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Bevezetés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. számú tötvény 54. § (2)-

nak előírása:

"A munkáltató köteles minőségileg, illetve mennyiségileg értékelni
a munkaváIlalók egésaégét és biztonsúg.it veszéIyeztető kockázatokat,
küIönös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anya-
gokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésehre, valamint a
munkahelyek kialakítására Az értékelés alapján olyan megelőző intéz-
kedéseket szükséges hozni, amelyek biaosítják a munkakörüImények
javulásá| beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett
tevékenységbe."

A demokratikus jogállam adta keretek között a munkavállaló fogal-
mába a rendszerváltozás után alkotmányossági jog, hogy a Magyar Hon-
védség, mint munkáltató és az általa alkalmazott hivatásos állomány, mint
murrkavállaló fogalrrra elfogadottá váljon, a korábban ideológiai alapokon
mőködő "párt-hadsereg" kiszolgálója helyett.

A törvényi kényszerből adódóan a Magyar Honvédségnek hivatalból
kötelessége elvégezni, a munkavállalójától megkövetelt tevékenységi kö-
rökre a kockázatok felmérését és értékelését.

,l998. január 1-jével módosult a munkavédelemről szóló l993. évi
XCIII. törvény. A változások lényege, hogy a 89/39llEGK irányelv meg-
feleló cikkelyének honosításával új megvilágításba helyezte, az általános
megelőzési elveket és a kockázatértékelést állította a középpontba.

1. Mikula László mk. ezredes, HM Technológiai Hivatal fői8^zgató minó§égbiztositási és szab-
vanyositá§i helyettese.
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A kockázatértékelés az Európai Unió joggyakorlatában az egyik leg-
fontosabb tényező és most már Magyarországon is a munkáltatói munka-
védelmi tevékenység egyik alapja lett.

A törvény módosíásával egyidejúleg azonban sajnálatos módon nem
jelent meg az EU Bizottság V (munkavédelmi ügyekben illetékes)
Főigazgatóság által kidolgozott szakmai módszertani ajánlás. Ez a hiany
nagyon nagy gondot jelent a munkáltatónak, akik e kötelezettségüknek
eleget akamak tenni. Ha figyelembe vesszük, hogy az El]-ban sem prob-
lémamentes a kockázatértékelés gyakorlata, föleg a kis- és középvál-
lalkoásoknál, akkor érthetjük meg, hogy mitjelent az egységes módszer-
tan hiánya.

A NATO-tagországok a hadfelszerelési anyagok kockazatkezelésének
elveit egységes szemlélet alapján dolgoxák ki. Hianyosságként jelent-
kezik, hogy nem található olyan közösen alkalmazott terminológia, amely
segítene eligazodni ezen technikák útvesztőiben. Ilyen módon minden
tagállam a kockáaatkezelési gyakorlatát a saját jogi és közigazgatási
intézményrendszerének és ipari-gazdasági kulturájának megfetelő módon
alakította ki.

A szerző aá kísérli meg, hogy a Magyarországon meglévő közigaz-
gatási joggyakorlatra támaszkodva ajánlást tegyen a hadfelszerelési
anyagok beszerzésekor a termékkockázatok feltarására és kezelésére.

A különböző ide tartozó fogalmak sokrétűsége keIlő magyarázatot ad
arra a kérdésre, hogy mié* nem alakult ki egységes gyakorlat a kockáza_
tok kezelósére,

1. Fogalmak

],1, A Munkavédelmi Törvény és ennek módosítdsa szeriní:

. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafo]yamat, tech-
nológia, amelynél a munkavállaló egészsége, testi épsége meg-
felelő védelem hiányában súlyos, káLrosító hatásnak lehet kitéve,

202



' veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai,

kémiai vagy biológiai haása révén veszélyforrást képviselhet.

' veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefiiggésben

jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát v égző vagy a

munkavégzés hatókörébe tartózkodó személyre veszélyt vagy

ártalmat jelenthet.

'kockázzt: a veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekö-

vetkezésének a valószínűsége.

1.2, Az MSZ EN 292-1 szabvány szerint:

' veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása,

. veszélyhelyzet: minden olyan helyzet, amelyben egy vagy több

személy veszélynek varr kitéve.

. kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkáto,

sodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása,

. kockázatértékelés: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egész-

ségkárosodás valószínűségének és súlyosságának átfogó becslé-

se a megfelelő biztonsági intézkedések kiválasztása érdekóben.

