
2. Segédlet
o munkovédelmi követelmények érvényesítóséhez

o létesítmények létrehozóso, felújítóso,
korszerűsítéseíolyomón

lV.

A hosznólotbovételi eljórós

1,- A beíuhőZó a használatbavételi eljárást akkor folytathatja le, ha
az átadási tervdokumentáció mellékleteivel együtt rendelkezésre áll, és
a próbaüzem §ikeres volt, továbbá ha a múszaki átadás-átvételi eljáráson
a szakhatóságck által tett észrevételek közül azok, amelyek javítását, pót-
1ásá;t az üzembe helyezésig írták elő, teljesültok. A beruházó kőtele§ a
§zakhatóságok nyilatkozatait - amennyiben az eljárásban nem vesznek
részt - utóiag beszrezni és az üzemeltető részére átadni,

A beruházó a használatbavéteii eljárást csak a parancsnok haszná-
laba vételt engedélyező, vagy ideigienes engedél}t meghatározott időtar-
tamra adó ,,Munkavéde]mi nyilatkozat" birtokában fejezheti be, és kér-
heii meg az épitési használatbavételi engedélyt. A parancsnok döntése
ellen a beruházó a munkavédelmi íelügyelete,t ellátó szerv yezetőiéhez
fordulhat.

2. A teroező a múszaki átadás-átvételi eliáráson tett nyila,tkozatát
csak akkor köteles megismételni, ha az nem a létesítmény egészére (p1.

részáta.láS) vonatkozott.
A generálterVezőnek ellenőrizni kell azonban a technológia tervező-

jének nyilatkozatát, hogy - munkavédelmi szempontból - a létesítmény
funkcoinális rnúködése, technológiai berenciezései, íelszerelései a bizton,
Ságos üzemeltetést kieiégítik.

3. A ki,Dítelező köteles a műszaki átadá§-átvételi eljáráson észrevé-
telezett hiányo§ságokat a hasznáiatbavéieli eljárásig pótolni, kijavítani.

4. Az ilz-ert eltető köteles a használatbavételi eljárás során, a parancs-
nok által kijelölt bizottság útján a létesítmények munkavédelmi alkal-
masságát a funkcionális műkódés egószére kiterjedően felülvizsgálni. A
felülvizsgálat végrehajtásához - szükség esetén - a parancsnok kérheti
az elöljáfó, illetve a munkavédelmi felügyeletet ellátó szerv segitségét-

A hq,szlxálatbaDételi, eljárds sordn uizsgóLni keLL:

- a nunkavéde]mi tervfejezetben foglaltak megvalósítását;
* a munkkavédelmi |ervfejezetben nem szereplő, de a biztonságot

érintő más szabványok és normatív eióirások betartását;
_ az átadáSi tervdokumentáció teljességét és tartalmát, a próba-

üzem, a nyomáspróbák, a te}jesítmény és egyéb ellenórző mérések do-
kumentumait.

A l,Lq,sznőlatb!1 uételt ellenőrző bizottsdgba célszerű kijelöIni:

- a bizottság vezetőjét;
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- a létesítmény paranc§nokát;

- a munkavédehni megbízottat;

- az elhelyezési szolgálat vezetőjéíi

- a lúzvédelmj megbizottat:
amennyiben a létesítményben emelőgép és/vagy nyomá§tartó edény üze-
l]j.e),, sugóízós ésiDagu nérgezés DeszéLue őll íenn:

- aZ emelőgép ügyintézót;

- a nyomástartó edények ügyintézójét;

- a méregfelelőst és a

- §ugárvédelmi felelőst is.
A használatbavéteti eljárás rendjét jogszakrály1 írja elő.
A bizottság munkavédelmi ellenőrző tevékenységének főbb szem-

pontjai:

A létesí,tména parallcsnoha ellenőrzi :

- a pfóbaüzem megfelelőségét;

- a szakszemélyzet megfelelő kiképzé§ét;

- a létesítmény funkcionális múködését, ezen belül a technológiai
(műveleti), kezelési és karbantartási utasítások meglétét, a biztonsági
előirások (egyéni és kollektív védóberendezések, eszközók) alkalmazását;

- a Parancsnoki Munkavédelmi Utasítás létesítményre vonatkozó
tészéí.

