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TAPASZTAI-ATAI

Kovócs Lóuló|

A munkavédelmi eljárások sorából kiemelkedik a biztonsági rend-
szabályok, biztonságtechnikai elóírások megismertetése, megtanítása és
azok betartiásának a megkövetelése. A különböző parancsnoki utasítá-
sok, intézkedések pontosan rögzítik, ho5l a katonai kiképzés keretében.
a felkészítés tematikájának megfelelően, milyen szerepe és funkciójavan
a technikai biztonságnak, a veszé\ek elhárítrására való képességnek.

Az 1993. éwe meghatározott követelményeknek való eredménye-
sebb megfelelés érdekében a szárazföldi csapatok alárendelt aIakulatai-
nál tervezésre és megrendezésre kerűltek a munkavédelmi vetélkedók.

Amikor a munkavédelmi vetélkedők várható pozitíwmait mérlegel-
tük. tudtuk, hogy a még hatékonyabb és eredményesebb katonai fclké-
szítés, kiképzés olképzelhetetlen a biztonság személyi feltételei megléte
nélkül_

Sok éves g/akorlati tapasztalat, szakmai érv szól amellett, hogy a
munkavédelmi, biztonságtechnikai propagandamunka egyik módszerét
- nevezetesen a vetélkedőt - kiemelve alkalmazzuk, lehetőleg a személyi
állomány széles körének bevonásával.

A SZCSP Anyagi-technikai Főnök a munkavédelmi vetélkedők el-
érendő céljaként a következőket halározta m€

1./ A munkavédelmi vetélkedők szemes részét képezzék a balesetek
megelőzésére irányuló tenszerű tevékenységnek, a katonai felkészítés,
kiképzés feladatai megoldásának.

l Kovác§Lásdóórnagy, a MH sáradöldi c§apatok Paranc§nokM8a munk.védelrni fótisaje
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2./ A prevenció fokozása érdekóben mozgósítsa a személyi állomány
széles tömegét, növelje a személyi állomány munkavédelmi és balesetei-
hárírási ismereteit, segítse eIó a munka és baleseti fegyelem megszilárdí-
tását.

Az alárendelt csapatok munkavédelmi megbízottjainak éves felké-
szító foglalkozásán a követelmények fi5lelembevételével vázoltuk az el-
képzelóseinket a vetélkedők elókészításével, levezetésével kapcsolato-
san. A szárazföldi csapatok parancsnoka kiadta a 39l1993. számú intéz-
kedését, amelyben részletesen meghatározta a vetélkedők parancsnoki
követelményeit. Ezt követóen megindult az előkészít ő, tewező-szerlező
munka, hiszen a csapatok rendelkeztek a személyi és tárryi feltételekkel,
amelyek a vetélkedők eredményes lebonyolítá§ához szükségesek. A fel-
készülés során a rendszeresnek mondható t€lefón kapcsolatokon kívül a
személyes megkercsések alkalmával folyamatosan egyeztettük az elkép-
zeléseket, terveket, 1.rmészetesen azzal a céllal, hory lehetőleg a szemé-
lyi állomány minél szélesebb körét lehessen mozgósítani.

A vetélkedőre való felkészü|és tapasztalalai

Avetélkedők szakmai részének szakszerűsége érdekében, tematikát
adtunk ki az alárendeltek részére - mint egy ajánlást - nem azért, hogy
egységesítsük a vetélkedők tartalmi részét. A munkavédelmi megbízot-
tak előzetesen pontosították az alakulatuknál, hogy a vetélkedők vég-
rehajtására kijelölt időpontokban megközelítőleg mekkora részvételi
arányra lehet szá mítaní. Az előzetes felmérés azt eredményezte, hogl:

_ a39lI93.számúintézkedésben meghatározott idópontokban
a vetélkedók megtartásának akadálya nincs,

-- a személyi állomány részérőI kedvezó fogadtatásra talált, vállal-
ták a vetélkedóre való felkészűlessel járó többletmunkát is,

- a tematikus vetélkedók megtartásával már előre prognosztizál-
ható volt a baleseti helyzet pozitív irányri alakulása, hiszen naryon sokan
részletesen megismerték a katonai élet "veszélyfonásait" és azok elhárí-
tásához szükéges szabályokat, fogásokat.

A felkészülés ideje alatt zavartalan és eredményes együttműködés
alakult ki az egészségüryi szolgálatokkal, akik hathatós segítséget nyúj-
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tottak a sérülé§€k ellátásával kapcsolatos elóírrások sza}szerű végzesé-
hez. Minden alakulatnál rendelkezésre álltak a legfontosabb munkavé-
delmi elóírások, utasítások és azok a dokumentumok, amelyek az alaku-
latnál végzendó baleseti megelózó munka érdekében szabályokat, köve-
telményeket írnak eló. Az elöljárói intézkedes rögzítette a különkizó
szolgálati ágak feladatait, teendóit is a vetélkedő sorozat elókészítése és
vegrehajtása érdekében.

