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A munkavédelem, az üzemelésbizton§ág fokoaísának e5dk legha-
tékonyabb módszere a tevékenpégben rész$evó személyek tudatformá-
lása, a vesélytudat fejleszté§e a saját és a tevékenységének hatása alá
kerúlő személyek egészségének és testi épségének megóvása érdekében.

A tudatformÁlás módja az oktatás, ami meghatározott helyre és idóre
koílátoz&ik, ezt követóen azonban az el§ajátított ismeretanyag az idó
múlásával arányos mértékben csökken, ezért az ismeretek fenntaítása
érdekében szükség van a munkavédelmi propagandatevékenpégre.

Az üzemelésbizton§ág területén a propagandamunka a mindennapi
tevékenység során a smlgálati,- a munkahely veszélyeire való íiryelmez-
tetésre, azok megelózésére vary hatásuk kotlátozásáía tett intézkedé§ek
betartására irányul.

Ezt a élt szolgálják a honvédségi objektumokban látható katonai
tár5ní munkavédelmi plakátok és az e5les munkahelyeken, műhelyek-
ben elhelyezett biztonsági szín- és alakjelek Ezek a munkavédelmi pla-
kátok kiárólag katonai alakulatok részére készütek, részben a "Katonai
Altalános Baleset-elhárító és EgészÉgvédő Szabályzat' eryes pontjaiból
vett idézetek illusztrálásával, /pl.: A lépcsőkön futni, ugrálni tilos
|KBESZ 275. p./ részben pedig az elhely€zái körletek, a munkahelyek
áItalános veszélyeire való fi5lelmeztetó jelmondattal, katonát ábrázolő
grafikával /pl.: A sport játék; Ovjuk egmás testi épségéV.

l Pucd§ Ead]c mtrlez.ede., MH ATFcsF-é8 Muokavédeloi (xuály sr.lmémöl(e
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Ezeket a plakátokat taúalmazza az MH Anyagi-Technikai Fócso-
portfőnölrség'Katalógus a katonai.tárgní munkavédelmi p|akátokról,
címkékól" című 1990. évi kiadványa.

A munkavédelmi ellenórzÁek tapasaalatai alapján megállapítható,
hog kwésM elterjedten, ötlet§zerúen használják a biztonsági szín- és
alakjeleket, melyek alkalmazását - igaz csak a termelőberendezésekhez
tartoá munkahelyeke - azMSZ2695S0 sámú szabvány 18. pontja ígr
írja eló:

"A veszély jelenlétét ésfuary amkat a módszereket, amelyekkel az
rnegelózhető, korlátozható vary elkerülhetó az IllSZ szabvánloknak
megfelelő biztonsági szín- és alakjelekkel kell jeki,lni".

A polgári élet és a katonai szolgálat körüüményeinek közelííését él-
ó általános t<hekvés, a katonai tárgnú munkavédelmi plakátok beszet-
zési kölrégeinek ugrásszerű növekedése és vele szemben a biztonsági
alakjelek megnövekedett kereskedelmi Knálata szükségess é tette az
ití'SZ'2Á95 szabvány fentebb idézett pontjának kiterjesztését a Magyar
Honvédség minden területére.

E kiterjesaés megkönnyítését, egréges értelmezését kívánja elóse-
gííeni az MH ATFCSF-ség kiadlányaként 1993. évben megjelenó
"MODSZERTANI UTMUTATO a biztonságtechnikai /munkavédel-
mi/ szín- és alakje|6|6 6|}6|6azlsd[62'.

Az "I1TMUTATÓ' ekódlegesen a 'Biztonsági szín- és alakjelek" cí-
mű MSZ 17()6ó-85 szabvány honvédségi adaptálására készül, de eryide-
jüleg felhasználja az e témakörhöz kapcsolódó más szabványokai is és
ajánlója kíván lenni a polgári életben már széleskörűen elterjedt piktog-
ramok /grafikus jelkép/ alkalmazásának a katonai élet minden területén.

