
BIZTONSAGTECHNIKA

t]nrureró
a munkavédelmi-biáonságtechnikai tevékenységek

értékelésébezI

Ósszedllította: az MH Anya§technikai Főcsoportfőnökség
Munkavédelmi Osztálya

Az úruureró rendeltetése, hogy segítse a katonai s zervezeíekné|
folyó munkavédelmi-biztonságtechnikai tevékenység átfogó felűgyeleti
ellenőrzésének, értékelésének egységes elvek szerinti végrehajtását, to-
vábbá, hogy a kóvetelmények és értékelési mutatók meghatározásával
nyújtson segítséget az elöljáró parancsnokok, munkahelf vezetők, mun-
kavédelmi szaktisztek, megbízottak számára a he|yzet objektív megítélé-
sére és a soron kóvetkezó feladatok meghatározására.

Az ítruuraró elsősorban a magasabbegységek és egységszintű ka-
tonai szervezetek munkavédelmi tevékenységének felügyeleti ellenőr-
zésére készült, de felhasználható a parancsnoki belső ellenőrzések le-
folytatásánál, illetve más katonai szervezetek ellenőrzése során is.

A munkavédelmi tevékeny,ség alapvető célja a HoNVÉDSÉGBEN aZ
egészséges és biztonságos feladatvégzés feltételeinek fokozatos javítása,
a balesetek, egészségkárosodások megelőzése, illetve számuk csökken-
tése. Ebből eredóen a munkavédelmi felügyeleti ellenőrzésnek azt kell
vizsgálnia és értékelnie, hogyan alakult az ellenőtzött idószakban a ka-
tonai szervezetnél a baleseti helyzet, illetve rnilyen tevékenység folyik a
célok elérése érdekében.

1 Az (]TMUTATÓT az MH ATFcsF-§é8 Munkavédelmi osztálya dol8,ozta K, munkavédellni-
biztonságtechnikai ellenórzések több éven át 8}djtött 8yakorlari tapa§áalatainak felhasználásá-
val, Köaeadásával az ellenórzés és értékelés módszereinek széles kön1 kipróbálá§át kívánjuk eló-
segíteni.
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Az értékelés módszere elsősorban az egységszintú katonai szerveze-
tekre alkalmazható. A magasabbegység értékelése a magasabbegység-
törzsnél szerzett tapasztalatok és az alárendelt katonai szervezetek érté_
kelésének összegezé§éből történik. Alapvető követelménye, bogy az ér -

tékelés tükdzze a tényleges állapotot, másrészt, verye frgyetembe aze|őző
időszakhoz viszonyított változást.

Az úTMUTATó három részből áll:

- az elsó lész taítalmazza az átfog6 felügyeleti munkavédelmi-biz-
tonságtechnikai ellenőrzés területeit és alterületeit;

- a rnásodik rész összefoglalja területenként és alterületenként az
ellenőrzési követelményeket. Az alterületek értékelésének szempontjai
után a vizsgált terűlet, végűl a főterület összegezett értékelésének módja
található;

- a harmadik rész az ellenőrzótt katonai szervezetek összesített ér-
tékelésének szab ályaít határozza meg.

I.RÉsZ

A munkavédelmi-biztonságtechnikai ellenőrzés teriiüetei,
módszerei

Az átfogó felügyeleti ellenőrzés során főterületenkém ke|| vizsgálni
és értékelni a baleseti he§zet alakulását, a munkavédelmi tevékenység
he|yzetét a kőletkező területek szeint:

L A baleseti helyzet alakulása

1. A halálos és súlyos, csonkulásos sérülések száma.

2. A balesetek összevont súlyossági mutatója.
3. A kivizsgálási, jelentési és lezárási kötelezettség teljesítése.

II. A munkavédelmi-biztonságtechnikai tevékenység helyzete

1. A munkavédelmi irányító tevékenpég színvonala,
2. A munkavédelmi kiképzés, oktatás, nevelés helyzete.
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3, A biztonságtechnikai eszközök állapota.

A munkavédelmi ellenórzés egyes területeit, illetve azoknak az úT-
MUTATó második részében részletezett alterületeit célellenőrzés kere-
tében ónállóan is lehet ellenórizni és értékelni.

