kcző kémény létesítéséről. A levegő elhasználódás, az esetleg kijutó égéstermékek és mosószerek káros hatásának elkerülésére a kezelőhclyiséget szellőztetni kell.
A telepített mosóberendezés alkalmazása előtt le kell folytatni annak használatbavételi eljárását. Az eljáráson a parancsnok technikai helyettese, az elhelyezési szolgálat főnöke, a balesetelhárítási, munkavédelmi megbízott, és a tűz
rendészeti tiszt vegyen részt. A használatba vételi eljárásról készüljön jegyzőkönyv,
melyben fel kell tüntetni az engedély kiadásának alapjául szolgáló okmányokat
i-' (Érintésvédelmi jegyzőkönyv, próbaüzemi jegyzőkönyv).
A szabályosan telepített és bizottság által haszntlatba vett, hibátlan berendezés üzemeltetése során is történhetnek balesetek.
A mosóberendezés szórólándzsájából nagy energiával kiáramló forró, esetleg
vt:gyszercs vízsugár súlyosan veszélyeztetheti a kezelők testi épségét, különösen
szembe jutva okozhat tragikus sérülést. Ezért a szórólándzs3.t emberre irányítani
tilos, mosás közben a vízsugár hatókörzctébcn más személy nem tartózkodhat. A
kilövellő víz nyomását semmiképpen sem szabad kézzel ellenőrizni.
További veszélyt jelentenek a víz felmelegítéséhez használt olajégő forró
égéstermékei, melyek a berendezés tetején távoznak. A berendezés kezelését enP.ck figyelembevételével kell végezni. A kémény fölé hajolni, vagy az égő műkö
dését kézzel érzékelni tilos, mert az égés veszéllyel járhat.
A biztonságos üzemeltetés személyi feltételeinek teljesítése, a balesetek elkerülése érdekében - a KABESZ 8., 9. pontjában meghatározott követelményekkel összhangban - a berendezést csak arra minden tekintetben alkalmas, kellő
szakmai ismeretekkel, balesetelhárítási, munkavédelmi vizsgával rendelkező személy kezelheti. A gépi mosással más személy még rövid időre, átmenetileg sem
bízható meg.
Nagyon fontos, hogy a kezelők a nyári melegben is legyenek felöltözve, viseljenek megfelelő lábbelit, ruházatot, vegyszeres mosás esetén pedig védőruhá
zatot.
A berendezés, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása esetén a jav1tast
csak szakember végezheti úgy, hogy biztonságot csökkentő változtatásra ne kerüljön sor. A magasnyomású vízhálózatot megboatani azonban nem szabad, annak javításával a gyártó cég szakembereit kell megbízni. (MIRKÖZ Diesel- és
Hütőtechnikai KTSZ, 1101 Budapest X. Kőbinyai út 49/b.) A berendezés és a
hálózat biztonsága érdekében a negyedéves munkavédelmi szemléken történő
vizsgálatokon túl - el kell végezni a 4„ 11977. (HK 4.) HM sz. utasításban, valamint a 34/1978. (HK 29.) MN BFF sz. intézkedésben elrendelt időszakos felül
vizsgálatokat is.
A berendezés üzemeltetésének helyileg indokolt szabályait a Parancsnoki
Baleset-elhárítási és Egészségvédelmi Utasításban kell megfogalmazni. A szabályok betartása pedig - azok kiváló ismeretén túl - a gyakori vezetői ellenőrzés
a legjobb garancia.

Munkavédelmi Plakát-pályázat
(Határidő:

1980. május 1.)

A munkavédelmi propaganda-anyagok színvonalának fejlesztésére és minél
szélesebb körű alkalmazhatóságának elérésére az MN Pénzügyi Szolgálat Főnök
ség Baleset-elhárítási és Munkavédelmi osztálya 1979 évben ismét plakát-pályázatot hirde:.
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Az elmúlt évben lebonyolított pályázatra beérkezett plakát-tervek és ötletek alapján 26 témából álló igen jó színvonalú plakátsorozat készült, ezeket a
munkavédelmi plakátokat láthatjuk az alakulatoknál. A sorozathoz felhasznált
plakát-tervek készítőit oklevéllel és a díjazásnak megfelelő anyagi elismeréssel
jutdmaztuk. A most induló plakátpályázat feltételei, lebonyolítása hasonló a tavalyihoz, részletes kiírását itt közöljük.

Az. MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elhárítási és Munkavédelmi
o~ztálya munkavéclelmi pbk:it-pályázatot hírdet.
A pályázaton részt vehetnek az MN személyi állományába tartozó katonák
és polgári alkalmazottak; nevezni lehet egyénileg vagy csoportosan (pi: képző
múvészeti szakkörök), több pbkáttervvel, vagy grafikailag nem kidolgozott, eredeti plakátötlettel is.
A plakátok témáinak megválasztásához segítséget nyújtanak a baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízottak. Előnyben részesülnek a leggyakoribb, illetve legsúlyosabb balesetek és egészségkárosító hatások megelőzését célzó, valamint
a KABESZ előírásait illusztráló pályamunkák.