Az előkuzítő, felkészítő munka magába foglalta azon követelmé-
nyek meghatározását is, amelyek a vetélkedők szakmai szakszeríiségét
fogalmazta meg. Az SZCSP Anyagi-technikai Fónökének határozott el-
váriisa az volt, hog, csak a KÁBESZ-ben, a PMU-ban rögzítettek alapján
adott válaszokat fogadják el egedüli helyes válasznak.

A munkavédelmi vetélkedókre való felkázülés helyzetét a rend_
sz€resen végzett munkavédelmi célellenórásek alkalmáva| folyanrato-
san figyelemmcl kís étíűk. Áhalánosílhaló tdpdsztalataínk atapj ái megát-
lapítottulq hogt:

- a felmenő rendszerű munkavédelmi vetélkcdők megtartásának
terve kedvezó fogadtatásra talált az alárendelt csapatoknál,

- a SZCSP szrntű intézkedes es a "Forgatókönyv' tervezet kiadása
hozzájárult az eredményes, zavartalan felkészító munkához,

- a különkizó szakágakkal, szervekkelvaló együttműködés minden-
hol segítette a felmerült szakmai kérdések tisztázásáq értelmeze§ét.

- a szemé$ állomány jelentós része - körülbelül kéaharmada - kezd-
te meg a vetélkedókre való egréni, illewe kiscsoportos felkészülését,

- az alárendelteknél mindcnhol rendelkezésre álttak a felkészülés-
hez szülrséges okmányok, dokumentumok

A vetélkedósorozat veí€h{tó§ánt} tapesztabtal

, Az alárendelt csapatoktól folyamatosan kaptunk információkat, jel-
zéseket a felkészülés helyzetéról. Az esettegesen felnerüló kérdésciae
8 hatályc jogszabályok alapján válaszoltunk, illetve adtunk tájékoz-
tstásl, Tudtuk, ho5l miközben az elmúlt néhány evben sámottiróen
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emelkedett azoknak az alakulatoknak a sáma, ahol a balesetek, egész-
ségkárosodások rnegelőzese a figelem középpontjába került, uryanak-
kor ezzel eryidóben néhány alárende|t csapatunknáljelen vannak és hat-
nak időnként olyan régóta ismert fogyatékosságok, mkt fiIdául:

- az adott munkavégzésre vonatkozó biztonsági szabályok hiányos
ismerete, íry azok könnyelmű megszegese,

- az elóljárói felüryelet és követelménytámasztás elégtelensége,

- a szükséges rend, a feryelem hiánya, illewe ezek l azaságai.

A vetélkedók tematikájában - fordulóiban - ezekre a kérdésekre ke-
re§tük a megoldá§t, természetesen játékosan. Igekeztünk bemutatni, iI-
letve amelyeket lehetett, azokat megoldani. A különböző szintű üssza-
jelzesek alapján egyértelmúen helyesnek bizonyult ez a törekvés.

Az alegységszintű vetélkedók tapasztalatainak firyelembevételével
- kerültek összeállításra az egységszintű vetélkedők forgatókönyvei,
amelyekben iryekeztek az alakulatukra jellemó, speciíikusan meglévó
problémák megoldásának lehetóségeit feldolgozni játékos formában.

A foryatókönyben rögzíteuék:

- a vetélkedő élját,
_ a vetélkedő idópontját,

- a vetélkedó helyét,

_ a vetélkedóre meghívottak, személyek neveit,

a xűri összetételét,

a vetélkedó általános rendjét,

a vetélkedó napirendjét,

a vetélkedő lebonyolításához szűkéges technikai eszköztik lis-

a vetélkedő helpzínének berendezését (ülésrend),

a vetélkedő értékelésének rendjét,

táje\
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- a forgatókönyv zsűri példányában a különböző feladatok rész-
letes leírását, a megoldandó tesztlapok megoldó példányával egyútt.

A vetéIkedőket sikerúlt mirujen alakllatnál a munkaidő le4aktívabb
szakaszában - déielótt 09.00-12.n. óráig megtartani. A kedvezó fogadta-
tás, a jó hangulat biztosítása érdekében, a vetélkedók helyszínén bűfét
üzemeltettek. A különbóző feladatok, játékok megoldrásához szükséges
eszközöket, technikai berendezéseket biztosították. A résztvevő csapa-
tok (6-7) mindegyike rendelkezeti a ieladatok bemutatásához szükséges
egvéni védőeszközökkel, különböző plakátokkal, piktogramokkal, Az el-
sősegélynyújtással kapc§olatos feladatok bemutatásához az egészségőgyl
szolgálatok teljeskörű ellátást biztosítottak, amit ezúton is köszönünk!

Az elméleti kérdések megválaszoliása rnellett, olyan ryakorlati fel-
adatokat hajtottak végre a csapatok, amelyek a napi kiképzési, felkészító
munkában megjelennek.