Az átfogó munkavédelmi ellenőrzést bizottság hajtjavégre. Az ellen-
őrzés a munkavédelmi szaktiszt, vagy megbízott beszámoltatásával kez-
dődik, magasabbegységnél kiterjed a törzs munkavédelmi vezető-, ellen-
órző tevékenységére is.

A munkavédelmi szaktiszt vagy megbízott beszámoló jelentésében
a parancsnok (vagy a munkavédelmi tevékenységet irányító parancsnok-
helyettes) jelenlétéberl minden esetben jelentse :

- a katonai szervezet baleseti helyzetének alakulását (összesített ada-
tok alapján);

- a katonai szervezetnél folyó munkavédelmi tevékenységet (össze_
sített adatok alapján);

- a katonai szervezetnél folyó munkavédelmi tevékenység értékelé-
sét;

- a munkaköri leírás szerint végzett munkáját;

- a munkavédelmi tevékenység tapasztalatait, akadályozó körülmé_
nyeit és ezzel összefüggő javaslatait.

Ezt követóen a bizottság kérdéseket tesz fel, majd megkezdi az el-
lenőrzési terve szerinti munkát az ÚTMUTATÓ második részében foglalt
területeke, alterületeke kiteíjedően.

tr.RÉ§Z

Köveúelrnények és az értékelós rendje

A munkavédelmi tevékenység alapvető terileteit a következők sze-
int kell vizsgólni és értékelni:
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L A baleseti helyzet alakulá§a

A baleseti helyzet vizsgálata során összegezni kell, hogy az ellenőr-
zött időszakban hogyan alakultak a baleseti helyzet főbb mutatói, a meg-
előző idószakokhoz képest milyen mértékű és iranyr-r változás tapasz-
t^lható. Ennek összetevői a következők:

1. A ha|álos és súlyos-csonkulásos sérülések száma

" Halálos" l<lmeletelű a sérülés, ha a balesettel okozati összefüggés-
ben bármelyik sérült abalesetet követő három hónaponbelül életétvesz-
ti.

"Súlyos-csonkulásos" az a baleseti sérülés, amely a húvelykujj, két,
vagy több ujj teljes vagy nagyobb részének, továbbá a végtagoknak ezt
meghaladó mértékű elvesztésével, bénulásával, valamint valamelyik ér-
zékszerv, belső szerv teljes vagy részbeni elvesztésével jár.

2. A balesetek összevont súlyossági mutatója

A balesetek összevont súlyossági mutatója az 1fi)0 főre számított
kiesett szolgálati-, munkanapok sz áma, amelyet a következők szerint kell
meghatározni:

nk

nlooo = 

- 

X 1000

L

ahol:nICÚlO = az ezet tőre jutó kiesett napok száma

nk = a vizsgált idószakban balesetek miatt kiesett szol-
gálati, illetve munkanapok száma

L = az ál|omány átlagJétszám a vizsgálat idószakban,

A kiesett napok számának meghatározásánál csak a 3 napot megha-
ladó szolgálati, illetve munkaképtelenséget okozó balesetek miatt kiesett
naptári napokat kell firyelembe venni, a jelentési kötelezettséget meg-
határozó utasításokban foglaltak szerint.
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3. A balesetekre vonatkozó kivizsgálási, jelentési és lezárási köte-
lezettség te|iesítése.

"Nem jelentetnek" kell tekinteni azt a balesetet, amely jelentéskö-
teles, de kiüzsgálása, nyilvántartásba vétele és a II. sz, Adatlap felterjesz_
tése a vonatkozó utasítás szerint nem történt meg.

" Lezártnak" kell tekinteni munkavédelmi szempontból azt a balese_
tet, amelynek minősítését és a kártérítésre vonatkozó felhívást a sérült
az előírásoknak megfelelően megkapta.

Az I. főt€rület összértékelése:

krvÁLó az értékelés, ha a katonai szeívezel működési kcirében a
katonai §zervezet hibájából halálos, illetve súlyos-csonkulásos sérülés
nem fordult elő, az 1000 fóre számított, a katonai szolgálattal összefüggó
balesetek miatt kiesett szolgálati, munkanapok számának csökkenése az
előző évhez (idószakhoz) képest a 10 Vo-oí meghaladja.

A katonai szervezeí"működési köréóe" esó oknak minősül általában
a feladatok során kifejtett tevékenységgel kapcsolatos személyi magatar-
tásból, a használt anyag, felszerelés, berendezés á energia tulajdonsága-
iból, állapotából, mozgatásából és működéséből eredő ok.