1,3. Az Ewópai anió ajánlása szerint:

' Veszély(forrás), veszélyeztetés: valaminek (pl,:felhasznált

anyag, munkaeszköz, munkamódszer, eljárás) belső sajátossága

vagy képessége, amely a környezetre károsodást okoáat.

. kockázat: annak a valószínűsége, hogy a veszélyeáetés meg-

valósul, a felhasználás, illetve alkalmazás közben és ennek ered-

ményeképpen baleset vagy expozíció következik be, valamint a

károsodás lehetséges mértéke.
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. Kocl&izatértékelés: eljárás, amellyel felbecsülhető a munkahe-
lyen a munkavégzés során fennálló veszélyeáetésekből adódó,
a munkaválla]ók és a munkavégzés kömyezetében tartózkodók
egészségére és biztonságára potenciálisan ható kockázat.

1.4, A NATO elvei szeriní:

. veszély: Különböző anyagok vagy rendszerek által okozott
olyan hatások, amelyekből komoly, nem kívánatos következ-
mények származhatrrak felhaszrrálásuk során. A veszélv a hatás
mértékes/sége,

. Hatás: Megmutatja a bekövetkezett nemkívánatos esemény
eredményét.

. Kockázat: A lehetőségek találkozása, azaz a nemkívánatos ese-
mény és annak hatása, bekövetkezése.

Malematikailag;

Kockázat = (nemkívánatos esemény bekövetkezésének lehetősége) x
( ezen esemény bekövetkezésének hatása).

. Lehetóség: A kockiizat egyik jellemzője. A nemkívánatos ese-
mény bekövetkezésének valószínűsége,

. Koclcázatkezelés: A kockázat azonosítást, becslést, rangsorolást
és a kockázat felügyeletet foglalja magába,

A fenti, azonos fogalrnak ilyen széles körű értelmezéséből látható,
hogy van még mit tenni a jogharmonizáció területén. A hadfelszerelési
anyagok rnegfelelőségének és ebből adódóan beszerzésükkor a temék-
kockilzatok elemzésénél a NATO terminológiát fogom használni,
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2. Termókkockázat

A hadíelszerelési anyagok beszerzéseinek minőségbiztosíttisi oldal-
róI éttékelt termékkockázatai objektív és szubjektív elemeket egyardnt
tartalmaznak. Az objektív oldal, úg1 gondolom teljesen kézeníekvő,
hiszen, mint anyag az a szubjektumtól teljesen függetlenül létező, nem-
csak JilozóJiai értelemben vetl valóság. A szubjektív oldal jelen esetben
nem a kockázat íeltárásának, elemzésének , szempontjábóI szubjektív,
hanem az anyagnak, amely a íermészetben ilyen formában nem konJi-
gurdlható, csak az embernek, mint szubjektumnak a ráhatásábóI ered-
het, Jigyelembe véve a temészet töményszerűségeit.

A termék kockázatának meghatározása a minőségbiaosítási szakem-
ber szakmai felkészültségét is visszatükrözi, megmutatva, hogy mennyire
képes az adott szakterület műszaki - technikai eredményeit munkájában
alkalmazni. A termékkockázat (hadfelszerelési anyagkockázat) megál-
lapítására olyan alkalmaási útmutatót kívánok adni, amely a minőségbiz-
tosítási szakember esetleges "szakmai lájékozatlanságát '' áthidalja és
empírikusan választ ad a feltett kérdésre: milyen tevékenységet (ellen-
őrzési módszer, méIység) kell terveznie, ahhoz, hogy a termék kockázata,
az eszköz felhasználásakor minimális legyen? Hon, és rendvédelmi nyel-
vezetre lefordítva: a hon- és rendvédelemben szolgálatot teljesítő legyen
tudatában annak a ténynek, hogy gépkarabélyának minden töIténye
lövéskiváltásnál a fizika törvényei szerint fog működni és a siker (éIőerő
megsemmisítése, bénítása, semlegesítése) csak a célzás, azaz a löyész
szubjektumától íiigg,

Természetesen a jelen kor tudorrrányos - technikai vívmányai nem
azonnal jelennek meg a tömegtermelésben és a minőségbiáosítási szak-
ember hiába tud a termók előállításáVal kapcsolatosan olyan techno-
lógiákat, módszereket, amelyek csökkentenék a telmék kockázatát, ha
beszerzésükkor az ajánlattevők között nincs oiyarl, aki alkalmazná is azt,
lgy a minóségbiztosítási szakember számára egy űí marad, az ajánlallevők
célirányos kiválasaása, abból a szempontból, hogy a rendelkezésre áIló
adatok alapján melyek azok az ajánlatok, arnelyek a legalacsonyabb ter-
mékkockázattal rendelkeznek.
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Ezek a kérdések nem csak a felelősség felvállalásának oldaláról
fontosak, hanem megnyugtató kömyezetet teremtenek a hadfelszerelési
anyagot alkalmaző részére is, a termékkockazat vállalás határait tekintve.