A munkau éd,elmi, m,egbízott

- segíti a használatbavételi eljárás 1ebonyolítását, ezen belül irá-
nltja a biztonsági felelősök (emelőgép ügyintéző, sugárvédelmi meg-
bízott stb,) ellenőrző munkáját;

- gondoskodik a 1étesítményre vonatkozó Parancsnoki Munkavé-
delmi Utasítás (PMU) elkészítéséról;

- köremúködik a ,,Parancsnoki munkavédelmi nyilatkozat" elké-
szítésében;

- amennyiben ,,ideiglenes használatba vételt" ei-rgedélyezett a pa-
lancsnok, úgy figyelemmel kísóri a határidö és aZ esetleges munkavé-
delmi korlátozások betartását.

Az elhelgezé si ízo'í,gdlqtD ezető ellenőrzi :

- az átadási tervdokumentáció teljességét, a nyomvonal tervek nap-
rakészségét;

- a mérési és nyomáspróba jegyzőkön},vek (érintésvédelem, villám-
védelern, nyomá§próbák jkv.) megfelelőségét, az elektromos szabványos-
sági vizsgálat megállapitásait;

- a közmúvek nyilatkozatait;
a karbantartók nyilatkozatait, karbantartási szerződéseket;

- a berendezések garanciális, szavato§sági bizonylatait, próbaüzemi
jegyzókön}'veit,

Az egészségúgui szolgőLatD ezető ellenőrzi:

- az MN Közegészségügyi Járványúgyi Felügy€let előírá§ainak tel-
jesi;tését;

1 A !2lí986. (xII. 30.) ÉvM rendelet.
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- az MN egészségügyi szakelóírásainak a 1étesítményre vonatkozó
teljesülését.

A tűzuédelmi, íLegbí,zott ellefuőrzi. az MN Túzvédelmi Szakhatóság
(HM MN Vegyivédelmi Fónökség Túzvédelmi Osztálya) elóírásainak tel-
jesülését, a tűzvédelmi előírások betartását.

5. A szakha,tósó,gok ellenőrzik a múszaki átadás-átvételi eljáráson
feltárt hibák kijaviiását. A létesítmény bizton§ágo§ üzemeltetését szak-
szempontok szerint minősítit, így a létesítés használatba vételéhez

- megíelelés esetén hozzájárulnak ;

- kisebb hibák esetén - haiáíidóhöz kötött javítási előírássa1 -ideiglenes hozzájárulá§t adnak ;

- élet- és balesetve§zély. illetve súlyosabb szakhibák esetén hozzá-
járulásukat megtagadják.

6. A kózlnű--ek ellenórzó tevékenysége általában a múszaki átadás-
átvételi eljáráson befejeződik. Fennmaradó hiba e§etén - amennyiben
a kivitelezó a kilogásokat nem javítja ki - hozzájárulásukat (bekapcso-
lá§i, §zolgáltatási engedély) megtagadják, illetve a javítá§i költséggel a
beruházót, kivitelezőt megterhelik,.

Fontos az üzemeltető részéről a kömúvek nyilatkozatait íigyelemmel
kísérr-ri, mert iervezói, beru}rázói mulasztás esetén büntetó tariiát al-
kalmaznak, pl.: fogyasztási elóSzerződés elmula§ztása esetén Vagy hibás
szenyvíZtisztíiás esetén stb.