A"katonai szervezet hibája" akkor áll fenn, ha a baleset a szervezet
"működési körébe" eső ok miatt következett be és az részéről elhárítható
lett volna vagy ha a baleset nem a katonai szervezet működési körében
történt, de bekövetkezésében a katonai szervezet valamilyen mulasztását
az arra illetékes szerv megáIlapítja.

JÓ azértékelés, ha a katonai szervezet működési körében, a katonai
szervezet hibájából halálos, illewe súlyos-csonkulásos sérülés nem for-
dult elő és az 7000 főre számított, a katonai szolgálattal összefüggő bal_
esetek miatt kiesett szolgálati, munkanapok számának csókkenese az előző
évhez (időszakhoz) képest jalrrlt, de a jalulás mértéke a 10 Vo-ot nem
haladja meg.

MEGFELELÓ az értékelés ha a katonai szervezet működési köré-
ben a katonai szervezet hibájából halálos kimenetelű baleset nem tör-
tént, súlyos-csonkulásos sérülés avixgált időszakban legfeljebb egy eser
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ben történt, és az 1000 főre számított, a katonai szolgálattal összefüggő

balesetek miatt kiesett szolgálati, munkanapok számának növekedése az

előző évhez (időszakhoz) kép est, a 70 %o-ot nem haladja meg.

NEM MEGFELELő az értéke|és, ha a katonai szervezet működési
körében, a katonai szervezet hibájából halálos, illetve két vagy több sú-

lyos csonkulásos baleset következett be vagy az 1000 fóre számított ki-
ésett szolgálati, munkanapok számának növekedése az e|őző évhez (ídő-
szakhoz) képest a 10 vo-ot megha|adia.

Amennfben a kiüzsgálási, jelentési és a balesetek lezárásával kap-
csolatos kötelezettségnek maradéktalanul nem tettek eleget, a baleseti
helyzet értékelés ét a nem jelentett, de az ellenőrzés során feltárt balese-

tekadatainak figyelembevételével kell elvégezni. Ha a nem jelentett, va-

lamint az előírások szerint le nem zárt balesetek száma az összes balese-

tek 5 Vo-át meghala$a, az értéke|ést egy fokozattal csökkenteni kell.

II. A munkavédelmi-biztonságt€chnikai tevékenyseg helyzete

A munkavédelmi tevékenység helyzete fontos mutatója a katonai
szervezetnél fo\ó, a balesetek, egészségkárosodások megelőzésére irá-
nyuló munkánat, ugyanis ez határozza meg a baleseti helyzet jövőbeni

aiakulását. A katonai szewezetné| folyó munkavédelmi tevékenység
helyzetét a munkavédelmi irányító tevékenység színvonala, a munkavé-

tlelmi kiképzés ioktatási helyzete, valamint a biztonságtechnikai eszkd-

zök állapota hatá rozza meg a következő részletezés szeint:

1. A munkavédelmi irányitó tevékenység színvonala

Amunkavédelmi irányító tevékenységet a helyileg kiadott rendelke-
zések, a munkavédelmi feladatok terveúse, szemezése és a munkavé-

delmi ellenőrzések értékelése alapján kell megítélni.

Követelmények és értékelés alterületek §zerint a követk€ző|

al A Parancsnoki Munkavédelmi I]tasítás lPl§lU l a követelmények-
nek akkor felel meg, hatarta|mazza:

- a szolgálati személyek munkavédelmi jogkörét, feladatait, kötele-
Zettségeit;
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- az eg}res beosztások ellátásának munkavédelmi feltételeit;

- a munkavédelmi oktatás állománycsoportonkénti formáit, a helyi-
leg szükséges tudnivalókat, a vizsgára kötelezetteket;

- a balesetveszélyes beosztások el|átásához, feladatok végzéséhez
szükéges védőeszközöket;

- a munkavédelmi szemlék, ellenőrzések lefolytatásának rendjét;

- a biztonságos és egészséges feladatvégrehajtásra vonatkozó helyi
rendelkezóseket;

- a munkavédelmi eljárások (használatba vétel, üzembe helyezés,
karbantartás, stb.) rendjét;

- a munkavédelmi napok megszervezésének rendjét (általában a pro-
pagandamunka feladatait).

