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a „Munkavédelmi .Közlemények"-hez

A:z. elmúlt években a katonai felső vezetés számos rendelkezést adott ki a
személyi állomány testi épsége, egészsége megóvásának fokozottabb biztosítására.
A központi rendelikezésdk végrehajtására elvégzett feladatok eredményeképpen egységessé és szervezettebbé vált a testi épség és egés,iség megóvására
irányuló munka. Létrejött a teljes személyi állományt átfogó munkavédelmi tevékenység szabályozott rendje, amely elveiben és gyalcorlatában, a katonai sajátosságok érvényesítése mellett összhangban van a népgazdaság más területeivel
és megfelelő alapot teremt kedvező tendenciák érvényre juttatására.
A balesetek, szolgálattal, munkával összefüggő megbetegedések megelőzése
érdekében komplex tevékenységi rendszer ldala:kítására van szüikség. Céljaink
elérését - az állomány minden tagjának irlrtív részvételén túl - eloósorban a
parancsnokok, munkahelyi vezetők összehangolt irányító munkája eredményezheti; a személyi-tárgyi feltételek biztosítása, a megfelelő véddkezési mód megválasztása, a veszélye~hez igazodó tartalmú munkavédelmi oktatás, kiképzés
végrehajtása, a fegyelem fenntartás,a, a megelőzés, szűkség esetén szankciók
alkalmazása, a balesetek körülményeinek mélyreható elemzése és a tapasztalatok
alapján kiadott gyors intézkedések csak együtt biztosíthatják az állomány testi
épségének, egészségének hatékony védelmét.
Ehhez a komplex munkához kívánunk segítséget nyújtani a parancsnokoknak, munkahelyi vezetőknek, a baleset-elhárítási és munkavédelmi megbí·
zottaknalc a
MUNKAV:8DELMI KÖZLEM8NYEK-kel,
amely negyedévenként jelenik meg a Hadtápbiztosítás részeként.
Célumk,. rendszeresen tájékoztstni az érddkelteket a munkavédelem aktuális
kérdéseiről, módszertani útmutatásokat adni, megválaszolni a felmerülő kérdéseket; azaz kétirányú kapcsolatot létesíteni a munkavédelem területein dolgozélkkal.
A MUNKAV8DELMI KÖZLEM8NYEK-ben a következő állandó rovatokat tervezzük:
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- folyamatosan ismertetjük a baleseti helyzetet, statisztikákat, elemzéseket
közlünk;
- jellemző balesetekről (gyakori, súlyos) esettanulmányokat közlünk, feltárva az előidéző okokat;
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- ismertetjük a Baleset-elhárítási és munkavédelmi osztály ellenőrzésein
tapasztaltaikat;
- sorozatot indítunk a katonai tevékenységhez kapcsolódó munkahelyi, környezeti károsító hatásokról, az ezeldcel összefüggő egészségkárosító hatások veszélyeiről,

a megelőzés-védekezés
alábbi témákkal :

lehetőségeiről.

Részletesen foglalkozunlc az

- zajártalmak, vibráció,
- sugárzások,
- levegőszennyeződés,

- munkahelyi

klímajellemzők,

- vegyi ártalmak.

- MUNKAVÉDELEM A KÖZLEKEDÉSBEN cimmel rendszeresen foglalkozunk a közlekedéssel kapcsolatos balesetek okaival, megelőzésük módjával.
A MUNKAVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK-ben HAROM HÓNAP FONTOSABB RENDELKEZÉSEI dmmel rendszeresen közöljük a munkavédelem
területére vonatkozó utasítások, intézkedések, ·határozatok megjelenési helyét,

idejét.
Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnőkség Baleset-elhárítási és mutrkavédelmi
osztálya 1978. II. negyedévében megjelenteti ,,A MAGYAR NÉPHADSEREGBEN HATALYOS, ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI JOGSZABALYOK
GYŰJTEMÉNYE" cimú kiadványt, amelyet az érdekelteknek megküldünk.
A HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY 1977-es számaiban a következő munkavédelmi tárgyú rendellcezések jelentek meg:
- 3/1977. (HK 4.) MN PÜSZF sz. intézkedés a Parancsnoki Baleset-elhá-
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rítási és Egés.uégvédelmi Utasítás elrkészítéséról;

- 4/1977. (HK 4.) HM sz. utasítás. az egyes létesítmények, berendezések,
eszközök felügyeletének és idősmkos felülvizsgálatánaik rendjéről;
- 9/1977. (HK 10.) MN PÜSZF-MNVK HTP együttes intézkedés a technikai eszközök: és anyagok munkavédelmi minősítésének rendjéről;
- 10/1977. (HK 10.) MN VVF sz. inté>Jkedés a gyújtófegyverek elleni
védelem kiképzés gyakorlati feladatainak végrehajtásáról;
- 22/1977. (HK 16.) MN PÜSZF sz. intéáedés a halálos kimenetelű balesetekről készült adatlapok felterjesztési határidejének módosításáról. Fontos
megemlíteni, hogy az MN állományába tartozó személy ·halálos kimenetelű balesetéről ÖT NAPON BELÜL kell az adatlapot elkészíteni, és szolgálati úton
felterjeszteni az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökségre I
A felsoroltakon 1kívül minden közérdekü munkavédelmi témá>"al foglalkozunk, amellyel az olvasók hozzánk fordulnak.
A parancsnokok, munkahelyi vezetők, baleset-elhárítási és munkavédelmi
megbízottaik kérdései, javaslatai alapján sorozatokat, elemző cikkeket kívánunk
megjelentetni.
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Kérdéseiket, ja?aslataikat várjuk:
MN PÉNZÜGYI SZOLGALAT FŐNÖKSÉG
BALESET-ELHARfTAsI
ÉS MUNKAVÉDELMI OSZTALY
1885 Budapest, Pf. 502
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