A tt,tűszo,ki dtad.ds-átuételi, i,Lletüe h&sznóIatbaDételi eljárús felada-
tait iiletóen fonto§ ismerni a következőkben ismertetett dokumentáció-
kat és azok tartalmát,

Az átadá§-átvételi eljárás során a kivitelezó köteles őtadősi d,oll|L-
mentdcíót szolgáltatni. Az átadá§-átvéte] megkezdésekor a teljesítés el-
bírá'lásához sziüséges iratokat (p1. átadási tervdokumentáció, építési nap-
1ó és annak meilékletei, e}lenórzé§i mérések, egyéb vizsgálati eredményelr,
építé§i, 1éLe§ítési engedéJ.yek) ame]yek egyúttesen az átadási clokumentá-
ciót képezik, az eljárásban résztvevők rendelkezésére boc§átja. E doku-
mentációkba az eljárás ö§szes ré§ztvevője betekinthet.

Az őtaddsi teTDdohulnenLóció a kivitelezési tervdokumentáció olyan
példánya. amelyen a kivitelezó a terv és a kivitelezett állapot közötti
e]téréseket feltüntette. vagy igazolta. hogy a kivitelezés a terv szerint
késziilt.

Az dtadási te1,,údokumentáció n ak l eltétlenül tartalrnaznru, kell :

- a helyszínrajzot;
, - az elhelyezési rajzokat;

az a]aprajzokat;
, - a szeri<ezeti ta)zokal, rTietszeteket (csomópontokat) ;

- az épületgépészeti rajzokat (friss víz, ipa-d víz, fútés, meleg Viz,
csatorna, gáz, elektromos, tecl]nológiai vezetékek stb.) alaprajz, függ.
csóterY, nyomvonalterv stb;
, 

- múleírásokat (technológiai, múveleti, kezelési, karbantartá§i uta-
sításokat), gépkönyvekei;

- kapc§o]ási (ös§Zeállítási) rajZokat;
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- gép, berendezés elhelyezési rajzait;

- technológiai tervet;

- munkavédelmi tervfeíezetet ;

- a múszaki számításokat. előírásokat;
* a tűzrendészeti számitásokat;

- az egyeztetési jeg;izókönyveket;

- az eljáró szakhatóságok nyilatkozatait;

- a közművek előzetes engedélyeit, nyitratkozatait;

- az érvényes vízminta eredményt.

Az d,tad,ó si, tef D d, oklL?nentóció m,elléhlet ei közt \egy e^ek :

- a tervezői nyilatkozatok (a terv megf,elelőségéró1, az üzembe-
helyezhetőségrő1) :

- a kivitelezői nyilatJ<ozatok (átadási üZembe helyezési);

- a közmú nyilatkozatok (bekapcsolási, üzembe helyezési engedé_
lyek);

- a mérési jegyzőkönyvek (érintésvédelem, villámvédelem, telje-
§étmény stb.);

- az elekLromos SzabváDyossági vizsgálat jegyzőkönwe;
_ nyomá.próbjk jcgyz(jkönyVei ;

- karbantartási nyilatkozatok, szerzódések:

- üzemi próba. próbaüzemi jegyzőkönyvek;

- az üzeneltető parancsnok által kiadott használatbavételi engedély.

Részletesebben ismeítetDe a terud,Okúmentőció me7lékleíeit
A tel,E ezői, lluildthozatok
A tervezőnek írá§ban kel1 nyiiatkoznia arró1, hogy a terv a hatá-

lyos munkavédelmi elóírásoknak és szabványoknak megfelel_

Az üzembe helyezési eljáráson a iervezőnek íelü] kel1 vizsgálni aZ el-
készült ]étesitményt a funkcionális működés teljes egészére vonatkozóan.
A tel.vtől eltérő kivitelezés esetén meg ke1l vizsgá]nia, hogy az eltérés-
se1 kialakított létesítmény a munkavédelmi előírásoknak, szabványok-
nak megfelel-e (MN liKsz 116. pontja). Amennyiben a tervezö nincs
jelen. úgy a beruházó kötelessége a nyilatkozat beszerzése.