A fentieket íigyelembe véve a termék kockázata az alábbi össze-
tevőkkel jellemezhető:

2, I. Tudomány os koc kázat

A tudományos kockazat tartalmát tekintve olyan kérdésekre keresi a
válasá, amelyek a termék megvalósítását, előállítrisát vizsgálja a kor tu-
dományos- technikai ismereteinek felhasználásával. Azaz a megvalósítani
kívránt termék lehet egy olyan halmaz, amely egészében vagy részeiben,
pl.: a fizika törvényeinek ellentmondanak, így a válaszadásra a tudomány
még várat magara.

Egy példán bemutatva: a sugárhajtórnűvek égőtereinek formája és

geometriai méretei a jelen kor tudományos szintje alapján nem sámítható.
A bemenó és a kimenő adatok birtokában csak egy kiinduló eredménysor
nyerhető, amely a fizikai kísérletek során változik a végsó, a kívánt,
geometriai formára. Mirrdezeket a kísérleteket a különbözó típusú és

működési jellemzőkkel rendelkező sugárhajtóművekre küIön-külön el kelI
végezni, meIt a tudomány még nem szolgáltalta azt az interpolálási mód-
szert, amelynek segítségével analógiákat tudott volna felrrrutatni az égőtér
geometriai paraméterei köZött.

Egy másik ide tartozó tudományos kockázati elem az, hogy az adoít
kutatási területen már vannak részeredmények, de ezek az eredmériyek
bizonyos határok köZött mozognak. Korlátokat jelentenek és ezeket a
határokat, hiába jelentkezik igény rá, nem képes tudományos bizonyí-
tékokkal megnyitni. Pl.: Ismert a fény terjedési sebessége. Az is ismert,
hogy a fényatomok tömeggel jellemezhető részecskék. Tehát a kornak, ide
vonatkozó tudományos eredményei alapján képesnek kellene lenni arra,
hogy fénysebességgel repülni képes űrhajót hozzon létre, amely atornok-
ból, molekulákból épülne fel. Pedíg ez a feladat még várat magára.
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Elmondható, hogy a tudományos kockázat meghatározásához a koc-
kazatelemzést végző szakembemek nagyon jól felkészültnek kell lennie,
ahhoz, hogy értékelésében ne kerüljön tévútra. Ezen a terüIeten inkább a
túl nagy kockazatvállalás jellemezhető, mert a mindenkori aktuális
tudományos ismeretek birtoklása késésben van, az információ-aramlás és
az új tudásanyag alkalmazóhoz való eljut|ásának időigényessége miatt.

2. 2, Tec h noló g íai koc kázat

A technológiai kockazat annyiban analóg a tudományos kockázattal,
amennyiben a meglévő és a rrrég feláratlan ismeretanyag közöííi |'íekete

Iyukakat" kívánja beazonosítani. A különbség mégis az, hogy a technoló-
giai kockázat elemzése arra a kiinduló tényre alapoz, hogy minden
tudományos kérdés a termék kapcs án lisztázotl és bizonyított, A technoló-
giai kockazat, ha lépcsőfokokat állítunk fel, a tudományos kockázatok
alatt helyezkedik el, nem fontosság szerint, hanem a természet és annak
törvényszerűségei megismerésének irány a alapján.

Ana a kérdésre keresi a választ, hogy a rendelkezésre álló technoló-
giai szint, azaz előállítási kultura, dokumentáció, infrastruktura, erőforrá-
sok, gyártási folyamatok, fenntartási tevékenységek stb. mennyiben felel-
nek meg az ismert követelményeknek, illetve, hogy mindezek az
összetevők milyen innovációs tartalékokkal és mozgástérreI rendelkeznek.

A technológiai kockázatok felismerése a kockázati hatások csökkené-
sét vonja maga után. A tévesen beazonosított, vagy a felderítetlen tech-
nológiai kockázatok csökkentik az alkalmazási megbízhatóságot, tehát
összességében negatív hatásúak.