Szükséges, hogy a PMU elegendő példányszámban álljon rendelke-
zésre, hogy a személyi állomány testi épsége, egészsége védelméért, a
biztonságos és egészséges szolgálati és munkahelyi körülmények fenn-
tartásáért felelős személyek ehhez hozzáférhessenek.

Az értékelés módja

Ha a PMU tartalmában alapvetően kielégíti a követelményeket, az
érintettek számárabozzáférbető és azt a vonatkozó mértékben ismerik,
az értékelés MEGFELELó,

Amennyiben a PMU a követelményeket alapvetően nem elégíti ki,
illetve az érintettek számára nem hozzáférbető vagy annak tartalmát az
érintettek nem ismerik, az értékelés NEM MEGFELELŐ.

bl A munkavédelmi feladatterunek léyes intézkedési tervnek/ tartal-
maznia kell - valós helyzetelemzés alapján - a szolgálati, munkaktirülmé-
nyek és a szociális ellátottság javításának tennivalóit, valamint a katonai
szervezet munkavédelmi rendezvényeit, fontosabb feladatait.
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Vizsgálni kell a katonai szervezetnél a kiadott eseti intézkedéseket,
hogyan reagálnak azelóforduló súlyos vagy ismétlődó balesetek előidéző
okaira, mennfre célirányos a balesetek megelőzésére irányuló tevékeny-
ség,

Az értékelés módja

Amennyiben az éves munkavédelmi feladatterv a vonatkozó köz-
ponti rendelkezésben meghatározott követelményeket kielégíti, az ab-

ban foglaltak végrehajtása időarányosan megtörtént, továbba ha az eseti

intézkedések célirányosak, az értékelés MEGFELELO.

Amennyiben az ellenőrzések, munkavédelmi szemlék végrehajtását
nem tervezik, illetve azokat nem hajtják végre vagy a feltárt hibák meg-
szüntetésére nem intézkednek, az értékelés NEM MEGFELELO.

A munkavédelmi irányííó tevékenység színvonalának összér-
tékelése:

KrVALÓ az értéke|és akkor, ha ezen belül mindhárom alterület /a,

b, c/ értékelése M EGFELELó:

_ JÓ az értékelés amennyiben b, c alterület értéke|ése MEGFELE-
LO;

MEGFELELÓ az értékelés, amennyiben a, b alterület MEGFELE-
Ló;

NEM MEGFELELŐ az értékelés, ha a, b alterület, illetve két alte-
rníet NEM MEGFELELÓ.

2. Munkavédelmi kiképzés, oktatás helyzete

A balesetek, egészségkárosodások megelőzése szempontjából alap-
vető szerepe van annak, hogy a személyi állomány miként ismeri a sza-

bályokat és képes-e azokat tudatosan alkalmazni. Ezért szükéges meg-
vizsgálni a munkavédelmi oktatás tervezését, szervezését és végrehajtá-
sát, munkavédelmi ismeretek elsajátításának fokát, valamint a propagan-
damunka színvonalát.
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Követelmények és értékelés alterűleíenként

al A munkavédelmi kiképzést, oktatást valamennyi állománycsoport-
ra kiterjedően a vonatkozó utasítások, intézkedések, a Kiképzési Prog-
ramok alapján kell megtervezni, szervezni és végrehajtani úgy, hogy órá-
számban és tartalomban feleljen meg az elóírásoknak. A továbbképiések
programjában is az előírások szerint kell szerepelniük a munkavédelmi
ismereteknek.

Az énékelés módja

Ha amunkavédelmi kiképzés, oktatás az időszakra vonatkozó kikép-
zési_tervben szerepel, a foglalkozásokat, üzsgáztatásokat a tewben meg-
határozottak szerint végrehajtották, az értékelés MEGFELELÓ.

Amennyiben a terv szerinti munkavédelmi oktatást, kiképzési fog-
lalkozásokat, vizsgáztatásokat vagy azok jelentős hányadát nem tartották
meg, az értékelés NEM MEGFELELÓ.

b / A munkav éde lmi ismere tek szintj ét ellenőnő viz s gtiztat á s s al ke|l fel-
mérni, Ez akkor felel meg a követelményeknek, fta..