A kiD i,t ele z íi i nu ildtho zatoh
A kivitelezó (házilagos kivitelezés esetén a felelős műszaki vezető)

nyilatkozni kótele§ arról. hogy az építési munkát az építési engedélynek
és ahhoz tartozó helyszínrajznak és múszaki telveknek, továbbá az eset-
leg engedélyezett eltórésnek megfelelően Végezte el, § az építmény ren-
deltetésszerű és biztonságos használtra alkalnas,

Rózmű na.ilatkozatok
A közmú nyilatkozatokat a tervező, illetve beluházó köteles besze_

rezni. A közmú (szolgáltató) elóször a tervkészítés idószakában nyilat-
kozik arról, hogy szolgáltatását (víz, elektromos áram, gáz, csatorna,
távfútés, telefon stb.) milyen körúlrnények között - feltételek felsoro-
lásával - biztosítia, A létesítés megvalósításakor a közművek figyelme,
ellenőrző tevékenysége kiteried a szolgáltatá§t ellátó hálózat szak§zerű
építésére is (bővebbet a nyomáspróba jegyzóköny,r",ek címszó alatt).
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A múszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával, amennyiben a köz-
múvek a létesítést az elóírásoknak megfelelóen találják, a bekapcsolási
engedélyt megadják. F,szrevétel esetén írásbau nyilatkoznak a javíta§
módjáról és ha.táridejéról. Rez§im feltételek esetén az MN BTEIG nvi-
latkoznak.

Mérési jeggzőkönllaek
Szabványok és rendeletek írják elő a létesítmény próbaüzeme előt-

ti mérések végrehajtását. Ilyen kötetrező mérés pl. az érintésvédelem és
a villáínvédelem ellenőrző mérésének végrehajtása és jegyzőkönyvben
rögzítéSe. A múszaki átadás-átvéteti eljárás során a beruházó, illetve az
illetékes szakható§ágok a jegyzókönyveket ellenőrzik.

Az éríntésDéd,eleln és uilló,muéd.elem ellenőrző mérésének megtéte (j,

műszaká őtad,ds-őtDételi eljórós beíejezésének íeltétele.
N y omáspr óba j e g gzőkőngu ek
A nyornáspróbákat MSZ-ek írják elő. Amennyiben közmúvek vég-

zok a szolgáltatást (frissv íz, gáz, csaiorna, távfútés stb.) úgy eltakaTás
elótt a nyomáspróbáka,t a közInü jelenlétében kel1 megtartani és ered-
ményét az építési naplóban kell íögzí,teni. Sikertelen nyomáspróbát meg
ke1l ismetelni. A kivitelező házi nyomrispróbájának elfogadása csak kü-
1önleges esetben indokolit, ekkor a beruházónak az üzemeltetó katonai
§zervezet szakszolgálatánajk (elhelyezé§i szolgálat, technológiai vezeték
nyomáspróbája e§etén az illetékes szakszolgálat) jelenlétét is biztosítani
keli_ Amennyiben rezsim intézkedések miatt a közmiivek részvétele nem
lehetséges, úgy az MN Epíté§felúgyeletet ellátó szerv (MN BTEIG) rész_
vétele szükséges.

Rarballtartási naí,Latko zat, karbafuaxrtási szer ző dé s
Az üzemeltető a létesitmény, annak gépei és berendezései kezelé-

séről, karbantartásáról, a kezelő szernélyzet oktatásáról, képzéséről a
jogszabály szerint gondo§kodjon.

A kivitelezó (vállalkozó) köteies az üzemeltető kezeló szeroélyzetét
is a tevékenységi körébe tartozik, a §züksége§ ilányító szakszemélyzetet
a biztonságos üzemszerú kezelésre kioktatni, Ha a berendezés gyártása
a próbaüzem egész tartamára a vállalkoZó biztqsítja.

A kezelési utasítások feleljenek meg a KÁBEsz ,,Gépek, berendezé-
sek, szerszámok, haditechnikai eszközök biztonsági előírásai" fejezeté_
nek, különösen a 177.,773., 176. pontjainak, valamint a vonatkozó MSZ2
előírásainak.

A 1étesítmény karbantartási szerződésére a tervező a tervdokumen-
tációban tesz javaslatot.