I. Bizúonsági szín_ és alakjelek

Az "Ú[MUTATÓ' korlátozott terjedetme miatt nem t artalma71zÁ a
biztonsági szín- és alakjelek általános ismertetését, ezt a következ6kben
Kvánjuk pótolni.
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A piktogramok széleskörűen alkalmazott első generációját a közle-
kedési táblák alkotják, majd a 70-es evek elejétól a vizuális ászlelhetóség
és a nyelvtól független könnyen felismerhó, e§/értelmű jelentés alkotta
előnyei miatt - indult meg az újabb generációk tömeges elterjedése.

NepJalnkban a piktogramok allralmaásulg Jelentéstaríalmuk sze-
rtnt nfui íó területre oszthatólc

- köánségtájékoztatópiktogramok;

- termékekpiktogramjai;

- műszakiberendezésekpilíogramjai;

- biztonságipiktogramolc

A közdn§égtájékoztató piktogramok sáles tömegek számára ny6j-
tanak tájékoaatrást az élet köznapi területeire, mint például szolgáltatás,
kereskedelem, sport, közlekedés, stb.

A termékek piktogramjai a használati tár5nk szaktudást nem igény-
ló kezelési jelei, míg a műszaki berendezéseken alkalmamtt jelek keze-
lési utasítrás jelleg:üek és kötódnek a berendezéshe4 annak általános is-
meretéhea

A biztonsági pikto$amok kialakításának szülségessége a bizton-
ságos munkavégzés feltételrendszerének üzsgálata során jelentkezett
azzal a rendeltetéssel, hog jól láthatóan elhelyezve felhívja a dolgoák
figyelmét /utasít, fi5relmeáet, tájékottatl a vazÉlybelyzntte, valamint az
ezt kivédó intézkedésre va5t eszközre.

Ennek megfelelően a biztonsági jel: /piktogram/ általánoe biztonsági
közlést ad a szín- és a geometriai alak e§útt€s alkamazásával; grafikus
jelkép vag szőveg hozzáadásával pedig különleges biztonsági közlést
tartalmae

A biztonsági jel tehát színeivel, alakjával és a rajta látható grafikus
jelkép vagy szö'veg egüttes alkalmazásával határozza m€g ponto§ jelen-
té§tartalmát.
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Az alkalmazott színeket bfutonságl színe}nelr, az ezen színekkel
eryütt alkalmazható színeket pedig kontraszt színeknelr nex/ezik.

A biztonsági szín - olyan sajátságos §zín, amelynek biztonsági jelen-
tése van. A biaonsági színek alkalmazása a biztonsági piktogramokon
kívül azt megelőzően szeleskörben elterjedt, például az egres technikai
berendezések indító gombjai, harcjármúvek túzkiváltó gombjainak fede-
le, va5r a PA-63 pisztoly kibiztosításával láthatóvá váló piros jel.

A biztonsági piktogramoknál a biztonsági színeket kontíaszt §zíne-
ik*el egütt alap- á szegélpzínként, valamint a jelkép va5l saiveg szí,,

neként alkalmazzálc

A blztonsógl színek és Jelentéstarta|muk

Bizton§ági/Kontra§zt Jelentéstartalom
szín

vör<h / fehér tiltós

kék/fehér rendelkzzés

sárga /fekete figtelmeztetés veszélyre

zöld líehét biztonsá§ felvilágosítús

A blztons6gi Jelek geometrlal lla\|a is önálló jeleDtéstartalommal
rendelkezilc

Geometriai alak Jelenté§tartalom

kör t'lltás vagl rendelkezés

alaplapjára állított, figelmeztetés
eryenló oldalú hárornszög

né5zet vagy fekvő téglalap tájéloztatás

/A biztonsági jelek geometriai alakjának jelentése megfelel a
KRESZ -ábláknak/
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A 3raíkus Jelkép a tiltás, a rendelkezés vag avaúly jól felismer-
hetó, lee5nzerr3sített képi megjelenítése vagl szimbóluma, melyet szük-
ség esetén töüd felirat egészít ki vary hely€ttesít.