2,3. Mérnöki kockázat

Nem akarok nyelvi terminológiák körüli kutatásba kezdeni, de a mér-
rröki kockázat fogalmának meghatározása erre ösztönöz. Több nyelvben
előforduló szavaknak a rnagyarra fordítása tartalmilag eltéró, bővebb vagy
szűkebb jelentést fejez ki, mint amelyet a magyar nyelv szerint értünk alat-
ta. Ez különösen i gaz az angol nyelvben előforduló szavak esetében. Jelen
es€tben az engineering risk szó okozza ezt a fejtörést,



Valójában ez az angol szó többet jelent, mint a magyar terminológia
szerinti mérnöki tevékenység, meít lafi almát tekintve beletartoznak:

. a műszaki tervezéshez, gyártáshoz, teszteléshez szükséges eljárá-

sok;

' a műszaki tevékenység elvégzéséhez szükséges berendezések,

munkaeró,,szakképzettség rendelkezésre állása;

. teljesen kereskedelmi oldalú követelmény, hogy a szerződések-

ben megfogalmazásra kerültek-e a műszaki követelmények;

' az az igény, amely a^ elemzi, hogy a legyártott műszaki eszköz

megfelelóségének megálIapítására szolgáló tesztelési módszer
mennyiben összevethető az alka|mazás valós gyakorlatával.

Mindezek figyelembevételével a mérnöki kockázat helyett a műszaki
kockázat sző alkaImazása lenne indokoltabb.

A műszaki kockázat vizsgálata kapcsán tekintsünk át néhány olyan
területet, amely egyértelműen jellemzi és körbehatárolja ezt a fogalmat. A
termékkockázat, akárcsak a mirrőség, a tennék olyan sajátossága, amely
nem utólag kerül ellenórzésre a temékben - a tervezéstól az értékesítésig,
sőt azon túl is a hulladék elhelyezésig - hanem minden tevékenység
kihatással van rá. Nézzük meg a veszélyforrásokat és ezek csökkentésének
lehetőségét.

Az elemzés háromíő terüIeríe vonatkozik: I

. tervezés,

'gyártás,

'éfiékesítés.
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2.3.1. Tervezési kockázat

A tervezési frázisban mind a termékre, mind a gyártásra meghatározás-
ra kerülnek azok a múszaki paraméterek, amelyek a vállalkozás által elfo-
gadott kockázti szint€t megtestesítik. Rendkívül fontos, hogy a termék
egész élettartamát is meg kell tewezni a kockázat szempontjából. Nem
lényegtelen, mi történik egy már leselejtezett, hulladékba kerülő ter-
mékkel. A tervezési hibák kiküszöbölésére a prototípusokat szigorú
ellenórző vizsgálatoknak, biaonsági próbáLknak kell alávetni. A vizsgála-
tok és az értékelések eredményét rendszeresen dokumentálni kell. A
gyárkístervezés, - fej lesztés célja olyan stabil, irányítható folyamat meg-
valósítása, amely garantálja a mindenkor azonos minőségű termék előál-
líLisát. A hibák szempontjából a kritikus pontokat is meg kell határozni,
ezekre a mérési és ellenórzési módszereket is meg kelljó előre tervezni.

1.3.2. Gyártási kockázat

A jól és körüItekintően végzett tenezés ellenére isfelléphetnek gllár-
í.rsi hibák, és az ebből etedő kockózaíokat elemezni szükséges, amellek:

. a technológiai fegyelem megsértéséből,

. a nem megfeleló anyag felhasználásából,

' a nem megfelelő gyártóberendezések használatráLból erednek.

A technológiai fegyelmet az állandő képzéssel, oktatással lehet biz-
tosítani. A felhaszrrált anyagok gondos kiválasztását a bejövő anyagvizs-
gálatok és.a beszállítók kiválasaása segíti. A gyártók és beszállítók között
bizalmi elven működő partneri kapcsolatot kell kialakítani. A gyártók
felelósége a beszállítót ellenőrizni, de a beszállíónak is joga van tudni,
hogy a terméke mibe épül be. A gyártóberendezések alkalmasságára,
zavartalan működésére különös gondot kell fordítani a karbantartáson
keresztüL Rendkíviil forrtos a folyamatszabáIyozásra használt hardwere és
softwere, valamint a vizsgáló és ellenőrző berendezések karbantartása. Az
ellenőrzésből eredő hibák is elég gyakoriak, például hibás mintavételezés,
pontatlan műszerek stb,
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1.3.3. Az értékesítéssel összefiiggő kock,{zatok

Jelen esetben nem az értékesítés kockazata a ,lizsgált feladat, ez
későbbi feladat tárgya, hanem az értékesítés kapcsan felmerülő termék-
kockazatok mennyire hatnak vissza a tervezés és gyártás kockázataira
(reklamációk, szavatossági és szervizelési tapasáalatok).

