban, szalbványokban és más mú§zaki előírásokban
meghátározott munkaVédelrni e]óírásoktól csak íelmentés birtokáhan sza_
bad eltérni.

A íelmentést a teú.vezó - a beruházó €yetérltés€vel - aZ arra ille-
tékes szervtől, a jogszabályolk olóírása szerint, kötele§ beszer€zni- A fel-
m]enitést a munkavéde]mi terVlejezethez kel]l c,satolni.

A terv€ző kóte]e§ a 1kalhonai létesitrnények tervelilllez munkavédelrni
iervfejezetet készíteni és irásba,n nyillatkozn]ia anró], hogy a t€rv a ha-
tály,os munkavédelrni elóírásoknek és §za,bványoknak megleleI.

A tervezés fdlyamán a szakhatoságokkal egyeáetés és a közművdk-
kel va,ló konzujltálás a tervezó feladáta.

A mudkavédelm.i tervfej€zet a megbízá§kor közölt,,a ter,vez€Si m€-
áILapodasban rrögzitett é§ a tgrvezés során be§zerzett adatox<orrr alapszik,
alapvetó célj,a, hogy a lét€§í'tés funkcionális m\irködé9énél ,a biztonság,
egészsége§ katonai f eladetteljesítes, munkavégzes fel€telei m€vaió§ul-
janaik. ,4 munkauéd,elmi teruíejezet a tefu szqfrirbl lci,Diteleaett wesít-
ména i ó sóg át szo.&tolj a.

A tervezés rnunkavéde],rni iolyam,ata záróü{onzultációval f ejezódilk
be, melyen a ietvező a berul-r.ázó és az üezerneltető részvételével a ter-
vek ,munkavéde]rrn[ megfel,elóségét - jegyzőkön},vben rögzítve - érté-
kdlik. A hibá§arll, hi.inyo§an ellnészít€tt munlkavéde},rni t€rvfejezetet a ter-
vezó ktiteles tkijavitani és isrnételt !árolroTlzu-ltáeiót tartani.

A terveá ü<ijtele§ - a ki,vitelezó,\rel egyezt€tve - organizáció§ ter-
vet (szerkezetépítés, felépítrnény) rké§áteni (MI-04-230-86 §zerint.)
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3. A ki,Ditelező köteles közreműködni ,a munkavédelIni követelmé-
ny€knek,a tervekben való érvényesítésiben, a ,követelínényelket a kivitele-
zés során megtartani, úl]letóleg §zükség esetén a munkavédelmi ttiányos-
ságok megszüntetését kezdemenyezni_

A kivitel€zőnek a létesítés organizácios tervét szerkezetépítés, fel-
építmény) a iberuházóval és a tervezóv€l egyeztetnie kell.

4. Az iizeneltető köteles tevékenyen ré§zt venni a tervezói számára
sziitkséges adatszo.lgéltatá§ban, illetve a tervkészíté§ (tanulmánytefv
MKT) kózben a mu,nllravédeümi kdvetelmények érvényesülésének elle-
nórzésében,

Egveilen ember sein leIlet olyan képzeíf, hogy milden §zakkövetel-
ményt, előírást isrrneden, Indo\kol|t teLtít, hogy már a zárókonzultáoión
egy, a parancsnok álta1 ldijelölt bizottság vizsgáLja a munkavédeimi terv-
íejezet és az MKT megfelelőségát.

5. A szakha,tóságok együtiműködése a munkavédeimi íelügyeletet
ellátó szervekkel, az üzemeltető sze]rvez€t parancsnokával a megfelelő
tájékoztaltá§sal töiténúk, A §zak,hatóságok a tetvező k€zdeményezésére
vizsgálják az MKT-ben az épíési, köz€észségügyi, tűzvéde]trmi, §trb. elő-
írások teljesitését.

6. A közműuek (víz- és csatornázási múvek,.gáz-, távhő- és áramszol-
gáltató szervek, pos\a) az MKT engedélyezésével a szakszerű megorldás
es a §zolgáltatás feltételei,ról nyi'laikoznak. Á közmúvekkel történő egyez-
tetés a tervezó íeladata,

Ill. KiDitetezés

1,. A beruhózó fei.adata, hogy a ,kivitetezés kezdete elótt legaJább 30

nappal - a jogszabály előírása szerint - tájékoztassa a munikavédelrni
felügyetre e} ellátó szerveket. A beruházónak az organizácios terv végre-
hajtását folyarnatosan eI enőrizrlie kel'], Az üzemeltetó &ivit€lezésel kap-
c§olatos észrevételeit, kifogá§ait a beruh,ázó köteles megviz§gálni, intéz-
kedéséról tá jékozta,tást adni.

2. A teruező jköte'les figyelemrnel kísérni, hogy a létesítés a jóváha-
gyott tgrvrnek megfelelóen történjen. T€,rvmódosítá§ra, a módosíLásra
vonatlrozó előírrisok figyeleínbdvételével, a§ak a munkavédelmi elóírá§ok
bstartásával kerütrhet sor.