A íentleknek megfelelóen r blztonságl plktogramok alaptlpü§ri:

1. Tiltó jel - a balesetet kiváltó tevékenpéget tiltja - kör alakú, alap-
sdne fehér, a szegély és a keresztcsík színe vörtis, a jelkép vagl a szöveg
fekete.

2. Rendelkezó jel - a jelenlévó egészségkárosító hatás csökkentásé-
re va5l kikiiszöbölésére szolgáló védőeszköz viselésére rcndelkezik - kör
alakú, alapszíne kélq a jelkép vagy sz{rveg fehér.

3. Firyelmeztető jel - a jelenlévó vesályes és ártalmas fizikai, ké-
miai, biológiai tényezők bemutatására szolgál- háromsaig alakú, alapszí-
ne sárga, szegélye és a jelkép vagl sóveg fekete.

4. Felülágosításra vonatkoá tájékoztató jel - irány ésfuagl tevé-
kenpég negielölése a bekövetkezett bales€t hatá§ának csökkentésére -

fel§ó téglalap /négzetl alakú, alapszíne áld, a jelkép vagl sóveg fehér.

5. Kiegészí,tó jel - a biaonsági piktogrammal köás táblán va5l külön
derékszigú né5nzrig alakú táblán, az alatt, fehér alapszínen fekete szö-
veg va§l a biztonsági jel színével megegező alapon a kontía§zt színű
felirat pontosítja vary kiMvíti a piktogram jelentését.

Nem tábla formájában alkalmazott biztonsági színjelölé§ - a léte§ít-
mények, technikai eszközök balesetveszélyes területeinek, szerkezeti
egnégeinek, elemeinek megkülönböztetésére szolgál - 50-50 Vo-os sát-
ga-fekete, ferde /45 

o _os csíkoaás.

AaMSZ 17066-58 szabvány még elóírta az állandó veszélyre utaló
felületi színként a vörös alkalmaását /pl.: kinyitható védóberendezések
belső felületér/, az érvényben lévó szabvány azonban ezt az előííást máí
nem tartalmazza.
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tr. Az'ÚnMUTATÓ" tartalma, alkalmaása

Az "ÚTMUTATÓ' lényegi része a Magar Honvédség s zpmezetei-
nél, laktanyábaiban, intézeteiben leg5rakabban e|óforduló - általános -

múhelyeket, raktárakat és kommunális létesítményeket, valamint a ben-
nük alkalmazható bizton§ági jeleket mutatja b€.

Az egyes lapok összeállításánál u adott múhellipusban elófor-
dulható veszélyeket válogattuk összn laz őríalmak, veszelyek megneve-
zését, a védőfelszereléseket az érvényben lévő 3/1979. N.Z9,lEnM. rcn-
delet szerint alkalmana/, a veszélyekhez csoportosítottuk a biztonsági
jeleket tipusaik szerint /tiltó, rendelkező, figyelmeztetó, fe|ülágosító/ ás
a "Kiegészítés" oszlopban a védófelszereléseket és az egléb alkalmazható
jelzéseket tüntettük fel. Természetesen nem téíhettünk ki az egles spe-
ciális műhelyekre va§/ a bemutatott műhelyektól eltéró felszereltségre
sem.

Abiztonsági jelek alkalmazásánál a munkavédelmi szakember meg-
ítélésére van bíana annak eldöntése, hory a fe|sorolásban szereplő ve-
szély l ártalom az adott műhelyben/munkahelyen létezik-e, mértéke szük-
ségessé teszi-e a védóeszköz használatát vagl más megelőzó intézkedés
megtételét.

U5lancsak a munkavédelmi szakember feladata a biztonsági piktog-
ram helyének, méretének kiválasztása is.