A vállalkozótól kikerülő termékek minden gondossági követelmény
betartása mellett is lehetnek hibásak, hiszen a kockazatot csak egy elfo-
gadható érték alá csökkentettiik. A kockazat növekedhet a hibás kezelés-
ből, a nem megfeleló felhasmálásból is. A kezelési, használati utasítások-
ban, a terméken lévó feliratozásból, a reklámanyagokon félreérthetetlenül
fel kell hívni az alkalmazók figyelm ét az IIyen veszélyekre. Az alkalmazók
tájékoztatását szolgáljrák a csapatpróbák, a rendszeres kiképzések, gyakor-
latok lebonyolítása, amelynek során az alkalmazó valós körülmények
között értékelheti a termék megfelelőségét. Mindazok az eltérések, ame-
lyek az alka|mazás folyamatában felmerültek, visszacsatolni szükséges és

a fejlesztők, tervezők és gyártók a felhalmozott információk birtokában
módosítják az eredeti terveket, technológiákat, amelynek eredménye a
kockazati szint csökkentése is kell, hogy legyen.

A műszaki kockiázatok elemzésének és értékelésének egyik alap-
követelménye a nyomonkövethetóség betartása. Ennek érdekében a ter-
vezéstő| az értékesítésig minden folyamat szabályozoílan kell, hogy
működjön, amelynek feltétele a dokumentáltság. Ha ezeket az elvárásokat
betartjuk, akkor tevékenységi rendszerünkről elmondhatjuk, hogy
megfelel a minőségirányítási szabványok rendszerkövetelményeinek.
Látható, hogy a kockázat és a minőség milyen szoros kapcsolatbarr van
egymással.

1.3.4. Alkalmazás közbeni kockázat

A terminológia szerint ez a fajta kockázat bele kell, hogy tartozzon a
műszaki kockazat fogalomkörébe, de mégis külön tárgyaljuk, mert a had-
felszerelési anyagok felhasználási területe szerinti kockázatok szélesebb
inteívallumot töltenek ki, mint az azonos típusú, polgári alkalmazású ter-

mékek kockázata. Pl.: egy televízió-monitor polgári használata esetén,
mivel alkalmazását tekintve, kb. 999/o-ban stacionáris és közel azonos
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hőmérsékleten kerül üzemeltetésre, ezéít a kockáaatok elemzésénél nem
vizsgáljuk a monitorra ható dinamikus terheléseket és a széles hőmérsék-
leti tartományokban való hibalehetőségek körét. Ha ez a monitor hadfel-
szerelési anyag és mozgó harcállásponton tervezett a telepítése, akkor a
kockázatok elernzésénéI ezeket a plusz követelményeket, mint kockázati
tényezőket elemezni szükséges. Tehát ebből a követelményból le lehet
vonni azt a következtetést, hogy nem elég magái a terméket kockázati
típusú értékelésnek alávetni, hanem vizsgálni kell azt a kömyezetet, ahol
ez a termék alkalmazva lesz és a kömyezeti hatásoka| mint állandó vál-
tozókat be kell építeni. Idetaítozó gondolat a különböző katonai szak-
értőknek az a sokszor a médiákat is felrevezető okfejtése, a különböző
fegyverek és rendszereik alkalmazását illetően, hogy összehasonlíüisokat
teszn€k paramétereik különbözóségét és egyezőségét illetően, nem ele-
mezve a tervezett felhasználási környezet adta hatásokat.

3. A hadfelszerelé§i anyag kockázati alapű hatásvizsgálata

A hadfelszerelósi anyagok, mint termékek kockázati összetevőinek
meghatározásához fe| kell állítani egy olyan mátrixot, amelyet a kockáza-
ti faktorok jellemeznek. Ez a mátrix elhelyezi a hadfelszerelési anyagot
egy olyan négydimenziós értékrendben (térbeli három és az idő), amely
segítsógével a minóségbiáosítási szakember beazonosíthatja a kockázati
faktorokat.