3, A kiuitelező a kiviteitrezés rnegl<ezdese elótt az orgarxizációs terv
befejezó lépcsójét - a berrr,házóyal és a tervezővel egyeztetve - készít-
se el. A ,ldivitelezónak szigorúan be kell ta/tani az organizációs terv elő-
írá§ait. A létesites közben észlelt mun'kavédelmi jellegű hiányosságokat
az építesi naplóba be keill jegyeznie. Az üzem€ltetővel szor6 kapas,olatot
k€Il tarta,nia. Hibás organizádió meten (ú<riizvetlerr báIe§etvesály) azon-
nali intézkedéssel a veszélyheJyzet€t el kell hárítania,

4. Az üzerneltetí a rnegvalósult d€tesítményt a ,kivitelezés rninden
fázisában folyamatrrsarrr kisérje íigyelemrrrcl. .Arnerrnylberr h létesítés az
üzemeltetó tevék€ny§égét zava,rja, a <adál},iozza, r/6*y a ltiviteleásberr
hirbát eszlel, úgy az észrgvételeket a beruháá tudorná§árra ketl hozni
(§zíilk§ég es€tén írá§ban), úgy, hogy azokat ,az építe§i naplóba ,be keu je-

I
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gyezni. A kivitelezó es,/vagy a ,tervező ,intézkedését a beruházó köúeles
kőzölni az üzemeltetőv€].

5. A szo,kh,atósógok _ a jog§zaibá'Iy elóírá§a szerjint - ellenőrzik a
biztonságos, terv szerinti ülivitelezest. A muokavédelmi feli€ysleti szer-
vdk a léte§ítés ,biziodágát, a mu,nkavédelrii tervfejezeiben,fogilaltak meg-
valósítá§át a kivit€lezes f olyamatábarn ellenórz jlk.

6. A köztnűvek ellenőrző tevékenysége a létesité§ folyamatában a
szakszerú mego,ldásra terjed,I(i. Pl. eltaklarás elő,t/t vezetékek nyomás-
próbája sdb., aílelynelk Úódját a §zajbványok rögzítik.

Iv. Műszaki ótqdós-ótD ételi eljó.ró,s
7. A beruházó tűzi lni a műsza]ki átadás]átvéieli eljárá§ idópontjált

a kivitelezó készrejelontése alapján. A be,ruházó iköteles az átadás-átvé-
telt e]járáson megjelenni és a jogszabályban megjelöIt szervdket lega,lább
15 nappal elöbb rneghívni.

Az átadás-rátvé'telli eljárást a beruházó vezeti le és gorrdoskodik ar-
ról, hogy az átadási tervdokumentáció és mellékletei az eljárásban részt-
vevők rerndelkezé§ére ,álljanak. Az eljárást a letesítmény teljes funkcio-
nális múködé§ére ,kiterjedóen kell végrehajtani. A beruhdzó a szakható_
sá€ok, a felügyeleti szerrrelk és az üzemel'ietó munkavéde,lmi észrevétele-
it köteles az eljárás m,inő§íté§énél íigyelerrlbe vmrri, .és köa)etl,en élet-
és balesetueszélu esetén az ótadós-ó,tuételt m,egtagl@dfuL

Amennyiiben a beruházó a múszaki átadás-áivételi eljárást cissze-
Vonja az üzennbe helyezési eljáíássa,l - mely a gyalkorlatban többször
előfordul - úgy a bBruházó ílröt€le§ a használatbavételróI, ,a lkitúzött i,dó-
pontot 15 nappal megelózően, a munkavédelmi felii€yeletet ellátó szervet
írásban értesíteni.

2. A teruező köteles a,létesítrnényt a íurnkcionáIis működés egésze-
re'Iíiterjedően felülvizsgálni e§ mun,kavéde}mi ínegfelelőségér,ől nyilat-
kozni (lásd terveái nyilat]kozatok), b€Ieértve a tervtó.l eltéró lkivitele-
zest i§.

3. A kipitelező ,köteles a műszaki átadás_átvéteLi eljárás, územbe he-
lyezés alkalmálral írásban nyriladkozni (lásd kivitelezói nyilaükozatok) és
a letesitmény múszaki átadási terwdokumentációját és mellékleteit az
üzemeltető ré§zére átad,ni, Az átadá§-átvételi €lj]árás jegyzókönyvében
íel kel] sorolrri a próbaüzem §orán tapa§ztait hibák kijavíiisának határ-
idejét.

4. Az iizetneltetőrcek feladata c§ak a ha§zniiJatbavételi eljárásban
van. A műszaJ<i átadás-Étvéteti eljáMsban általábán csak a bmuházó és
a üiivitelező ve§z részt, má§ szerv csak ai<kor, rha azt kűlön elrendelik.

5. Szaklwtoságok a léte6itmény funkoionális mútródésének bizton-
ságos üz€rneltetését ellenő,rzik szalrszernpontjatik §zerint. Ellenőrzé§ük ki-
terj€d a létesíhnény eng€délyezésénél az általu,k előírtak teljosítesére.

6. A közműuek a műszaki átadá§-át\rÉteli €ljáráson vizsgáljrálk a
tervkeszítés közben általuk előírtak telje§itését, a ikivitelezés közberti
ré§zátadá§ok reQdbenlétét. Telje§ité§ esetén a használatba!Ételhez hoz-
zájárulnak, a bekapcnolási engedáyt rrregadják.

(Folatatás a kü)etkező szúlnban.)

l7 129