A méretkiválasztáshoz és az elhelyezahez azliÁSZ 11066 szabvány
7.2 pontjában meghatározott '}Ísdelési távolság"-ot kell firyelembe ven-
ni úry, hogr az észlelési távolság a lehetséges megközelítési irányból a
veszelyforrás hatótávolságát jelentősen meghaladja. Mivel az észlelési
távolság meghatároziása nappali megvilágítrásra vonatkozik, eúrt a pik-
togram elhelyezésénél fi5elembe kell venni a kijelölt hely megvilágított-
ságát, szükség esetén mesterséges féry{orrással kell azt bizto§ítani. /A
biztonsági szín- és alakjelek tábláinak méreteit uryancsak az MSZ 17066
szabvány írja eló/.
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A blzíonsági szín- és ala§elek alkalmazásónak fó szaMlyai:

I. csak a biztonsáqgal és az egészségvéde|emmel kapcsolatos utasí-
tásokra szabad alkalmazni;

IL csak valóban indokolt esetben szabad alkalmazni;

III. tilos a szabványbaD megadottjelentéstól eltérő értelmezéssel al-
kalmaani,

A fó szabályok betartása mellett lehetóséget bizto§ít a szabvány és
ennek megfelelóen az "ÚTMUTATÓ" egres műhelyekben, munkahe-
lyeken szükseges speciális jelentésű piktogramok alkalmazrására, elsósor-
ban az általános jel és a rajta va5t a vele e§ütt ha§znált megfeleló kiegé-
szítő szöveggel, illetve a speciális piktograrn szabványosítására javasolá-
sával.

A'Kiegészítés" oszlopban feltüntetett védóeszközcik alkalmazását
értelemszerűen u5tancsak a meglévó veszelyek mértékében kell bitzosí-
tani, megeglezően a Parancsnoki Munkavédelmi Utasítrásában a munka-
körhöz elóírt védőfelszereléssel.

Az "ÚTM[]T ATÓ" formájában tartalmaz olyan táblákat is, amelyek
villamoc berendezé§ek és §ártmányok figyelmeztetó táblái és e|ósegély-
n}nújtá§i táblálq valamint az épületek, helyiségek tűzvédelmi besorolásá-
nak jelölésére szolgálnak, azonban rendeltetésüket tekintve bizton-
ságtechnikai /munkavédelmV élokat szolgálnak. Uganezzel a éllal tar-
talmazza a palacko\ csővezetékek, üllamos vezetékek színjelölósét be-
mutató táblázato&at i§.

A bemutatott pilíogramok, mint azt már említettük, a kereskede|mi
forgalomból beszerezhetők, előállításukkal, forgalmazásukkal kü|önkj-
ó kítók, kereskedelmi és gazdasági társulások foglalkoznak

Mivel r beszerzés és rz elosztás nem kiizpont| ezért ez alltalnazók-
nsl. kell megvtllasztenl e beszerzésl forrást minden esetben ü§relve
arra, bo5r a kiválasztott termékek megfeleljenek a szabványok érvényes
eIóításainak
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Az'IÍ[M[J"[ATÓ" ahpján a munkavédelmi megbízottak mérjék fel
pitíogram szükségletüet, várható Löltségigényüket a 30/1981. /HK 18./

HM utasítás 6. sámú melléklete szerint tervezzék és lehető§égeik §zerint
való§ít§ák meg.

Az"ÍTTMUIATÓ' megielenése nem tiltjamega mégmegláó, rneg-

feleló állapotú katonai tárgní munkavédelmi plakátok alkalmazását,
azonban ezekkel nem helyettesíthetők a vü}séges piktogramok.

Jelen lsnertctó r{sti*;lazzal a céllal keriil közreadásra, ho5t a mun-
kavédelmi tevékenységért felelós parancsnokok számfua bemutassa a
piktogramok alkalmazásának szülséges§égét é§ elónyeit, valamint ho5l
az'ÚTMLrI'ATÓ" alapján ellenódáesse és segíthesse a munkavédelmi
megbízott ezirányú tevékenységét, résáen pedig a muntavédelí_ni meg-
bízottak sámára azzal a éllal, ho5r bemutassa az 'IITMLIT'ATO. hasz-
nálatához és 5rakorlati alkalmazásához szükséges ismeretanyagot.
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