A mátrix létrehozása manuális feladat, nem igényel tudományos
igényű szakértelmet, hiszen a hadfelszerelési anyagnak a politika szabta
kereteken belüli elóállítási, beszerzési, alkalmazási, korszerűsítési és
kivonási elveit (élettartamelmélet) összegzi. Ennek megfelelően a mátrix
változhat, azonban úgy igyekeztem összeállítani, hogy lehetőség szerint
minél több olyan objektív megközelítésű elv szerint kerüljön felépítésre,
hogy a változás kis mértékű legyen, azaz elhanyagolható, Mégis mi a vál,
tozó? Jelen esetben a termék kockázatának megállapítása egy váItozó
skaláris mennyiség. A változás a termékkockázat faktoraiban lesz, annak
megfelelően, hogy a négy dimenzió valamelyike vagy akár minden eleme
liogyan változik.
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A minőségbiztosítási szakember a termék kockázaíi mérőszámának
meghatározásakor ezeknek a dimenzióknak a helyes megítelését kell, hogy
helyesen elvégezze.

A dimenziók fogalmának megértéséhez néhány magyaúzó gondola,
tot fűznék. Nem szó szerinti térbeli dimenziókról van szó, hanem olyan
változás kiíejezésére kívánom ezí a fogalmat használni, amely magába
foglalja annak lehetőségét, hogy a termékkockázat értékelése nem kita-
posott ösvényen haladó elmélet, hanem magában hordozza annak
valószínűségét, hogy igenis változik. Tehát fel lehet állítani egy olyan
értékelési módszert, amely segítségével a termék kockázata jól beazono-
sítható, de mindig figyelmet kell fordítani arra, hogy létezhetnek olyan
szempontok is, amelyek csak ezt az egy terméket jelIemzik az adott alkal-
mazási kömyezetben.

Egl példáí említenék: vegyük a 9 mm-es parabellum lőszert, mint
hadfelszerelési anyagot. A termék kockázatának megállapításához fontos
például tudni, hogy milyen környezetben kerül felhasználásra. A kömye-
zet szó alaíl itt azl éítem, hogy a Magyar Honvédség, a Belügyminiszté-
rium kommandó aiakulata vagy közlekedési rendőr, netán az lgazságúgy-
minisztérium büntetésvégrehajtási alkalmazottja a felhaszlálő. A fent fel-
sorolt területek kiemelése nem aztjelenti, lrogy a 9 mm-es lószemek nem
kell azonos paraméterűnek lennie, hanem aá, hogy az alkalmazás meg-
bízhatósága hogyan válíozhat. Ha nem azonos mértékben határozza meg a
megbízó az alkalmazás megbízhatós ágát (ez leheí anyagi kérdés is), akkor
a termék kockázati faktorai különbözőek lesznek, Ez a minóségbiztosítási
szakember szánára azí jelenti, hogy nem ugyanolyan el]enőrzési
mélységet ír elő a gyártás folyamatára az egylk vagy a másik esetben. Mint
tudjuk, a Magyar Honvédség által alkalmazott 9 mm-es lószer feladata az
élőeró megsemmisítése. Ez a megbízhatóság sokkal magasabb kell, hogy
legyen, mint a büntetésvégrehajtási alkalmazott lőszerénél, mert más a fel-
használási kórnyezet. Az e]só esetben a lőszer nem működése a katona
életébe kertilhet, második esetben ez a veszéIyhelyzet nem áll elő, hiszen
az ismételt töltésre fordított idő alatt az alkalmazott élete nem forog
veszélyben.
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A fenti gondolatokat íigyelembe véve a hadfelszerelési anyag
kockázati alapú mátrixa a köv€tkező:

3, l,. HadJe lszerelés i any ag :

Hadianyag: harcanyag, fenntartási anyag, ellátási anyag.

Haditechnika: harceszközök, biztosító eszközök, kiszolgáló eszközök.

3.1.1. Harcanyagok: lőszerek, rakéták, bombák, aknák, gránátok, tor-
pedók, ABV anyagok, ütő, szúró, vágóeszközök.

3.1.2. Fenntartási anyagok: A hadianyagok és haditechnikai esz-
közök rend€ltetésszerű alkalmazásához, tizemeltetéséhez szükséges
anyagok, pl,: - alkatrészek, - hajtó- és kenóarryagok stb.

3.1.3. Ellátási anyagok: A katonai rendeltetésii feladat elvégzéséhez
szükséges humánoldal anyagi igénye, pl.: ruházat, élelem, elhelyezés stb.

