
repülőgép-vezetők. Ezekre a szolgálati és munkahelyekre a munkaalkalmasság 
szempontjából megelőző orvosi vizsgálatok szükségesek. Az ízületi és csontmegbe
tegedésben szenvedőket, magas vérnyomásúakat el kell tanácsolni a vibráció
veszélyes helyekről. Az expozíció foka szerint évenként időszakos orvosi vizsgálat 
végrehajtása szükséges.

Műszaki szempontból alapvető feladat a rezgés minél tökéletesebb elkülö
nítése az emberi szervezettől. Ennek különböző technológiai megvalósításai is
mertek. Gépek, berendezések rezgése elsősorban forgó, mozgó tömegek kiegyen
súlyozásával csökkenthető. A kézre ható rezgés csökkentésére egyéni védőeszközt 
alkalmaznak.

A technológiai védekezés mellett ismeretesek a megelőzés szervezési lehetősé
gei, amelyek alkalmazásával a rezgés károsító hatásai csökkenthetők.

Munkavédelemmel kapcsolatos új jogszabályok

Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség által 25/572/1977. számon és „A  
Magyar Néphadseregben hatályos alapvető munkavédelmi jogszabályok gyűj
teménye” címen kiadott segédlet megjelenése óta az alábbi munkavédelemmel, 
biztonságtechnikával és munkaegészségüggyel foglalkozó utasítások léptek ér
vénybe :

1. A 49.1977. (HK 17.) HM számú utasítás a munkavédelem és baleset-el
hárítás megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 481963. (HK 8.) HM számú 
utasítás hatályon kívül helyezéséről.

2. A 29 1978. (HK 17.) HM számú utasítás a fegyveres erők, a fegyveres 
testületek és a rendészeti szervek kártérítési felelősségéről szóló 16/1978. (III. 1) 
MT számú rendelet végrehajtására kiadott 4/1978. (III. 5.) HM számú rendelet 
a Magyar Néphadseregben történő alkalmazásáról.

3- A 47/1978. (HK 23.) HM számú utasítás a Magyar Néphadsereg környe
zetvédelmi feladatairól.

4. A 84 1978. (HK 39.) HM számú utasítás a baleset-elhárítási munka- 
védelmi tevékenység fejlesztéséről a néphadseregben.

5. A 14 1973. (HK 9.) HM számú utasítás a munkavédelmi rendeltetésű 
egyéni védőeszköz-ellátás rendjéről.

6. A 33 1974. (HK 24.) MN PÜSZF számú intézkedés módosítása.
7. A 23 1976. (HK 8.) MN PÜSZF-M N EüSZF számú együttes intézkedés 

a néphadsereg munkaegészségügyi helyzetének vizsgálatáról, a munka- és üzem
egészségügyi hiányosságok felszámolását szolgáló intézkedési tervek összeállítá
sáról.

8. A 24 1976. (HK 12.) MN PÜSZF számú intézkedés a személyi állomány 
felkészítéséről a Katonai Általános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat al
kalmazására.

9. A 22<1977. (HK 16.) MN PÜSZF számú intézkedés a halálos kimenetelű 
balesetekről készült adatlapok felterjesztési határidejének módosításáról.

10. A 39'1978. (HK 19.) MN PCTSZF számú intézkedés a járműre sze
relt emelőgépek létesítési, használatba vételi eljárásáról, üzemeltetéséről és idő
szakos vizsgálatáról.

11. A 40 1978. (HK 19.) MN PCTSZF számú intézkedés a nyomástartó
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edények létesítésének, használatba vételének és időszakos felülvizsgálatának 
szabályairól.

12. A 34/1978. (HK 29.) MN BFF számú intézkedés az egyes létesítmények, 
berendezések, eszközök felügyeletéről és felülvizsgálati rendjéről.

13. A 31/1978. (HK 33.) MN PÜSZF-M N EÜSZ számú együttes intézkedés, 
a szolgálati és foglalkozási betegségek rendjéről.

14. A 25/1978. MN PÜSZF számú intézkedés a Honvédelmi Minisztérium 
felügyelete alá tartozó vállalatok és gazdaságok munkavédelmi helyzetének je
lentéséről.

15. Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elhárítási és munkavédelmi 
osztályának közleménye az egyéni védőeszközök megrendeléséről.

Az MN PÜSZF-ség Baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya a bevezető
ben említett jogszabály-gyűjtemény kiegészítéseként a közeljövőben megjelenteti 
a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokat.

140