A legtöbb alakulatnál a következó versenyfeladatok megoldása je-
lentette a vetélkedők szakmai- elméleti é§ gíakorlati - hátterét

1./ Munkavédelmi fogalmak, szabványban előírt értékek (tesztlap).

2.1 Egyéni és kollektív védőcszközök használatának szabályai és al-
kalmazásuk bemutatása,

3./ A munkavédelmi plakátok, piktogrammok felismerése és szabá-
lyos megnevezáe.

4./ Videoíilm részletek alapján a biztonságot veszélyezlető szituáci-
ók és veszelyhelyzetek felismerese és a kikíiszöbölés módszereinek írás-
ban történő rögzítése.

5./ Elsósegélynvújtás (gyakorlati feladat).

6.1 Villámkérdések.

7 .l MozAík iáték (piktogrammok össze állítrása).
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A vetélkedók lebonyolításának és végrehajtásának óltaláno§ítható
tapasztalaíai

- a felkészülési idő biztosítása, az alerységszintú vetélkedők meg-
tartásának eredményeként jelentós mértékben emelkedett a ráztvevők
szakmai i§meretszintie,

- a különbózó megfogalmaziások, szabványok, utasítások szakszerű
megnevezése igazolta, hogy a munkavédelem és a balesetelhárítás által
használt terminológiát e|sajátították,

- a vetélkedósorozatban való részrétel lehetóvé tette az állomány-
kategóriáknak, hory a nflvánosság elótt adhassanak számot ismereteik-
róI, tudá§ukról,

- a parancsnoki állomány es a különféle szakágak részéról minden
segíséget, támogatá§t megkaptak a csapatok,

- a végrehajtásban, a lebonyolításban - a zsúri munkájában - az ese-
tek többségében az alakulat vezeté§e aktívan résztvett,

- a szakmai és a tematikus szabályosság betartásához szükéges
technikai berendezesek, anyagok biztosítottak voltak,

- az elöljáró katonai szervck reszéról megnflvánuló érdeklódés
hozzájárult a szakmai kérdések helyes megoldásához,

- a kijelölt 'zsún" minden alkalommal üryelt a vetélkedő \isztasó,
gára", a szakmai kérdések esetében pedig csak a szabályat (szabvány)
szerinti válaszok elfogadására.

Az eredmények összesítésére, értékelésére kiemelt figlelmet fordí-
tottak a zsúriben helyetfoglaló szakemberek Nem találkoztunk e§/et-
lene5l esetben sem a verseny értékelését, illetve annak tisztaságát két-
ségbevonó véleménnyel. A vetélkedókön az I-VI. helyezÁt elért csapa-
tok eredményét oklevéllel ismerték el.

A SZCSP ATF /?K ATW különdíjban részesítette a legkieryensú-
Iyozottabb eredményt eléít c§apat teljesítményét, íi5relembe véve az ala-
kulat évi baleseti hel}zetének alakulását, a munkavédelmi és balesetel-
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hárítási tevékenységben elért színvonalát. Az egyéni teljesítmények is
elismerésre kerültek. Személyre szóló ajándéktárgyak átadásával fejezte
ki eIismerését az I. helyezést elért csapat tagiainak.

Az ilyen formában történő elismerés a részwevók körében nary tet-
szésre talált. Többen megfogalmazták, hogy az ajándéktárgyakban kife-
jezett személyes elismerés ery egész életre szóló emlékké válhat a szá_
mukra.

Úgy gondoljuk, hogy a csapatok rendelkezésére álló munkavédelmi
propaganda költségnagtágára abeIeseti helrzet elemzésénél hivatkozni
nem szabad, hiszen nem csak az írásos propaganda az egletlen eszköze
az állomány munkavédelmének, a balesetelhárítással kapcsolatos tudati
nevelésnek. Sokan és sok helyen leírták és elmondták, hogy a megryőzes
kiemelkedő mozzanata a személyes kontaktus, a közösen kitűzött cél és
annak látható, mérhetó eredménye.

A megtartott vetélkedők mozgósító erejét, nevelő hatását néhány
számadaton lehet szemléltetni. A versenykitróst követően a szárazfóldi
csapatoknd l a munkavédelem kérdéseinek megismerésére kia lakítottak:

- alegységszintű vetélkedőkön résztvevő csapatot 3 x 2000 :6000 fő

- erységszintű vetélkedőkön résztvevó csapatot 3 x 1000 :3000 fő

- katonai kerület szintű vetélkedón resztvevó

csapat 3x l50 - 450fő

9450 fő

Firyelembevéve, hogy a felkészülés ideje alatt a részwevők állandó_
anváltoztak, elmondhatjuk a SZCSP és alárendelt csapatainak egészénél
a személyi állomány kb.- egmeglede aktívan résztvett a munkavédelmi
szabálrzatok, intézkedések megismerésében. Az 1993. év kimagaslóan
szép ereményének tudhatjuk, hogy sikerült a megryőződöttségből faka-
dó balesetmentes feladatvégrehajtás felé megtenni az első igazán nag
lépést.
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