- az a|egységparancsnokok, az egységtörzs beosztott tisztjei beosztá-
suknak, ellenőrzesi kötelmeiknek megfelelően,

- a kiképzést közvetlenül irányítók csoportjában század- és szakasz-
parancsnoki állomány, a szakkiképzési foglalkozásvezetők, a munkahelyi
parancsnokok, vezetők beosztásuknak megfelelően,

- a beosztottak csoportjában a sorállományúak és a polgári alkalma-
zottak a rájuk vonatkozó mértékben ismerik a munkavédelmi-bizton_
ságtechnikai előirá§okat

Az értékelés módja

Az ellenőrzővizsgáztatás keretében tesztlapon legalább 15 (tizenöt)
kérdést kell feltenni. A üzsgakérdéseket a csoportok összetételének, a
feladatok végzésében elfoglalt szerepének megfelelően kell vizsgánként
változó formában összeállítani c következők szeint:
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- 3 pont - teljesen szabatos és kielégítő tartalmú, hibátlan válasz;

- 2 pont - a válasz megközelítóen kifogástalan, csak kismértékű ki-
igazítást, pontosítást igényel;

- 1 pont - a válasz csak fele részben fogadható el, illetve az eltérés
lényeges;

- 0 pont - a válasz nem fogadható el, illefue naglrmérvri tájékozatlan-
ságot árul el.

Az egyéri értékelés " Megfelelő", " Nem megfelelő" osztályzattal törté-
nik a következők szerint:

30 pont felett MEGFELELŐ
30 pontig NEM MEGFELELÓ.

(A felelet-választásos vagy a fentieknél több kérdésből álló üzsgák-
nál is ezeket az elveket kell alkalmazni, varyis a megfeleló szintet leg-
a|ább 66 Vo-osbelyes válaszadásra kell megállapítani.)

A csoport értékelése:

"Meffelelő",ha aizsgázók legalább 66 %o-amegtele|ő értékelést ka-
pott.

ósszértókelés

A munkavédelmi ismeretek tudásszintje MEGFELELÓ, ha a vix-
gátatott mindhárom csoport legalább megfelelő értékelést kapott.

cl Munkavédelmi propagandamunka ellenőrzése során azt kell vizs-
gálni, hogy balesetek, egészségkárosodrások megelőzését, a szabályok tu-
datos alkalmazását, hogyan segíti elő a katonai szervezetnél folyó propa-
gandamunka, hog5lan hasznosítják a központilag biztosított propaganda-
eszközöket, célirányosan vannak-e elhelyeznve a plakátok, címkék, a
piktogramok, Felhasználják-e a filmeket, diasorozatokat. Megtartják-e
minden állománycsopoítra kiterjedően a munkavédelmi napokat, azok
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programja hogyan elégíti ki a követelményeket, Hasznosítják-e a meg-
történt balesetek tanulságait a balesetek megelőzésében.

Az értékelés módja

Ha a központilag kiadott -írásos és üzuális -munkavédelmi oktató-,
propagandaeszközök felhasználása kielégítő, a munkavédelmi napokat
az egész á||ományra kiterjedően, a követelmények szerinti tartalommal
megtartják, a megtörtént balesetek tapasztalatait hasznosítják, a munka-
védelmi propagandamunka értékelése MEGFELELO.

Amennyiben a katonai szervezetnél a központilag biztosított propa-
gandaanyagot megfelelően nem használják fel, a munkavédelmi napokat
nem tartják meg, vagy tartalmuk nem kielégító, a megtörtént balesetek
tanulságait nem hasznosítják, az értékelés NEM MEGFELELO-

A munkavédelmi kikpzés, oktatós összéttékelése

krvÁLó az értékelés akkor, ha az a, b, c alterületek értékelése
MEGFELELÓ, hiányosságok nem fordulnak elő.

JÓ az értékelés akkor, ha az a, b, c alterületek értéke|ése MEGFE,
LELÓ, de kJsebb hiányosságok előfordulnak.

MEGFELELŐ az értékelés ha az a,b, alteri|et MEGFELELÓ.

NEM MEGFELELÓ az éríékelés akkor, ha az a .tagy b alterület
közúl valamelfk NEM MEGFELELÓ értékelést kapott.

