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Vigb Jóaef tatúcsadó

Az MHSZ íőútkárának 01.

sz_

utasítása fela<latként jelöü meg, hogy meghatározott

idónként át kell tekinteni a §zóvetsé8 munkavédelmi Úyr.tet,i.tet'ánl kell
az eltelt

i9::z+

tevékenysegéi és meg keü jelOlni a tovabbfejlOdés célját, a cél
Tlu.n.iavéd:lmi
elérésenek útját, eszközeit, módszereit. Ez tönént a mú]t év december 12-én, amikorra
a
fótitkár összehívta az MHSZ,vezetók orszfuos tanácskozását, mely egy napon
át é!tékelt és fe]adatot §zabott. A tanácskozáson iészt vertek §zakmai fáüg"Élói;k
és elöljáróink is, Így jelen r.olt Fót ze Lajos a SZOT,
Juhász P"r , Köz"rkal";;áirnk 5rrk.r"^.-

zete, illerve Kürti Imre mérnök ezredes a Honvédelmi Minisztérium,
és dr. Szvitek
János rendórorvos alezredes a Belügyminisztérium részéról,
n}

A ranácskozás szorosan napjaink társadalmi helyzetébe illeszke<lvc a megújulás és
i]tsá8 igén} ével es megnyilvánulásával zajlott.
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a

nmkaald.ehn

A vitatandó
l.f:1áP-: melyet BokorJózsef ezredes, az MHSZ fótitkár helyettesc
tartott, átfogóan értékelteés illesztette össze napjaink általános gondjait
és az MHSZ,
].l

J

ben folyó munkavédeimi tevékenységet.Hangsúlyozta: A tátsadalomban végbemenő
váItozáiok nem h4gyták érir,tetlenül i Magyar Honvedelmi Szövetseg munkáját, ezen

belül a munkavédeÉitevékenysl3et sem, A tarsatlalmi eharások, az emberek egészsé,
gének és testi épségénekbiztonsigos megórzese jogos es feszitó igény mind a közösség,
Áina p.,tig u, égyin részéről, A Úrsadalmi elvárásoknak megfelclni akarö szándék, szö,
vetséónk;él is;cgváltoztatta a munkavédelmi tevékenység_ gyakorlatát, annak szerve
zeti ii szervezési Íotnlit, szabályozási rendszerét és rendjét egyaránt,

Kiteljesedett munkavédelmi tevékenységünk a mozgalmi_munká_ra is, Az i!ús4g
hazafias n'evelése teÉn folytatott gyakorlati munkánk során fontos feladatunk szem
elótt tartani a munkavédeiem alapvetó célkitúzéseighogy megvédjük dolgozóinkat,
kiképzésben részt vevó fiataljaintat, sportolóinkat, akwistánkat a tevékenységból
ered'ó, balesetet vagy egészségÉároso<lásiokozó és tendenciájában növekvó veszélyek-

kel szemben

is.

szükségszerú változások ráirányrtották a lgyelmet arra is. hogy a katonai szolgálatra való fekázítés folyamatából, a honvédclmisportok gyakorlásából, az egyszeűbb
és bonyolultabb technúai é5 haditechnikai eszköiök mcgismerésének, használatának

A

gyakoríatából nem hiányozhat a 1őI szemezett munkavédelem,

Munkánk eredménycsségénektöbbek kOzött az is egyik mutatója, hogy a képzési,
a sport v€y , -ozgalÁi felidatokat, a kepzés soran megismcrt és használt technikát
.ányt" Íialat n"áljaink, aktivistáink. doigozóink önm€uk és mások veszélyeztctése
nékúívégreúajtani,Úctve az eszközóket kezelni. Rendkívü| tehéz az áttórés, lassan
hulad ,#gcsonto.odott, részben órököIt hibás §zemléIet megváltoztatása A tudatfor
"
málás a leg"nehezebb feladatok közé tartozik. Az embercentrikus tudatíormálás a mun,
kavé<,]eleÁek egyik eszköze, Sajnos a szcmléIeti torzulások még mindg jelen vannak
e8yes vezetókná és beosztottaknál, sportolókoáI és doigozóknal .egydránt, A téves
,i'is,rélé"ek rniJit,r íelJdah egrehajta s és: ielad.rr hiztnnságos regrehajrasa között levó
oriisi különbséget jelentek telen nek taítjík, Ez á_ltalában ismerethiányra, felületességre,
és túlesetenként pedig fegyel,rnezetlenségre vezethetó vissza. Az egyén túIértékelése