-

Javasolt témák:
- zajvédelem, környezetvédelem,
kiképzési balesetek megelőzési módjai,
munka balesetek megelőzési módjai,
sport balesetek megelőzési módjai,
forgó- mozgó gépek biztonságtechnikája,
elektromosság biztonságtechnikája, érintésvéddem,
közlekedési balesetek megciőzésc,
szabadság, e1távozás alatti balesetek megelőzése,
(pl.: saját motorkerékpárral, személyautóval történt balesetek),
vasúti balesetek megelőzése,
ittasság elleni plakátok.

-

A plakátok szövege tömör, figyelemfelhívó legyen! A kivitelezés tetszés szerinti (ceruzarajz, vízfesték, tempern, filctoll), de színhatásban érvényesüljön a katonai jelleg; méret A/4-es (210x297 mm) vagy A/3 (297x420 mm).
A pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét és az alakulat
címét (MN számmal).

Díjazás: A beérkezett pályamunkákat a Baleset-elhárítási és Munkavédelmi
osztály által felkért - szakemberekből álló - zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt
plakát-tervek beküldőit oklevéllel és a következő díjakkal jutalmazzuk:

l. díj
1 db
5 db Jl. díj
10 db III. díj
indokolt esetben különdíjak adhatók. A
oszthatók.

2000 Ft
800 Ft
400 Ft, ezen kívül
kitűzött díjak visszatarthatók és meg-

A pályázatra beküldött plakát-terveket az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség
Baleset-elhárítási és Munkavédelmi osztálya minden korlátozás nélkül felhasználhatja.
Határidő:
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1980. május 1.
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Beküldési cím: MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elhárítási és Munkavédelmi osztály
Budapest, 502
Pf.: 25
1885
A díjat elért tervek készítőit értesítjük; az eredményhirdetés helyéről, idejéről a NEPHADSEREG-ben adunk tájékoztatást.
MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség
Baleset-elhJ.rítási és Munkavédelmi osztály

Munkavédelmi pályázat
a Magyar Néphadseregben
1980. május 31.)

(Határidő:

A népgazdaság minden területen egyre nagyobb követelményeket támaszt a
dolgozók egészségének és testi épségének megvédése érdekében. Mind jobban
szélesedik a munkavédelmi szabályok és előírások köre; a „munka" fogalmát
egyre sűrűbben szövi át a „munkavédelem" fogalma. Bármilyen munkaterületet
vizsgálva egyre nagyobb szerepet kap a munkavédelem. Ez a törekvés a Magyar
Néphadseregben is egyre inkább érvényesül.
A baleseti veszélyforrások megszüntetése csupán anyagi eszközökkel (minden
szempontból biztonságos gépek és berendezések beállításával, a legbiztonságosabb technológiára való átállással) nem megoldhatók, azonban a biztonság fokozása a jelen körülmények és az adott eszközök ésszerű megváltoztatásával elérhető

•.

Fokozható a biztonság:
- a munkavédelmi oktatás hatásfokának növelésével, az ismeretek elmélyítésével;
- a technológiák biztonságosabbá tételével;
- az eszközök, gépek, berendezések biztonságot növelő átalakításával, azaz
a munkakörülmények ésszerűbb, biztonságosabb megváltoztatásával.
Ezen tevékenység növelése érdekében az MNVK haditechnikai fejlesztési
csoportfőnök és az MN pénzügyi szolgálat főnök a különböző oktatási formák

fejlesztésére, a szolgálati- és munkahelyek biztonságosabb kialakítására való törekvés előmozdítása céljából MUNKAVÉDELMI PALYAZATOT indít, melynek részletes kiírását közöljük:
A Magyar Néphadsereg Pénzügyi Szolgálat Főnökség és a Magyar Néphadsereg Vezérkara Haditechnikai Fejlesztési Csoportfőnökség a néphadsereg személyi állománya testi épségének és egészségének megvédéséhez fűződő politikai, katonai és gazdasági érdekből fakadóan az egészséges és biztonságos szolgálati
munkafeltételek továbbfejlesztésére meghatározott követelmények teljesítésének
elősegítése érdekében pályázatot hirdet.
A pályázat célja, elsősorban a katonai szolgálattal, a munkával összefüggő
balesetek, foglalkozási ártalmak okozta megbetegedések mértékének csökkentése
érdekében, a személyi állományban meglévő szellemi erők célirányos kihasználása, a munkavédelmi jellegű újítások szélesebb körben való elterjesztésének elő
segítése, új szellemi termékek létrehozásának és hasznosításának kezdeményezése.
A benyújtott pályamű tartalmazzon olyan megoldást, amely fokozza a tech-
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