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HRABINA CEZA 

A MUNKAVÉDELEM Ü G Y E 
A FELSŐTISZAI EFAG-BAN 

A munkavédelem a Felsőtiszai EFAG területén 'Viszonylag jól 
működik, kedvező a baleseti helyzet. Kedvezőek a lehetőségek 
a további fejlesztést illetően is, ezek szélesebb körű kihasználásán 
vezetőknek és vezetetteknek egyaránt következetesen kell mun
kálkodni. 

A z erdészeti munkavédelem igen sajátos és sokrétű. Megtalálható- benne a 
telepített, majorszerű és nem telepített munkahelyek munkavédelme egyaránt. 
Magába foglalja a korszerű, sok rész vonatkozásában automatizált, illetve 
félautomatizált tevékenység munkavédelmét éppúgy, mint az ősi pásztorkodás 
(pl. lótenyésztés) „munkavédelmét". Szakágazati téren a tevékenységek sok
félesége a festő palettájának színkavalkádjához hasonlít a legjobban. A z 
erdészeti és faipari szaktevékenység mellett van közlekedési, mezőgazdasági, 
vasipari, építőipari, élelmiszeripari, vízügyi, de még kereskedelmi és vendég
látóipar szaktevékenység is, és az erdészeti munkavédelem mindezek munka
védelmét felöleli. Ezen sokrétű és sokféle tevékenység összefogására jól szer
vezett munkavédelmi apparátust működtet az erdőgazdaság. 

A munkavédelmi szervezet a központban osztályszervezetben működik, köz
vetlen az igazgató irányítása alatt. Vezetőjén kívül főelőadó, előadó, emelőgép
ügyintéző és gépíró dolgozik az osztályon;. Bár létszámilag nem a munkavédelmi 
osztálynál vannak, de a munkavédelmi szervezetbe tartoznak még a központ
ban az energetikus, a méregfelelős és a nyomástartó edények felügyeletével 
megbízott szakember is. Nagyobb egységeknél kinevezett munkavédelmi mű
szaki vezető, illetve munkavédelmi^ megbízott van, a kisebb egységeknél 
megbízás alapján műszaki vezető beosztású dolgozó látja el a munkavédekni 
megbízotti feladatokat. Utóbbiak számára a kollektív szerződés havi 300—400 
Ft összegű bérpótlékot biztosít. A z osztályon dolgozók az előírt munkavédelmi 
képesítéssel rendelkeznek. 

A munkavédelmi szervezetben a 22 főből 9 mérnöki, 11 technikusi képesítés
sel rendelkezik. A 15 munkavédelmi megbízott közül egynek középfokú, hat
nak alapfokú munkavédelmi képesítése van, egy fő felsőfokú, 3 fő középfokú 
munkavédelmi képzésbenn vesz jelenleg részt. A munkavédelmi szervezetbe 
tartozók jog- és hatásköre — a bírságolás kivételével — a megyei munka
védelmi felügyelőkével egyező szinten biztosított és igen jelentős, hogy ez a 
gyakorlatban érvényre is jut. Meghatározó jellegű a gazdaság munkavédelmi 
helyzetében az, hogy a gazdaságvezetés, elsődlegesen az igazgató, a munka
védelmi szervezet munkájához tekintélyt ad. A központi munkavédelmi szer
vezet tagjai az igazgató nevében intézkednek, és intézkedéseik ellen csak az 
igazgatóhoz lehet panasszal élni, de a panasznak a végrehajtásra nincs halasztó 
hatálya. Hasonlóan ehhez, az egységek munkavédelmi műszaki vezetői, illetve 
megbízottai az egységvezető nevében intézkednek és intézkedéseiket csak az 



egységvezető módosíthatja. Mindezek bizonyítják a munkavédelmi szervezet 
nagyfokú hatékonyságát. Ehhez természetesen elengedhetetlen a szervezetbe 
tartozók jó szakmai felkészültsége, reális és megfelelően mérlegelő megítélési 
készsége. Azt , hogy mindezek összhangja a gazdaságnál megvan, bizonyítja 
az, hogy a szervezetbe tartozók intézkedéseit ez idáig megváltoztatni soha 
nem kellett, ilyenre nem került sor. 