3. A biztonságtechnikai €szközök állapotá

A munkabiztonság állapotának megíté|éséhez meg kell vizsgálni a

létesítményeknél, munkahelyeknél a munkavédelmi előírások érvénye-
sülését, a gépek, berendezések, munka- és kiképzési e§zközök bizton-
ságtechnikai állapotát, valamint a beosztottak személyi védelmét.

Követelmények és értékelés alúerületenként

a/ Létesítményekre, munkahelyel<re vonatkozó munkavédelmi előí-
rások órvényesülése.
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Az ellenőrzéskor szemlével kell ellenőrizni, hogy a létesítmények
munkavédelmi szempontból megfelelnek-e a vonatkozó szabványokban,
biztonsági előírásokban foglaltaknak. Eltérés esetén a helyettesító meg-
oldások hogyan biztosítják az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeit.

Ha az ellenórzött katonai szervezetnél csapatépítkezés folyik meg
kell vizsgálni, hogy a tervek munkavédelmi szempontból hogyan elégítik
ki a vonatkozó előírásokat és a kivitelezés megfelel-e a terveknek. Elle-
nőrizni kell a kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartását.

Ellenórizni kell, hogyan történt a létesítmények üzembe helyezése.

Az értékelés módja

Ha az objektum az alapvető munkavédelmi előírásoknak megfelel,
közvetlen élet-, illetve baleseWeszély nincs, továbbá ha az éves karban-
tartási tervben a munkavédelmi szemléken feltárt hiányosságok meg-
szüntetését t€rvezik és végrehajtják, a csapatépítkezések előkészítése, a
létesítmények használatba vétele a vonatkozó utasításban foglaltakat ki-
etégíti, az értékelés MEGFELELÓ.

Amennyiben az objektum az a|apvető munkavódelmi előírásokat
nem elégíti ki, az éves karbantartási tervben a munkavédelmi szemléken
feltárt hiányosságok megszüntetését nem tervezik, vagy a csapatépítke-
zések előkészítése a létesítmények használatba vétele, a vonatkozó elő-
írások figyelembe vétele nélkül történik és mindezek miatt közvetlen
élet-,.illetve baleseweszély tapasztalható, az értékelés NEM MEGFE-
LELo,

bl Gépel<re, berendezésel<re, kiképzési és munkaeszközökre, termelési
folyamatokra vonatkozó munkavédelmi előírások érvényesülése.

Helyszíni szemlével és a dokumentáció üzsgálatával kell ellenőrizni,
hory a gép, berendezés a felállítás, használat helyén megfelel-e a mun-
kavédelini előírásoknak, el van-e látva megfelelő ke2elési és karbantar-
tási utasítással, használata során betartják-e a munkavédelmi szabályo-
kat.
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Az ellerlőtzés terjedjen ki a hatósági felüg:yelet alá taftozó következő
berendezések engedéIyezési, időszakos felülvbsgáIati rendjének betartásá-
ra:

- kazánok, nyomástartó edények;
- üllamos hálózatok és hálózati berendezések;
- érintés és villámvédelmi rendszer;
- v ízel|átó rendszerek, szennyvíztisztítók;
- PB gáztelepek.

A technikai és munkaeszközöknél ellenőrizni kell:

- a munkavédelmi minősító bizonyíwány;

- a próbaüzemi dokumentáció;

- az üzembe helyezési dokumentáció és engedély meglétét;

- a technikai szemlék terv szerinti végrehajtását, valamint a feltárt
hiányosságok kij aűtását;

- a biztonsági berendezések meglétét és hatékony működését.

Az értékelés módja

Ha a technikai eszközók az előírt dokumentációval /munkavédelmi
minőségtanúsítás, illetve minósítő bizonyítvány, szükéges hatósági en-
gedélyek, gépkönyv és az átadási tervdokumentáció egyéb okmányai/
rendelkeznek, üzernbe helyezésüket szabályszerűen hajtották végre, az
időszakos feiülvizsgálatokat elvégezték, üzemeltetésük az elóírások sze-
rint történik, az értékelés MEGFELELO.

Amennfben bármelyik hatósági engedélyezéshez kötött technikai
eszköz munkavédelrni minósítese, felállítási, üzembe helyezési engedé-
lye hiányzik vagy az űzembehe|yezést nem az előírások szerint végezték
el, az eszköz idószakos felülvixgálatát elmulasztották és akár abból, akár
meghibásodás folytán közvetlen é|etveszé|y, a honvédség eszközeit fe-
nyegető jelentős kár, súlyos balesetveszély áll fenn, a biztonsági beren-
dezések hatástalanok vagy azokat kiiktatták, az értékelés NEM MEG-
FELELO.
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c/ Á szeméIyi védelemre vonatkozó elóírások érvényesülése.