hangsúlyozása, i ros'szul értelmezeit bátorság, a szükségtelen kockázawál]alís sok bale,
setn-ek ás haláLesetnek volt alapvető, közvetlin oka. Természctesen ez csak az egyik ok,
Szót kell ejtenünk arról az objektiv tényről is, hogy szövetsegünk - feladatából
fakadóao , t.ulkenység" íolytán, rendszeresen változó emberek, fiatalok ezreit készítj
lel a krtonai életre, Minilezt a munkát zómébeo társadalmi aktivistá} bevonásával, társa_
dalmi összefogással. társadatmi szervezetek támogatásával és a Honvéde]mi Miniszté
rium szakmai lrányít ásáv al végezzik. A munkavédelmi tevékenységet nagyon megnehezíti - <le egyben szépítiis - az i sajatos helyzet, amit a sokszinú szakági tevékenység
magávd hőid, A lövisz, a tartalékos, a radiós. a könnyűbúvár. Lr modellezó, agépjármú,
a rlpülős,ejtóernyős szakágban bizony az oktatás-képzés során a fiata]ok kózvetlen
kOz"Iéb" ke*ln"É u ueszélynek- Számukra czek a veszélyek teljesen ismeretlenek, hiszeo
a poiqari eletben, a polgarifogl.rlkozásuk gyakorlása során a kikópzésben rejló veszélyek
A szakmai ismerctek
n ém ?ord u lnak elci,'igi fclisrieresiikre feúészületlenek a fiatalok,
elsajátítása mellett itt"Écl megtanulni a veszéIy íelismerését,éftékelni a.vcszéIy nagysá-

gát és dönteni ann:rk elháríiási módjáról, majd a döntést végre is kell hajtani,

Nehezíti a munkavédelmi tevékenységet az is, hogy aktivistáink és a képzésbe
bevontak, kűlönböző elóképzettségúek, korúak és nemúek,
142

Sponolóink a Iegveszélyesebb sporLígakat múvelik. Képzésiformáink kemények,
katonásak, a fizikai és szellemi igénybevétela megszokottnál itt nagyobb.
'tgónyel az a
Rendezvényeink széIes tómegeket vonzanak. Külön felkészüItséget
tény is, hogy tulajdonképpen itt ,,selejC nem készlthetó, vagy ha elófordul, annak
nagyon komoly ára van. Ha péIdául egy ejtóernyó§ tóvcsen v€y helytelenül cselekszik a
levegóben, v4gy a búvár a yiz al^tt, a következmény végzetes is lehet.

A nyolcvanas években - a nópgazdasQi eróíeszítésekkel párhuzamosan - mind
n4gyobb figyelmet kapott a munkavédelmi feladatok szervezett végrehajtásának szüksé,
gessége az MHSZ-ben. A szövetség legfelsóbb vezetése, Vezetói Tanácsa több ízben is
táígyalta és értékeltemár az MHSZ-ben folyó munkavédelmi tevékenységet, m€elóIte
az á]lami szinten meghatározott feladatok végrehajtásának módját, eszközeit, A mai
munkavédelmi tanácskozásnak az a feladata, hogy számonkérjc a végzett munkát, meg,
itéIle a szakág jelenlegi helyzetét, és olyan feladatokat hat^íozzon meg, meiyek meggyorsítják a munkavédelem fejlódését, nóvelik múködésének hatékonyságát, és amelyek
végső soron a szöve*éggel munka,, kiképzésiv4gy sportkapcsolatba kerülók egészségénck, testi épségénekmegóvásához, a lralálesetek rnegelózéséhez, a baiesetek számának
csökkentéséhez vezetnek,

A

nankal,l&kn

fejtide,u

A munkavédelem - programját, szabályrendszerét és intézményrendszeréttekintve
az elmúlt években jelentós fcjlódésen ment keresztüI a népgazdaságban. Ez meghatárclzó yolt az MHSZ munkavédelmi tevékenységeszempontjából is, Ig1 a refrráluu: A
népgazdas4gban bekövetkezett változásokkal együtt az MHSZ munkavédelmi irányitási
rendjét és a feladatok ellátásának rendszerét is módosítani keilett. Hatékony szervezet
Iéuehozására, korszerú szabályrendszer megalkotására volt szükség,

-

Alapvetó elvi és szervezeti kérdések ügyéberr intézkedik ós hatáfoz me8 feladatokat
sz. fótitkári utasitás. Itt mondjaki az MHSZ főtttkára - azMHSZ történeté,
ben elóször -, hogy a munkavédelmet ott kell érvényrc juttatni, ahol a tevókenység
(munkavégzés, kiképzés, sport) íolyik. A munkavédelem elválaszüatadan a tevékeny,
ségtóL Ebból következóen a felügyeló szakágvezetók az alárendeltségük területén a
munkavédelmi íeladatok megfeleló ellátásáért is felelósek.

alr1l198r.