Megfelelő és hatékony támogatást kap a munkavédelem szakszervezeti 
téren is. A vszb mellett négyfős munkavédelmi bizottság működik, tagjai 
valamennyien műszaiak, közöttük felsőfokú munkavédelmi képesítéssel ren
delkező is van. A gazdaság egészére érvényes társadalmi felügyelői igazol
vánnyal rendelkeznek. A z egységek szakszervezeti társadalmi felügyelői az 
egyik megye területén a működésükhöz szükséges tanfolyamot már elvégezték, 
a másik megyében képzésük folyamatban van. 

A munkavédelem érvényre jutása már a munkahelyek létesítésekor, kor
szerűsítésekor biztosított. A középtávú és éves tervek összeállításánál a mun
kavédelmi igényeket a gazdaság a lehetőségek maximumáig kielégíti. A z igé
nyeket a munkavédelmi osztály széles körű felméréssel tárja fel, és ezt kö
vetően rangsorolják. A szociális tervet jóváhagyó bizalmi küldött testület 
a munkavédelmi igényeket mindenkor fontosságuknak megfelelően bírálja el. 
A beruházások, rekonstrukciók kiviteli terveit a munkavédelmi osztály szak
véleményezi. A kivitelezést figyelemmel kíséri, üzembe helyezés előtt a léte
sítménynél munkavédelmi szemlét tart, amelyen esetleg feltárt munkavédelmi 
hiányosságokat az üzembe helyezésig megszüntetik. A munkavédelmi osztály 
minden üzembe helyezésen részt vesz, az üzemelést engedélyező mindenkor 
az osztály képviselőjének véleményét figyelembe véve ,dönt az üzemelés en
gedélyezéséről. A munkavédelem technikai oldalának folyamatos fejlesztése 
eredményeként a szociális ellátás és a megfelelő munkakörülmény a telepített 
munkahelyeken és a fakitermelésben az előírások szerint teljes körűen biz
tosított, de részleges ugyanez még az idényjellegű erdőművelési tevékenységnél 
az erdőterületeken. 

Nagy súlyt helyez a gazdaság a termelőberendezések előírt időszakos felül
vizsgálatára is. A z emelőgépek szerkezeti és fővizsgálatai, a villamos és vil lám
védelmi berendezések időszakos felülvizsgálatai, a motorfűrészek évenkénti 
vibráció- és zajártalmi vizsgálatai, kazánok, nyomástartó edények, gépjármű
vek hatósági vizsgálatai és valamennyi, vizsgálatra kötelezett termelöberende-
zés vizsgálata biztosított. A vizsgálat megtörténtét, a feltárt hibák kijavítását 
a munkavédelmi szervezet ellenőrzi. 

Kiemelten ösztönzi és értékeli a gazdaságvezetés a munkavédelmi újításokat. 
Az újítási feladatterv minden évben külön fejezetben határozza meg a meg
oldandó munkavédelmi feladatokat és jelentős a benyújtott újítások között 
a munkavédelmi újítások részaránya. 

A munkavégzés személyi feltételeinek biztosítására az alkalmazás egész
ségügyi, szakmai és munkavédelmi feltételei az előírtak szerint realizálódnak. 
Mindkét megyében részfoglalkozású üzemorvos dolgozik a megyei üzem
egészségügyi szolgálathoz tartozóan. Ezek mellett a nagyobb egységeknél 
szaktanácsadói minőségben ugyancsak részfoglalkozású orvosokat alkalmaz a 
gazdaság. Kiemelt egészségügyi tevékenység a foglalkozási megbetegedések 
elleni Küzdelem, elsődlegesen a vibráció és halláskárosodás megelőzése. A mo
torfűrész-kezelők időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatai a munkavédelmi 
osztály által készített éves ütemterv szerint folynak/. A zajáratalomban dol
gozók audiológiai szűrővizsgálatához a gazdaság szűrő audiométerrel rendel
kezik, a kiszűrt dolgozókat megyei szakrendelésre utalják. 