T el,j eső.tméng méré sek, beszaből,uozdsi j eg uzőkönap ek
A teljesítmény mérési jegyzókön},vében ki kell térni a szellőzés, zaj-

rezge§, világítás, fűtés, techrrológia stb. műszaki jeliemzőin túl a munka-
és egészségvédelem jogszabályi előírásainirk teljesiilésére is.
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Az ij.zen i próba
Az iizelni próbq q próblülenet n7egel,őző elj&rós, amely azt hivatott

bizonyítani, hogy a szerelési munka beíejezódölt, és a bererrdezés pró-
baüzemre alkalrnas.

Az üzemi próbák keretében el ke1l végezni azokat a beállítási és elle-
nórzési feladatokat, amelyek csak a bererrdezés üzemeltetése alatt való-
síthatók m€g.

A próba,üzem,

A próba,iizeTl cél,ja annak megőllapítdsa, lrogg a berendezós minden
összetartozó egysége (valaínennyi gépészeti, villarnos szabályozó stb. egy-
sége) é§ 4 berendezés összessége teljesíti-e a szavatolt, a kiviteli tervek-
ben és a szerződésekben előírt műszaki Jeltételeket. A berendezés é§ an-
nak segédberendezései részeikben és €gyü,ttesen megfelelnek-e a szab-
ványokban és szerzódésben fogtraltaknak, tová,bbá a tartós é§ rendelte-
tésszerú működtetés követelményeinek.

A próbaiiein akkor tekinthető befejezettnek, ha a berendezés a pró-
baüzemre meghatározott idótartamon át elöírt teljesitmény meüett, 1é-

nyegesebb üzemzavar nelkü üzemel és a megrendelővel (üzemeltetóve1)
lefol}tatott vizsgálat is sikerrel járt.

7. A beruhőzó a láesítrnény használatbavétetrekor kapott parancs-
noki ,,Munkavédelrni lyilatkozat" birtokábarr megkéri az építési hssz_
nálatbavételi engedélyt az illetékes építési hatóságtól. A kapott hatá-
rozaí,ot az üzemeltetőnek - illetve a jogszabály előírása szerirn,ti szerv-
nek - átadja.

2. és 3. A terllezőnek és a ki,l:itelezőnek a létesítmény engedelyezési
e}járá§ában csak ideiglenes engedélyezés esetén van munkavédelmi fela-
data. Az ideiglenes hasznalatbavétel esetén gondoskodrtiuk kell a bale-
setmentes használatról,

4. Az úzeTleltető munkaDédelnli Jela,d,ata az engedélyezési eljárásba,ír

a) A parancsnolri hasznőlatbtpételi ellenőrzés
A használ,atbavételt ellenőrző bizottság megálhpítáSait összegezve a

para.ncsnok dönt a létesítrnény használatbavételéről.

A felülvizsgálat eredményétól függően a parancsnok a használatbavé_
telt munkavédelmi szemponlból :

- engedélyezi, ha az egészséges és bizton§ágos munkavégzés, a ka-
tonai feladatteljesítés f el,tételei adottak ;

- meg}tatározott idótartamra engedélyezi, ha a tapasztalt hibák
közvetlen bale§etveszél}rt nem okoznak és a beruházó álta,l azok kijaví-
tására felajánlott határidót elfogadja ;

- nem engedélyezi, ha közvetlen élet- vagy balesetveszély á11 fenn.

b\ A parancsnoki hasznőlg,tbauételi engedéla, nunkauéd,el,nli nail,s,t,
kozat kiadősa

A parancsnok a létesítmény haszlrálatba vételét munkavédelmi nyi-
latkozat kiadásával engedélyezi vagy ültja meg.
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A íurnkauédel,n7i. nuilatkozat ind,oklógdban a, pera.ncsnok hiuatkolzon :

a) a munkavédelmi íejezetben íoglaltak megvalósílására;
b) a biztonságra vonatkozó szabványok és más normatív elóírások

teljesítésére;

c) az átadási terydokumentáció és a jogszabályokban előírt mellék-
letek, bizonylatok meglétére, fóbb megállapításaila, ezelL belül leiténse a:

* tervező mu]nkavédelmi nyilatkozatára ;

- a teljesí;tmény és más ellenőrző mérések (érintésvédelem, villám-
védelem stb.) megállapításaira :* a nyomáspróbák (víz-, fútési vezetékek é§ berend€zések, techno-
lógiai vezeték, csatorna stb.) eredínényeire;

- a próbaüzemi jegrzókönw megállapitásaira;

- a közrnúvek lrekapcsolási, üzembe helyezési engedélyeire;

- a karbantartó nyilatkozatára;
d) ideiglenes hozzájárulás esetén a hozzáj,árulás fe],tételeir:e;
e) a használatbavétel engedé]yezé§ének megtagadása esetén a köz-

vetlen élet- vagy balesetveszélyt jelentő körülményekre.

d) A munkapédelmi nailotkozat naoTltatDőnaai

A ,,Munkavédelmi nyilatkozat" nyomtatványai az MN Központi Ru-
házati Anyagraktárban kaphatók.

A r end, elé si, s zőnag.ik :

MN HF 41-1496 ,,engedélyezem"
MN IlF 41-1605 ,,ideiglenesen engedélyezem"
MN HF 41-1507 ,,nem engedélyezem"

A parancsnok álta1 kiadott munkavédelmi nyilatkozatból

- 1 példánrt az átadási tervdokumentációhoz kell csatolni;

- 1 példáílyt a munkavédelmi felügyeletet el!átó katonai szervnek;

- a további példányokat a létesítésben ré§ztvevő más szervek (be-
ruházó, MN BTEIG, tanác§, szakhatóságok) kérés szeriat keü megkü-
deni.

5. Szakhatóságok eljárása a létesitmény használatbavéteü engedé-
lyezéséné1

Az építési hatóstíg (tanács, MN BTEIG) a beruházó kérelrnére, az
eljáró szakhatóságok és az üzemeltetó parancsnokrrak a létesítmény ha§z-
nálatbavételóhez bozÁjáruló nyil,atkozatai alapján - jogszabály sze-
rint - a létesítmóny basznála,tbavéteieről az ertgedél}t határozatban ki-
adja,

6. A közlllűDek a hatósági engedélyezési eljárásban nem ve§znek
résá.

7. A beruhlízó a hasznátratbavételt követóen - 
jogszabály elóírása

szerint - köteies a garanciális és szavatossági eljárásokat lefolytatni.
Az eljárások sorá,rr a jegyzőkönwben rögzített javításokat köteles

a kiütelezóvel vagy a kivitelező terhére a meg6uapított határidóre el-
végeztetni.
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2. A teruező a használatbavételt követóen a beruházó felszólítasára
vesz ré§Zt az eljárásorkban. A garanciális és §zaYatossági munkáknál fi-
gyelemme1 kíséri a szakszerú javítást.

3. A kiDitelező köteles a beruházó illetve az üzemeltető felszólításá-
ra, a garanciális és szavato§sági munkákat a megállapítottés vállalt határ-
időre, a jogszabály elóírása szerint elvégezni.

4. Az iizeneltető a jogszabályban megjelölt határidőn belül jelzi
igényét a beruházónak, illetve a kivitelezónek a garanciális és szavatos-
Sági munkákra.

Részt vesz a beruházó álta1 kitúzött garanciális bejárá§on. Ameny-
nyiben a garanciális és szavatossági munkái< javítási minőségével nem
ért egyet, úgy {elszóiítja a beruházót a megfeleló javítás elvégeztetésére.
Fontos a jogszabályban meghatározott garanciális és szavatossági mun-
kákta a bejelentési lwtőridő betartása.

5. és 6. A garanciális és szavatossági munkákban a szakhatóságok
és a közművek csak külön kérésre, meghatározott esetekben veszrrek
részt.
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