3.1.4. Haditechnikai eszközök:

Fegyverzeti eszközök, páncélos és gmű, teclrn. eszközök, repülő és
rep. műsz. eszközök, műszaki eszközök, vegyivédelmi eszközök, elek-
tronikai eszközök, hadtáptechnikai eszközök, felderítő eszközök, egész-
ségügyi eszközök, közlekedési eszközök, geodéziai eszközök.

3, I.4. I. Fegyverxeti eszközök: egyéni lövészfegyverek, fedélzeti lö-
vészfegyverek. tábori tüzérIövegek, páncéltörő lövegek, páncéltörő
rakéták, sorozatvetók, harcjármú |övegek, légvédelmi lövegek, |égvédelmi
rakéták, rep. fedélzeti fegyverek, figyelő, íőzyezető műszerek.

3. L4. 2. PáncéIos és gépjárműtechnikai eszközök:

Harcjárművek: harckocsik, lövész páncélosok, páncélos szelírő iár-
művek, eszközhordozók.

Gépj árművek: teherautók, személygépkocsik, különleges gépjármű-
vek, áramforrás aggregátorok.
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3.1.4.3. Műszaki technikai eszközök: Műszaki gépek: - út- és állásépítő,
átkelő és hídépítő, fakitermeló és fafeldolgozó, tábori vízellátó.

Műszaki eszközök:- út és állásépítő, átkeló és hídépítő, álcáaó, akna-
telepítő és mentesítő.

3. 1.4.4. Veglivédelmi eszközök: védőeszközök, mentesítő eszközök,
gyújtó fegyverek, ködösítő eszközök, vegyi-sugár felderítő eszközök,
tűzvédelmi eszközök.

3. 1.4.5. Elektronikai eszközök: Híradóeszközök: távíró és távbeszélő
eszközök, rádió készülékek, rádiórelé készülékek, csatornaképezó elemek,

Rádiótec Imikai e szközök : rádiőzav aró eszközök, computerek.

3,1.4,6, Repülő és repülő műszaki eszközök: szerkezeti kialakítás
szerint: merevszárnyú, forgószárnyú, hangsebesség alatti, hangsebesség
feletti, hajtóművel ellátott, hajtómű nélküli, pilóta által vezetell, pilőta
nélküli.

Rendehetés szerint: felderitő, irányítő, vezető, zavaró, vadász, bom-
báző, szállítő, mentő.

3, 1,4, 7, Hadtáptechnikai eszközök: élelmezéstechnikai eszközök,
hajtó- éS kenőanyag technikai eszközök, ruházati anyag technil<ai
eszközök,

3.1.4.8. Felderítő eszközök: műszaki eszközök, kommunikációtech-
nikai eszközök, hötechnikai eszközök, elektronikai eszközök, szárnító-
gépek.

3.1,4,9. Egészségügyi eszközök: egészségmegőrzó eszközök,
egészséghelyreállító eszközök, rehabilitációs eszközök.

3.I.4.10. Közlekedési eszközök: víz alalli, vízen űsző, víz feleíi
lebegő, ft)ld alatt haladó, foldön haladó, ftild felett lebegó, légi jármű,
űreszköz,
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3.L4,ll. Geodéziai eszközök: pontmeghatiározó eszközök, síkbeli
helyzetmeghatároző eszközök, térbeli helyzetmeghatátoző eszközök,
térképek.

3.1.5. Harceszközök: fi)ldfelszínen alkalmazott haditechnikai esz-
közök, ft'ld alatt alkalmazott haditechnikai eszközök, légi járművek, víz-
felszini haditechnikai eszközök, viz a|aít alkalmazott haditechnikai
eszközök, űreszközök.

3.1.5,1. Harceszköz hordozó: embe1 állat és az élővílág organikus
eryedei, vontatott vagy önjáró járművek, űreszközök, az űrben található
szerves és szervetlen anyagok, vízfelszíni úszó eszközök (hajók, csónakok
stb.), víz alatti úszóeszközök (tengeralattjárók, harangok stb.).

3,1.6. Ilarcbizto§ító eszközök: fegyverzeti eszközök kiszolgáló esz-
közei, gépjárműtechnikai eszközök, repülőműszaki eszközök, haditenge-
részeti műszaki eszközök, műszaki eszközök, vegyivédelmi eszközök,
elektronikai eszközök, hadtáptechnikai eszközök, felderítő eszközök,
egészségügyi eszközök, közlekedési eszközök, geodéziai eszközök.

3. 1. 6. 1. Feglverxeü harcbiztosító eszközök : fi gyelőeszközök (loká-
torok), tűzvezető műszerek.