A z időszakos alkalmassági vizsgálaton alkalmatlannak minősített dolgozók 
más munkakörben történő rehabilitálását a rehabilitációs bizottság irányítja. 
Szükség esetén a rehabilitáltak kártérítéséről a gazdaság gondoskodik. A reha
bilitációra került dolgozók száma az ártalomban dolgozók létszámához viszo
nyítva igen kevés, de a korábbi időszakókban a vizsgálati módszerek fejlő
dése (pl. az audiométeres vizsgálat bevezetése) lökésszerűen emelte a rehabili
táltak számát. A z utóbbi időben a motorfűrészeseknél a zajártalmai megbete
gedés jóval gyakoribb, mint a vibrációs. 

A vállalati szakmai képzés, továbbképzés tematikájában a munkavédelem 
mindenkor kellő arányban szerepel. A tanfolyamokon a munkavédelmi témák 
oktatását a munkavédelmisek végzik, és a vizsgabizottságókban a munkavédel
mi szervezet mindenkor képviselt. A munkavédelmi oktatás az újonnan alkal
mazott, illetve áthelyezett dolgozóknál munkába állás előtt megtörténik. A z 
ismétlődő oktatás gyakorisága a munkavédelmi vizsgára kötelezett fizikai, 
dolgozóknál négyhavonkénti, egyéb fizikai dolgozóknál féléves, alkalmazottak
nál évenkénti. A z oktatási munkát a munkavédelmi osztály negyedévenként 
kiadott balesetismertetővel is segíti, mely tartalmazza minden bekövetkezett 
baleset leírását, okát és a hasonló megelőzésére tett intézkedést. A z oktatási 
munka színvonala igen változó és sok esetben meglehetősen alacsony. Ennek 
ellensúlyozására az oktatást végzők továbbképzése mellett eseteriként audio
vizuális, telepített munkahelyeken filmvetítéssel is egybekötött oktatásokra 
is sor kerül. A z audiovizuális technikai felszereltség olyan, hogy lehetőség 
van a vágástéren történő vetítésre is. Ezt egy külön erre a célra beszerzett, 
Honda motoros áramfejlesztő teszi lehetővé. A központilag forgalmazott audio
vizuális sorok mellett saját készítésűek is vannak, melyek az oktatás színvo
nalát lényegesen emelik. 

A legveszélyesebb tevékenységre, a fadöntésre, mindkét megyében tanpá
lyát működtet a gazdaság, melyen minden újonnan képesítést szerzett motor-
fűrészes gyakorol egy hétig minimálisan, mielőtt felügyelet nélkül dolgozna, 
de lehetőség van a szabálytalan munkamódszert kialakítottakat is iderendelni. 
A munkavédelmi helyzet meghatározói között fontos helyet foglal el az ellen
őrzés hatékonysága. A gazdaságban a munkavédelmi szemlék gyakorisága 
negyedévenkénti és a munkavédelmi osztály valamennyi szemlén részt vesz. 
Központi vezetői szemle évenként egyszer van, de valamennyi egységnél. 
Ebben az igazgatón kívül —• félévenként, meghatározott ütemterv szerint — 
részt vesz a termelési igazgatóhelyettes, a főmérnök és négy műszaki jellegű 
osztály vezetője. Esetenként rendkívüli központi vezetői szemle megtartására 
is sor kerül, melyet az igazgató rendel el. A szemlék során mindenkor értéke
lésre kerül a vezetők munkavédelmi munkája és a munkavédelmi őrmozgalom 
tevékenysége is. Rendszeresek a főműszakon kívüli ellenőrzések. A z egységek
nél erre kötelezettek havonta, a munkavédelmi osztály negyedévenként tart 
ilyen célellenőrzést minden érintett munkahelyen. 

