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A PILISI 
ÁLLAMI PARKERDŐGAZDASÁG 
MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZKEDÉSI TERVE 

Visegrádon, 1973. április 11-én a fagazdasági ágazat legégetőbb munkaegész
ségügyi kérdéseinek megbeszélésére gyűltek össze a Mezőgazdasági és Élelmezés
ügyi Minisztérium, az Országos Munkaegészségügyi Intézet, az Erdészeti Tudo
mányos Intézet, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete, 
az Erdőgazdasági és Faipari Egyesülés, az Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda 
és a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság illetékes szakemberei. A megbeszélés során 
az OMI és az ERTI e témában folytatott vizsgálatainak eredményeit, illetve az 
azokból levonható következtetéseket ismertette, majd pedig ezt követően az elő
forduló hibák kijavítására javaslatok hangzottak el. Végül is a kialakult tenni
valókra intézkedési terv készítésében állapodtak meg. 

A Pilisi Parkerdőgazdaság területére készült első ilyen intézkedési terv esetleg 
mintául szolgálhat a fagazdasági ágazat egyéb területén is: 

I. Egészségügyi oldalról szükséges intézkedések 

1. Üj dolgozó felvétele csak előzetes orvosi vizsgálat alapján történhet. Az elő
zetes orvosi vizsgálat két részből áll: 

általános vizsgálat (alkalmasság kérdése stb.), 
speciális vizsgálat (vibráció, zaj). 

A Pilisi Parkerdőgazdaság esetében az előzetes orvosi vizsgálatot az O M I 
végzi, az általa megadott időbeosztás szerint, valamennyi erdőgazdasági munka 
esetében. Az előzetes orvosi vizsgálatra küldött új felvételesek kísérő iratában 
fel kell tüntetni, hogy őket milyen munkára kívánják felvenni. 

2. A z újonnan felvett dolgozót hat hónap eltelte után ellenőrző vizsgálatra 
kell küldeni, mely kiterjed a munkahelyi ártalmak felderítésére (vibráció, zaj, 
toxikózis stb.). Amennyiben az újonnan felvett dolgozó ellenőrző vizsgálata során 
kitűnt, hogy a munkahelyi ártalmakra fokozottan érzékeny, úgy ne nyerjen 
további kiképzést, illetve más, neki megfelelő munkahelyre kell irányítani. A z 
ellenőrző vizsgálatot az OMI végzi. Ha a dolgozónak időközben bármi panasza 
van, azonnal el kell küldeni kivizsgálásra. 

3. A z időszakos orvosi vizsgálat évenként történik. Ennek célja a régi dolgozók 
egészségi állapotának ellenőrzése az előző évi adatok és az újak összevetésével. 
Nagy eltérések esetén az illetőt jelenlegi körülményei közül ki kell emelni. A 
közben felmerült panaszokat itt is azonnal ki kell vizsgáltatni. A z időszakos 
orvosi vizsgálatra a dolgozókat az OMI által megadott ütemterv szerint kell 
beküldeni. 

4. A betegekkel való foglalkozás két részre oszlik: 

a) Gondozás, illetve gyógykezelés. 
A gondozás módját és formáját az OMI adja meg. A gyógyításhoz a kezelési 
előírást az OMI adja. 



A végrehajtásban a M E D O S Z (fürdő stb.), illetve a PP közreműködik, 
b) Rehabilitáció. Itt a feladat kettős, egyrészt az orvos megmondja, hogy a 

beteg hol nem dolgozhat, másrészt az erdészet, illetve üzem köteles gondos
kodni a beteg számára megfelelő foglalkoztatás és kereset biztosításáról. 
A fenti feladat megvalósítására szükséges egy teljes munkaköri jegyzék ösz-
szeállítása, melyet meg kell küldeni az OMI-nak. 

5. A z erdőgazdaság higiénés feladatainak az elvégzéséhez és ellenőrzéséhez 
egy közegészségügyi ellenőr beállítása szükséges. 

6. Üzemorvos beállítása. 

II. Műszaki oldalról szükséges intézkedések 

1. Minden új termelési technológiát, illetve technológiai változást felül kell 
vizsgálni még a tervezés állapotában biztonsági, munkahigiénés, zaj, vibráció, 
légszennyeződés, klíma stb. szempontjából. 

2. Műszaki felülvizsgálatot kell tartani az egykori gépszemle fejlettebb formá
jában: 

— évente motorfűrészek és valamennyi erdőgazdasági gép esetében, faipari 
üzemben (munkakörülmények vizsgálatára is kiterjedően, amelyből a rom
lás oka kiszűrhető). 

— esetenként főjavítások után zaj, vibráció szempontjából az utasítás szerint. 

3. Motorfűrészek láncának élezését csak az erdészetnek erre a célra kiképzett 
szakembere végezheti. A z élezés minőségét az erdészet fahasználati, műszaki ve 
zetője köteles ellenőrizni. 

4. Vibráció, zaj, légszennyeződés csökkentésére a felsőrakodókon be kell ve 
zetni az elektromos meghajtású fűrészek használatát és ellenőrizni a biztonsági 
és higiénés előírások betartását. 

5. Gondoskodni kell arról, hogy a vibráció és zajártalom ellen a dolgozók meg
felelő védőfelszereléssel el legyenek látva. I lyenek: motorfűrész-kezelő kesztyű 
(nyári és téli), fülvédő tok, fülvédő vatta, a vattához adagoló berendezés, téli
nyári sapka. A z OMI és az ERTI megadja személyenként a szükséges védőfel
szerelés listáját. 

6. A motorfűrészes munkát az Erdészeti Balesetelhárítási Övórendszabályok 
szerint kell végrehajtani. Egyórás motorfűrészes tevékenységet kétórás másfajta 
munkának kell követni. 

A nehéz fizikai munkánál (döntés, gallyazás, darabolás, felterhelés, fogatos 
közelítés, gépiközelítés, csörlő-kötél kihúzással stb.) óránként 10 perces pihenő
időt kell kiadni. 

7. Túlórát motorfűrésszel végezni nem szabad. Motorfűrésszel házi fűrésze
lést csak az erdészetvezető külön engedélyével szabad végezni. 

8. A munkahelyi vezetőket a munkahelyen megfelelő védőfelszereléssel kell 
ellátni, melyet a munkahelyi vezető köteles viselni. 

9. A veszélyes, illetve az egészségre káros munkahelyeken megjelenő minden 
személy köteles az előírt védőfelszerelést viselni. 

Reméljük, hogy a fenti intézkedési terv megvalósítása nagymértékben hoz
zájárul dolgozóink egészségének megóvásához, illetve az eddigi károsodások 
visszafejlesztéséhez, vagy legalábbis annak megállításához. 


