Osszeállitotta az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség
baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya

Tájékoztató a létesítéssel kapcsolatos
munkavédelmi feladatokról

.

-.

•

A munkavédelemről szóló 47/1979. (Xl. 30.) MM számú rendelet - többek
közt - meghatározza a létesítés tervezői. kivitelezői, beruházói és az üzemeltető
feladatait .
Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökségnek a HK 14/1980. számában megjelenő
közleménye tájékoztatást ad - a minisztertanácsi rendelet egészére vonatkozó
néphadseregi végrehajtási szabályok kiadásáig - a végrehajtás módjára.
A 47/1979. (Xl. 30.) MT számú rendelet 19. § (1) bekezdése előírja a tervező részére a tervekhez munkavédelmi fejezet készítését, ez a rendelkezés 1980
január l-től érvényes.
Ha a tervdokumentáció előbb készült, úgy meg kell felelnie a 41/1974. (HK
30.) MN PÜSZF számú utasítás előírásainak, valamint a 40/1967. (Ép. Ért. 1968.
3.) ÉVM számú utasítás 4. § (1), (2), (3) bekezdésében előírtaknak.
A beruházó köteles a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal tájékoztatni a munkavédelmi felügyeleti jogkört ellátó szervet. A tájékoztatás tartalmazza a tervek munkavédelmi fejezetében foglaltakat [47/1979. (XI. 30.) MT
számú rendelet 19. § (1) bekezdés szerint], valamint a beruházás használatbavételének tervezett időpontját.
A munkavédelmi felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó létesítéseknél ellenőrizni kell, hogy a beruházó a rendelkezések előírásait betartja, (tervező és kivitelező részére előírt munkavédelmi követelmények) valamint segíteni kell, hogy
a használó katonai szerv a létesítmény üzembehelyezésével kapcsolatos feladataira
megfelelően felkészüljön.
A közleményben említett rendelkezések:
7/1978. (II. 1.) MT számú rendelet a gazdálkodó szervezetek szállítási és
vállalkozási szerződéseiről.
47/1979. (XI. 30.) MT számú rendelet a munkavédelemről.

77

40/1967. (Ép. Ért. 1968. 3.) ÉVM számú utasítás a dolgozók egészsége és
testi épsége védelmére.
41/1974. (HK 30.) MN PÜSZF számú utasítás a munkavédelmi hatósági
jogkörök gyakorlásának rendjéről a néphadsereg beruházásainak tervezése és kivitelezése során.

Tájékoztató a munkavédelmi filmekről
és kölcsönzésük lehetőségeiről
A munkavédelmi ellenőrzések és a munkavédelmi megbízottakkal történt beszélgetések során azt tapasztaltuk, hogy baleset-elhárítási és munkavédelmi filmeket a szükségesnél ritkábban mutatják be a személyi állománynak, pedig - a
sorkatonai bevonulások, munkavédelmi és szakkiképzések, munkavédelmi napok
alkalmával - nagyon hasznos lenne gyakrabban vetíteni ezeket.
A budapesti és vidéki filmbázisoktól jelenleg hét olyan film kölcsönözhetö,
amelyek az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség baleset-elhárítási és munkavédelmi
osztályának megrendelésére készültek azzal a szándékkal, hogy a munkavédelmi
oktatást, kiképzést megkönnyítsék és szemléletesebbé tegyék.
Mikor célszerű levetíteni ezeket a filmeket?
Tulajdonképpen számos olyan alkalmat lehet találni, amikor a sorállomány
vagy polgári alkalmazottak előtt bemutatott film nemcsak fejleszti, bővíti a
munkavédelmi ismereteket, hanem vitára is készteti a nézőket. Úgy tűnik, még
nincs kihasználva kellően a filmnek az a sajátos adottsága, hogy szemléletesen
közöl ismereteket.
Azok a munkavédelmi megbízottak, akik rendszeresen vetítik ezeket a munkavédelmi filmeket tudják, hogy az önállóan vagy foglalkozások kiegészítéseként
levetített filmek milyen nagy segítséget adnak munkájukhoz. A filmvetítés nem
igényel komoly előkészítést (tulajdonképpen csak a filmkölcsönzés módját kell
megismerni), ezért aki egyszer elkezdi a filmet segédeszközként alkalmazni, minden bizonnyal maga is a rendszeres kölcsönzők táborába fog tartozni rövid időn
belül. Ezt mutatják egyébként a filmbázisok nyilvántartó kartonjai is, a munkavédelmi filmeket egyes katonai szervezetek, vállalatok rendszeresen kölcsönzik,
és hasznosítják a munkavédelmi agitációs-propaganda munkában.
A tapasztalatokat összefoglalva a munkavédelmi filmeket célszerű levetíteni
- sorkatonai bevonulások alkalmával;
- baleset-elhárítási és munkavédelmi oktatások, szakkiképzések során,
munkavédelmi napok programjaként;
- megtörtént balesetek esettanulmányaihoz;
- munkavédelmi előadások kiegészítéseként;
- harcászati gyakorlatok előtt;
- játékfilmek vetítése előtt;
- több hasonló témájú munkavédelmi filmet önálló vetitésként.
A körzeti filmbázisok címeinek és a munkavédelmi filmek rövid tartalmának ismételt közlésével segíteni szeretnénk a munkavédelmi megbízottak munkáját; használják fel a filmeket agitációs munkájukban, színesebbé és eredményesebbé téve ezzel a munkavédelmi oktatást.
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