3.I.6.2. Gépjárműtechnikai harcbiztosító eszközök: közúti teherautók,
személygépkocsik, különleges gépjárművek, áramfonás aggregátorok.

3,1.6.3. Műszaki technikaí eszközök: Műszaki gépek: út és állásépítő
gépek, átkeló és hídépító gépek, fakitermelő és fafeldolgozó gépek, tábori
vízellátó gépek. Műszaki eszközök: út és állásépító, átkelő és hídépítő,
álc áző, aknaíelep ító és mentes ítő,

3. 1. 6.4, Vegivédelmi eszközök: védőeszközök, mentesítő eszközök,
vegyisugár-felderító eszközök, tűzvédelmi eszközök.

3,1,6,5. Elektronikai harcbiztosító esz]<,özök: távíró és távbeszélő
eszközök, rádiókészülékek, rádiórelé készülékek, csatornaképező elemek,
titkosító eszközök, műholdas eszközök, felvevó és lejátszó (audió-videó)
eszközök.
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3.2. FelhasznáIás szerint: csapásmérő eszkőz, csapásmérő eszköz
közvetlen segédeszköze, egyéni védőeszköz, kiszolgáló eszköz, ellenórző
eszköz, javítóeszköz, energia, komforteszköz.

3.3. Hadrafoghatósdgi követelmény szerint: azonnal bevethető,
előzetes ellenőrzés uán bevethető, telepítés után beveüetó, részelemeiben
tárolt,

3,4. Környezetre gyakorolt káros hatás szerinl: veszélyíelen, ala-
csony, közepes, veszélyes, kritikus.

3.5. Hadfelszerelési anyag szerkezeti felépítése szerint:

3.5.1. Alapanyag szerint:

3.5.1,I. Természetes: szilard halmazállapohi: fém, ásvány, állati ere-
deű, növényi eredetű.

Folyadékok és zsírok homogén, keverék, vegyület.

Gazok: egy alkotóelem, keverék, vegyület.

3.5.I.2. Mesterséges: szilárd: ötvözetek, keverékek, polimerek, kom-
pozitok, kerámiák.

Folyadékok és zsírok., keverékek, vegyületek.

Gázok: keverékek.

3.5.1.3. Vegyes l

3.2.2. Álkotóelemek száma szerint: egy, Z-5, 6-10, 11-50, 51-100,
1 01- 1000, 1 000_tőI több.

3.5.2. Alkotórendszerek szerint:

3. 5.2. ]. Hardver; mechanikai, elektronikai, hőtechnikai, fénytechnikai,
hangtechnikai, rádiótechnikai, hullámtechnikai, atomtechnikai, kombinált.
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3.5.2.2. Szofner: mechanikus, elektronikus vegyi, biológiai, nuk-
leáris, kombináll.

3.6, EIőáIlftás rechnikai körüIményei szeíint

3.6,], Előállítós ftizisai: miníadarab, "O" sorozatgyártás, sorozat-
gyárLá|s.

3.6.2. Előáilítás módja: egyedi kivite]ezés, technológiai vezetés,
tömegtermelés.

3.6.3. Dokumentációs háttér: nincs, részben kidolgoZott, fen-
delkezésre áll,

3.6.4. EIőáilítás technikai követelményei: általános felszereltség,
részben speciális, speciális, összetett, különIeges felszereltség.

3.6, 5. Infrastruktúra., egyszerű, bonyolult, különleges, rendkívüli.

3,6.6. Energiaigény., elektromos, hő, nukleáris, fény, víz, hullárn,
biológiai, vegyi, kombináIt,

3.6.7. Szakképzettségi követelmények, elóállítás szerint, alkalmazás
SZerint.

3.6.7.1, Áha!ános kövelelmény: nern igényel képzettséget, segéd-
munka, betanított munka, szakmunka, felsőfokú szaknunka.

3,6,7,2. Specíálb követelmény: csak gyakorlati úton sajátítható el,
egy évnél kevesebb gyakorlati idó szúkséges, egy évnél több gyakorlati
idő szükséges, számítógépes ismeretek felhasználói szinten, számítógépes
ismeretek szoftverkészítós szinten, idegen nyelvismeret szükséges.

A mdtrLx alkalmazrisáról és a íermék kockázauinak n atematikfli
meghaíározásáról n cikksoíOzat neg],edik részében Iehet olyasni.

FoIytatása következik

(a szerzó)
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