A vizsgálat alapvetó célja megállapítani a veszélyes, egészségre ár-
talmas munkakörökben dolgozók e gyéni védőeszközzel való ellátásának
helyzetét, az idószakos egészségigyi szűrővizsgálat végrehajtását, a fog-
lalkoztatás egészségügyi előírásainak betartását. Helyszíni ellenőnéssel
kell me gáIlapít ani, hogl :

- a védőeszközöket elóírás szerint kiadták-e iés haszn álják-e azokatl;

- milyen a védóeszköz műszaki állapota, ellenőrzésük rendje;

- hogyan van biztosítva a cserélhető§ég /utánpótlás/;

- milyen a karbantartás rendje.

Az értékelés ínódja

Ha a PMU-ban meghatározott beosztási helyeken az egyéni védő-
eszközök biztosítva vannak és azokat használják, az arra kötelezettek
előírt időszakos egészségügyi szűrővizsgálata rendszeresen megtörténik-
-e, a személyi védelem értékelése MEGFELELO.

Amennyiben a meghatározott beosztási helyekre eryéni védőeszköz
biztosítva nincs vagy azokat nem használják, az időszakos és előzetes
egészségügyi szűrővizsgálat rendszeresen nem történik meg, a személyi
védelem értékelése NEM MEGFELELO.

A munkabbtonság állapotának összértékelése

kIvÁLó az értékelés akkor, ha mindhárom alterület értékelése
MEGFELELÓ, hiányosságok nem fordulnak elő,

JÓ az értékelés akkor, ha mindhárom alterület értékelése MEGFE,
LELÓ, de kisebb hiányosságok elófordulnak.

MEGFELELÓ az értéke|és akkor, ha az a, b alterület értékelése
MEGFELELÓ.

NDM MEGFELELÓ az értékelés akkor, ha két alterület értékelése
NEM MEGFELELÓ.
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A II. főterület ös§zértékelé§e

KIVÁLÓ azértékelés ha két terüle t értékelése K]VÁLó, a harmadik
legalább JÓ.

JÓ az értékelés, ha legfeljebb egy te rüleí értékelése MEGFELELÓ,
a tóbbi legalább "rO.

MEGFELELÓ a értékelés, ha az 1.,2. terület közül legfeljebb egy
terület értékelése NEM MEGFELELO.

NEM MEGFELELÓ azértéke|és,ha a 3. terület, illetve egynél több
terület értékelése NEM MEGFELELO.

Itr.RÉsZ

Az ellenőrzött katonai §zervezeíek ö§§zesített értékelése

1. Az egrség munkavédelmi-biztonságtechnikai értékelése

KIVÁLÓ az értékelés akkor,ha azI.,II. főterület érték e|ése KIVÁ-
LÓ, lllewe az egyiklegíe|jebb JÓ.

f,Ó az éríékelés akkor, ha az L, II. főterület köznl az egyik JÓ vagy
KruALO, a másik legalább MEGFELELO.

MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha mindkét főterüle t MEGFE-
LELÓ.

NEM MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha valamelyik főterület ór-
tékeIése NEM M EGF ELE LÓ.

2. A rnagasabberység munkavédelmi-biztonságtechnikai értékelése

. KIV Íú.Ó,ha azellenőrzött egységek több_ségének értéke\ése KMÁ-
l,q a tóbbi eg]is ég értékelése MEGFELELO.

JÓ, ha az ellenőrzött egységek többségének értékelése,IÓ, a többi
egység értékelése MEG F ELE LO.
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MEGFELELÓ, ha dz ellenőrzött egységek 8O Vo-ának értékelése
MEGFELELÖ, vagy annál jobb.

NEM MEGFELELÓ az értékelés, h a az ellenőrzött egségek2} Vo-a

vagy azt meghaladó része NEM MEGFELELO érIékelést kapott.

Ha a magasbbegység-törx munkavédelmi-biztonságtechnikai irá-
nftó, ellenőrző tevéfenysége XnM MEGFELELÓ , az értéke|ésl egtel
csökkenteni kell.
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