Az idézett főtitkári utasitás elrendelte az MHSZ tevékeny§é8ét felöleló munkavédelmi szervezet létrehozását, mely szeruezetnek leg{elsóbb szintú vezetóje a lótitkár gazdasági helyettese. E tevékenyég ellátásábao a munkavédelmi szcrvezet vezetójét a Társadalmi Munkavédelni Bizottság segíti. A budapesti, megyei vezetóségeknél a munkavédelem irányítását a megyei titkárok gazdasQi helyettesei végzik, Az ó muokájukat Mun,
kavéde]rni Bizottsfuok segítik, melyeknek létrehozására minden középirányitó szerv
utasítást kapott, Központi szerveinknél a szerv vezetójónek helyettese itányitja a munkavédelmi tevékenységet, klubjainkban pedig a klirbtitkárok,
A szakfui tevékenységbenaz oktatás

és a gyakorlati munka során a munkavédelem

nem kapta meg a jelentósógének megíeleló hangsúlyt, De hiba volna megfeledkczni
azokról a törekvésekról, amelyek a különbözó feladatok ellátása kapcsán a biztonságos
végrehajtás ilányába hatottak. A képzési tematikák, a szabályzatok mind,mind tartalmaznak balcset,megelózésre irányuló elóírásokat, A végrehajtás megkövetelése - annak
komolysága , azonban még sok kívánnivalót hagy maga után.
l1]

A munkavédelemben bekövetkezett általános vláltozások a szakfui munkában is
változást hoztak. A felügyeló főtitkárhelyettesek és a repülófónök feladatul kapta a fclügyeletiik alá utalt sza]<terület mrrnkavédelmi tevékenységénekirányítását. A vakágvezetó fótitkárhelyettesek munkavédelmi feladataik ellátásához a Muntavédelmi Szakénói

Felügyelettól kapnak segítséget. A szemezet létrehozua megtörtént, de tevékenysé8e
még csak kis ménékben érezhető.

Egy munkavédelmi szervezet múködésének hatékonysága n4gymértékben fiigg
attól, hogy milyen ütemben készülnek fel a szerv ezet ta9ju a feladatók szakszerú elláiá]
sáta. Az a tény, hogy a munkavédelmi szervezetünk tagjainak nincs munkavédelmi
képesítésúk,
befolyásolja c íonros szakag íejIó<lesenek ütemét. Mindez kap.a.lapvetően
csolatba hozható a balesetek és kiesett múszakok számának emelkedésévelés a balese,
tek kapcsán keletkezett káfok növekedésével is, A megelózó munka iavítása érdekében
munkavédelmi képesítéstnyújtó taníolyam me85zervezese, beindrtása latszik szükségesnek,

Az értekezlet részletesen elemezte még a árgyi tényezők és szemólyi tényezók
meglétét,az €ttációs és prop4ganda munka hatékonyságát, a munkavédeimi oitatás,
képzés, továbbképzés fontosságát, Szó volt az ellenőrzések, szemlék hatékonys4gáról és
a melryáltoztatásra szoruló hibás szemléletmódról, mely még min<lig tetten érhétó szö,
r

etségünkneI.

A vitaindító reíerátum rámutat: ,,Nem kielógítő a fejlódés a közvetlen vezetók
szemléleténekváltozásában sem, Ez íésziotaz agitációs és prop4ganda munkánk gyen
geségéreutal, részint a következetes számonkérés hiányát is felveüeti, Gyakran elófordul ugyanis, hogy a közvetlen yezető szó nélkül eltúri a szabálytalaniágokat, ezzel
gátolja a szabályok érvényrejutását, IellLtatja az intézkedésekct,szemléletromboló hatást
vált ki, és gyakran ez az áIhumánum vagy nagyvonalúság súlyos katasztrófákhoz vezet.
gtyan vezetó is, aki nem hogy megakadályozná a gépkocsivezetőt, például a
|!4
KRESZ szabályainak megsénésében,hanem esetenként még ösztönzi is a gyorshajtásra,
súlyosan megsértve ezzel u előftásokat. Sokan a takar&osságot értik felie, és lefutott
gumikJ<al engedik üzemelni a gépjárműveket. Ennek veszélyessége, és az, hogy ezálta}
személyek és clyben vagyon veszélyeztetése áll fenn, mindenki szítmáta egy1ttelmíi."