A munkavédelmi szabályzat minden műszaki dolgozót kötelez a központban 
is arra, hogy kiszállásaik és szakmai munkájuk során . a munkavédelmi elő
írások betartását is ellenőrizzék, hiányosság észlelése esetén annak meg
szüntetésére intézkedjenek, illetve az illetékesektől intézkedést kérjenek. A 
műszaki és munkavédelmi osztályok évenként közös gépszemlét is tartanak, 
a járműveket az egységek havonta célellenőrzésen is tartoznak ellenőrizni át
fogóan, forgalombiztonsági szempontból. Ezek és az egyéb ellenőrzések egyál
talán nem formálisak, igazolják ezt azok a gápleállításokra, munkavégzés 
ideiglenes felfüggesztésére, dolgozóknak a munkából történő kiállítására tett 
intézkedések, melyek a szemlékről, ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvekben, 



ellenőrzési könyv bejegyzésekben, jelentésekben megtalálhatók. Mindezek köz
vetlenül mutatják, hogy elsődlegesen a munkahelyi vezetők munkavédelmi 
tevékenysége jelentősen elmarad a megkívánt szinttől. Pedig az intézkedések 
mellett — amikor ez indokolt — minden esetben sor kerül a mulasztók fe 
lelősségre vonására is. A z elmúlt évben munkavédelem kapcsán kiszabott 81 
fegyelmi bűntettesből 21 alkalmazotti dolgozót sújtott. 

Gyakori probléma a gazdaság munkavédelmében még az egyéni védőeszköz. 
Itt nemcsak a beszerzési nehézségekről, az árakkal arányban nem álló rövid 
használhatóságról lehet említést tenni,- de az azok. használatával kapcsolatos 
erőfeszítésekről is. Állandóan visszatérő, ismétlődő mulasztás — különösen 
a zaj és vibráció elleni védelemben — a használat mellőzése és az. hogy ezt 
a közvetlen vezetők sokszor eltűrik. Hiába vannak tisztában dolgozóink a 
használat elmulasztásának következményeivel, mivel a károsodás lassan fe j 
lődik ki, a viselési kellemetlenséget veszik meghatározó szempontnak-

Nem lankadó, folyamatos harcot kell folytatni az alkoholfogyasztás ellen. 
Területünkön a fogyasztás lehetőségét az ún. „bögrecsárdák" is elősegítik. Ezek
nél a magánházaknál is jelentős mennyiséget forgalmaznak. A munkavédel
mi fegyelmik 60—70%-a ittasság miatti, és még alkalmazottak is vannak 
esetenként a felelősségre vontak között. A z alkoholszondás ellenőrzés éppen 
ezért rendszeres, esetenként általános. 

Mindkét problémakörben jelentős segítséget adhatna a munkavédelmi őr-
mozgalom, de ennek működése nem éri el a megkívánt szintet. A z őrmozga-
lom működésének érdekében 

— az őrök megbízása írásban történik, a megbízás feladataikat, jogaikat tar
talmazza ; 

—• megbízásukkor teendőikre kioktatják őket; 
, — őrnaplóval el vannak látva: 
— a kollektív szerződés egységenként és negyedévenként 600 Ft jutalmazási 

lehetőséget biztosít a legjobban dolgozó őrnek, az értékelés minden ne
gyedévi szemlén jegyzőkönyvileg megtörténik. 

Mindezek ellenére észrevételt, naplóbejegyzéseket elvétve tesznek, a védő
eszköz-használattal, ittassággal kapcsolatban soha. A gazdaságnál a munka
védelmi agitációs és propagandamunka ugyan nem minden módozatában 
rendszeres, de a lehetőségeket sokrétűen hasznosítja. Gazdaságunk kezde
ményezte az erdészeti munkavédelmi plakátsorozat elkészítését. A z üzemi lap
ban és igazgatói utasításokban rendszeres információt kapnak a dolgozók 
a baleseti és munkavédelmi helyzet alakulásáról, a balesetelemzések eredmé
nyéről. Gyakoriak a munkavédelmi vetélkedők, az üzemi lapban munkavédelmi 
TOTO-k jelennek meg, és még számos egyéb forma is fellelhető a gazdaság ez 
irányú tevékenységében. A munkavédelmi helyzet javítására a gazdasági 
vezetés az anyagi ösztönzési rendszert is felhasználja. A z egységek között 
minden évben munkavédelmi verseny megrendezésére kerül sor. melynek 
anyagi ösztönzésére ez évben is 20 ezer forint jutalomösszeg van kitűzve. A z 
egységvezetők és munkavédelmi megbízottak részére a kollektív szerződés 
meghatározott összegű munkavédelmi jutalmazást biztosít az ugyanott rög
zített feltételek szerint. A gazdaság ösztönzési rendszere előírja azt is. hogy 
minden olyan premizálást, melynek teljesítéséhez munkavédelmi vonatkozás 
kapcsolódik, a munkavédelmi helyzettől függővé kell tenni. 

Mindezen erőfeszítések eredményeként lehet értékelni a gazdaság viszony
lag kedvező baleseti helyzetét). Halálos kimenetelű baleset ez évben és azt 
megelőzően csak 1978-ban volt. A z ez évi baleset bekövetkezésében a gazda-



ság vétlensége megállapítást nyert, azt egy lábon álló fa törzsének váratlan 
törése okozta és egy hossztolót sújtott. Súlyos, csonkulásos eset 1980-ban kö
vetkezett be utoljára. Tömeges baleset 1975-től nem fordult elő. A balesetek 
gyakorisága tíz éve folyamatosan az EFAG-ok átlaga alatti és egy é v ki
vételével — amikor csak a negyedik legjobb volt — mindig az első három 
legalacsonyabb érték között van. Emellett 1979-től folyamatosan csökkenő. A z 
elmúlt év első háromnegyedében a kivizsgálásra kötelezett balesetek gya
korisága a hároméves bázishoz 19%, az előző évhez 9%-os csökkenést mutat. 

A z átlagosnál kedvezőbb helyzet nem vonhatja maga után a munkavédelem 
f erjesztésének elhagyását, hisz erre a lehetőségek a gazdaságnál adva vannak. 
Kedvező fejlesztési lehetőségek rejlenek 

—• a munkahelyi vezetők munkavédelmi tevékenységének javításában; 
—• a munkahelyi fegyelem javításában; 
— a munkavédelmi őrmozgalom hatékonyságának javításában; 
— a technika fejlesztésében; 
— az újítómozgalomban; 
— a munkavédelmi oktatás színvonalának további emelésében; 
— a munkavédelmi agitációs és propagandamunka hatékonyabbá tételében; 
— az erdőművelők szociális ellátásának javításában 

és a felsorolás még korántsem teljes körű. 

Hul ladék min t másod nyersanyag a Helvéciái Á l lami Gazdaságban 

A Helvéciái Á G J b a n a szántóföldi növénytermesztésen kívül 1000 ha szőlő, 
800 ha gyümölcs (alma) és 1400 ha erdőkultúrával gazdálkodunk. A z érvényes 
üzemtervi előírások egy évre eső részei: 

— tisztítás (95%nban fenyő) : . 60,7 ha, 685 br m 3 , 
— gyérítés (90%-ban N N Y ) : 20,4 Iha, 455 br m 3 , 
— véghasználat (90%^ban N N Y ) : 31,7 ha, 1610 br m 3 , 

2750 br m3 

Ennek az évenként jelentkező f atom égnek a tetemes része eddig növény
egészségügyi, ill. gazdaságossági meggondolásokból, megsemmisítésre került 
a kertészeti nyesedékkel együtt. A gazdaságunkban évenként újratermelődő, 
másodnyersanyagként hasznosítható hulladékok mennyisége, összetétele a kö
vetkező: 

— kertészeti kultúrák szőlő 600— 900 t/év 
gyümölcs 800—1200 t/év 

— erdészeti kultúrák tisztítás 300— 400 t/év 
gyérítés 30— 50 t/év 

véghasz'nálat 100— 120 t/év 