A
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Atjzitt

Elemezte a tanácskozás a balesetek alakulását is. Me8állapitotta, hogyl
,,Az MHSZ
múködési körében a vizsgált idószakban 417 személyi séÁlés;d
1áró baleiet következett
be, Ezek összesen 10 241 munkanap kiesését eredményeztéL.A Lekövetkezett ba.Iesetek
közűl ]' volt a halálos kimenetelú. A le8több baleset a sportolrással összeffiggésben
következett be. (Itt a honvédelrni sportoka kell gondolni plrl,: ejtóernyőzés, iipülés,
honvédelmi versenyek stb,) M4gas azonban az üzemi baleseiek aránya is, A bekóvetke,
zett §éfülések, a bekövetkezés okainak csoportosítása szerint a sérült gyakorlatJanságára

és szakJ<épzetJensegérer ezeüetók vissza,

A

teszi

két okcsoportban bekövetkezett

ki Második

sérülésekszáma az ös§zes sérülésn€k 370l0-át
helyen a legtóbb balesetet a kórnyezeti hatás okozta. Ez az okcsoport

képviseü az ósszba.lesetek
1]]

32olo,át.

l

Hazai:zó lá:ol

A hclzzisz5lók - tizenheten -

bizonyságot,

n4gy felelósségtudatról és hozzáértésróI tettek tanú,

Az orszfuos értekezlet összehívását idószerúnek, egyesek kissé megkésettoek tartották, Többen megállapitották azt is, hogy a vitaindító és annak szóbeli kiegészítése
átfogóan és reálisan taftalmazza azokat az erófesátóseket, amelyeket az MHSZ az elmúlt
években a balesetek megelózése érdekében folytatott,
Külön ki kell emelni

a

hozzászólások közül néhányat, amely

a

leginkább jellemezte

a tanácskozás színvonalát, legrnkább megjelölte az elórelépés irányát

is.

Follr Jrlzuf az MHSZ Veszprém megyei Vezetóség munkavódelmi szervezetének

l

vezetóje, megyd titkárhelyettes bozzászőI|sában n4gyobb önállóságot kér a munkavédelmj szervezet tagjainak kinevezése terén, Javaslatot tesz a munkavódelmi képesítést
nyújtó tanfolyam MHSZ-en belúli megszcrvezésére, javaslatát gazdas{ossági számve,
téssel indokolja. Több segítséget kér az oktatások megfeleló színvonalú me8tartásához,
mald így folytatja: ,,Sok megszivlelendő gondolat hangzott itt már el, ameiyeket hasz,
nosítani tudunk, hasznosítanunk kell. Hasznosítanunk kell még annak a tudatában is,
hogy idónk és teherbíró kópességűnk véges. Helyes munkamegosztással úgy, hogy
minden fuggetlenített dolgozó szakmai ós munkavédelrni funkciójától fúggetlenűl, mioden társxlalmi vezetó, sportoló és klubt4g a maga területén tegye meg azt, aírtlt íáosztottak ebból a munkából. Hogy ez megva.lósuljon, abban az itt ülóknek - nekürrk igen
tllgy §zerep jut, mert nekünk kell a parazsat szítani, hogy a túz ki ne aludjon, hogy a
sokszor népszeditlen tevékenységünk re izilídjon a balesetek megelózése érdekéLen,

vagry ahogy azt a kiállítási tablónak mottójául választottuk, az

EMBERERT.,.

"

Kl)xi Inre mimi)k aredrl a HM Baleset-elhárítási és Munkavédelmi OsztáIyának
yezető)e l\ozzászóIásában kiemelte azokat a tevékenységi pontokat, ahol az MHSZ a
munkavédelmi elókópzés során hatékonyabb murrkavédelmi oktatással pozitív irányba
befolyásolhatja a bevonuló fiataloknak a katonai életbe való beillcszkédését,Hosszú
évek a]att felgyülemlett tapasztalataira a.lapozva hasznos tanácsaival és több konkrét
segítségetfelajánlva jiault hozzá a tanacskozá§ sikeréhez. Egy korábbi hozzászólásra
freklektálva pedig a következóket mondta: Nekiink az az clvünk, hogy amennyiben egy
szabály értelmetlen, el kell törölni, De amíg eI nem tör]ik, addrg iszabály érvényben
van és a szabálynak étvénytkcll szerezni. Amcnnyiben elnézzük egyikoek, másiknak a
me8sértését,megszegését, akkor az törtéfiik, amit Szepesi ezredes említett, aki azt
mondta: ,,. , . mindenhol csak kis szabáIytalanság történt, de a könilrrrények szerencsótlen közrejátszása súlyos katasztrófához vezetett," Tehát i8y néz ki a kis einézések következménye.
Ami pedig a szemlélet formálá§át illeti, azt szoktam mondani, n4gyon fontos, hogy
ne tegyü,nk kiilönbséget a saját es a mások testi épségénekés egészségének védelme
köiött. lgy közclebb íogunk iutni a problémák megoldasahoz.
Szóba került itt az is, hogy néhány kérdés megoldása sok pénzbe kerül. Tudjuk azt
is, hogy pénz dolgában soha nem voltunk fulzottan eleresztve, már ami a munkavédel

met illeti, és valószínú, hogy ebben a közeljövőben sem számíthafunk nóvekedésre.
Azonban óva intenék bálkit is attól, hogy a pénz vagy az alyagj Iehetőségek szúkössége
miatt a ,,megoldhatatlan" mögé bevonja a megoldhatót is, Amennyiben tesú épségés
l45

egészségkérdésérólvan szó, amennyiben közvetlen veszélyról van szó, akkor cz soha

nem volt és nem is lehct pénzkérdés,
Fíae Lajar a SZOT Munkavédelmi és Társadalombiztosítási Osztály vezetoje hozz|szőIásában dicsórettei emlltctte azokat a töíekvéseket, anrelyek az MHSZ-nél meg
nyilvánulnak az emberek, dolgozók, kiképzésben részt vevők és sportolók egészségének, testi épségénekmegóvására, T4ékoztatta a tanácskozás résztvevóit a népgazdasági
cróíeszítésekről, a kormány kibontakozási programjával összefüggésben a hosszútávú
egészségmegórzési társadalmi programról, a társadalom t4gjainak egészségiállapotától a

nemzetközi összehason]ítások eredményeinek felvillantásával, majd kijelentette; ,,Az

MHSZ-nek jelentós a lelretósége és n4gy a felelóssége abban a munkál,,;n, amit mi

muokavédelemnek nevezünk. Az, hogy a szerepe, lelretóségei és felelóssege n4gy. .rz
mindenekelótt azéft van, mert az emberek, a dolgozók, a fiatalok biztonságérzetének
felkeltésében egy széIes kört íog át, elókészíti a Magyar Néphad§eregben §zolgáIatot tel

jesítő fiatalokat, azok biztonságérzetét erósíti és nyugodtan fogalmazlratók úgy, hogy a
polgári elet biztonsága szempontjából is jelentős neveló iskola, Ebben a jelentós neveló
szefepben kell minden nap helytállni azoknak, akik az itteoi szakági és munkavédelmi
tevékerrységértfelelósek. A íelismert felelősség súlya pedig kétszeres."
A kockázatvállalást felen)ttő hozzászó|isra válaszként megemlitette; ,,Gyakran íel
merül - mint itt is - a kockázatváüalás témája, N4gyon tisztességesen kell erre is választ
ednunk, A társadalom adott helyzcte, az adott múszaki-technikai veszélyek, az adott
tudati viszonyok óhatatlanul determinálnak egyfajta kockázatot, Nulla kockáZatot tehát
oyilvánvalóan nem lehet megfogalmazni, de a normálison túl vállalt kockázat az veszélyeztetés, A munkavédelem célja, hogy a kockázat a matematikusok kifejezésével élve, a
nulla felé mozogjon,
Most pedrg engedjék meg, hogyJózsef Attila segítségévelfejezzem be hozzászólásomat. A költó ezt irja: .Ne légy szeles, bár munkádon más keres., En ázé.t vettem eló
e soft, melt a munkavódelemben a kockázat mértékénekmegjelölése nagyon tbntos, és
fontos, hogy valóban ne legyünk szelesek. Es folytatódik a vers: .Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy csill4g megy az ógcn úgy érdemes., Meggyózódésem, hogy magamért, magunkért, egymásért csak így szabad, csak így érdemes dolgozni a munkavéde

lem területén is."

A

hozzászólásokat a vá-laszok, m|d a zársző követte, Itt fogalmazta meg Br.,kor
uredu,
az MHSZ íőtitkárának helyettese a legfontosabb és soron következó fel,
Józtf
adatokat, Kitúntette Mokat az aktivistákat, akik munkavédelmi tevékenysógükkel ezt
kiérdemelték.

2, Tájékozbró

a Magyar Néphadsereg 7203 magasabbegység
munkavédelmi konferenciájáról
Szabó Aatal íimag

A

Magyar Néphadseregbeo a munkavédelmi konferencia idószakonkénti megtar,
a 1ol1,98l. (HK 18.) HM számú utasítás trla elő. A munkavédelmi konferencia a
munkavédelmi propaganda szerves íészeés lényeges mérföldköve a munkavédelmi
tásbt
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