
egészség kérdéséról van 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 hoz-
z|szőIásában dicsórettei emlltctte azokat a töíekvéseket, anrelyek az MHSZ-nél meg
nyilvánulnak az emberek, dolgozók, kiképzésben részt vevők és sportolók egészségé-

nek, testi épségének megóvására, T4ékoztatta a tanácskozás résztvevóit a népgazdasági
cróíeszítésekről, a kormány kibontakozási programjával összefüggésben a hosszútávú
egészségmegórzési társadalmi programról, a társadalom t4gjainak egészségi állapotától 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
tevékerrységért felelósek. 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 veszé-
lyeztetés, A munkavédelem célja, hogy a kockázat a matematikusok kifejezésével élve, a
nulla felé mozogjon,

Most pedrg engedjék meg, hogyJózsef Attila segítségével fejezzem be hozzászólá-
somat. A költó ezt irja: .Ne légy szeles, bár munkádon más keres., En ázé.t vettem eló
e soft, melt a munkavódelemben a kockázat mértékének megjelölése nagyon tbntos, és
fontos, hogy valóban ne legyünk szelesek. Es folytatódik a vers: .Dolgozni csak ponto-
san, szépen, ahogy csill4g megy az ógcn úgy érdemes., Meggyózódésem, hogy maga-
mért, 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

Józtf uredu, az MHSZ íőtitkárának helyettese a legfontosabb és soron következó fel,
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,
tásbt a 1ol1,98l. (HK 18.) HM számú utasítás trla elő. A munkavédelmi konferencia a
munkavédelmi propaganda szerves íésze és lényeges mérföldköve a munkavédelmi
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tevékenység számadásának. Ugyanis 2-3 évenként mélyreható elemzést adunk közre az

egészségkárosodás ós baleset-megelőzé§ telén elórt credményekról, problémákról,
Ennek jegyében került megtartásfa 1987, december P,ón Kaposváron a Helyőrségi
Klubban a m4gasabbegység munkavédelmi koníerenciája, A konferenciát Rába Imre
mérnök ezredes vezette a parancsnok más irányú elfoglaltsága miatt, A konferencián az

a-lárendelt katonai szervezetek négy {ővel - a parancsnok llelyettes, a parancsnok fegy,

verzeti és technikai helyette§e, az elhelyezési szolgálatfónök és a munkavédelmi megbi
zott - vettek rószt, s annak parancsnokainak egy része. Aktivitásuk alaplán a jelenlevók

hozzisző|lsa a konferencia lebonyolításálroz igen pozitív volt,

A koníerenciát alapos értékeló rnunka elózte meg, amelyet a m4gasabbegység
Munkavédelmi Bizottsága hajtott végre. Ez az értékeló munka felölelte az elöljárók és a

saját cllenórzések értékeléseit, a parancsnokok beszámoltatásának jelcntéscit és a baleseti

helyzet alakulását, valamint az MN 5232 MunkavédeLmi Konlerencia 198). évi, továbbá
az MN IL Munkavédelmi Koníerencia 1986. évi any€át, annak tapasztalatait és irány-
mutatásait.

A konfereociát megelózóen kiadásra került a vitaindító reíerátum, amcly alapját

képezte az elmúlt idószak munkavédelmi értékelósónck,

A konferencián a vitaindítóban és annak szóbeli kiegészítésében íoglaltakkal a hoz
zászólók alapvetően egyetértettek, azt elfogadták, megerósítették és saját tapasztalataik-

kaJ i< gazd49rtoLtak
A konferencián kilencen szólaltak fcl. Kürti Imre mk. ezredes, az MN PUSZF,ség

Baleset-elhádtási és Munkavédelmi osztályvezetője méltatta a magasabbegység elórt

pozitív eredményeit, de felhívta a figyelmet azoka a dolgokra is, ahol rnég sok a

teendó. A meghívottak között szóIalt fel Németh György órnagy, aki hasznos észrevé-

teleivel egészítette ki az elhangzottakat a tewező, itáayitó tevékenység fontosságának
kiemeiósével.

A konferencia megállapította, hogy az elmúIt l évben a központi és helyi szabáIyo-
zások eredményeként tovább szilárdult a balesetek megelózésének rendje,

A konferencián is halgsúlyt kapott nz alkoholíogyasztás elleni küzdelem, mivel az

eddi;1 befektetett energia nem hozta me8 a váft ereL]ményt, s nen sikenilt lényeges vál-

tozá§t eléfnj ezen a teíületen. A konferencia megkezdése is erre a problémára irányult,
amikof a Katonai Filmstudió ,$esrú pabál" című filmje került levetítésre,

A konferencia megállapította, hogy a munkavédelem szabá,lyrendszere megfelel a

követelményeknek. A problémák abban jelentkeznek, hogy a szabályok, elóírások meg-
követelése, a gyakorlatban történő betartása gyakran hiányos, felületes az cngedékeny,
fegyelmezetlen, gondatlan m€atartás miatt,

A munkavédelmi feladatok tervezése egyre nagyobb teret kapnak a parancsnoki
munkában, amelyet az egyes alakulatok baleseti statisztikájának javulása, a személyi áilo-
mány éIet és munkakörülményeinek fejlődése, a katonákról való fokozottabb gondos-
kodás is bizonyít.

A pozitív eredmények ellenére, a báleseti helyzet alakulásában még mindig nem
értük eI a halálos és súIyos balesetek számának jelentós csökkenését. Ezeknél a sérülé-
seknél az ,,egy" is sok.

Mindez idószerűvé tette a konferenciának azt a célkitúzését, l]ogy ös\zegezze áz
elmúlt években végzett muokavédelmi tevékenység fóbb tapasztalatait, a fejlódést aka
dályozó körülméoyek fekárását, a további munka fóbb területeit, a pclzitív tapasztala,
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tok, va.lamint a lehetó§égek közfeadását a balesetek, egészségkárosodások megelózésé-
hez.

A konferencia kiállításán bemutatásra kerültek a szeles körben ha§zná]atos általá-
nos munkavédelmi e§zközök, a ruházatok, a különféle felszerelések, továbbá az oktatást
elősegító videotechnika a]ka.lmazási módszerei, a Népszava kiadványok, a munkavé-
delmi plakátok és az MN PÜSZF ségtől kölcsön kapótt munkavédelmi szemléltetó és
prop4ganda táblák, any4gok,

A konferencia az MN II. Munkavédelmi Konferenciájának zárszavából vett idézet-
tel z,irult. a köverkezó 3ondolatral:

_ ,,.,,a manAauldelem a paratc:ttoAi, a politiáai munÉa rzeruel réxe, rupi feladat, nert

Pedig Lampáry teuéhny:ég. N felt4:éÉ el, bog az mbereL épségéae* megőrzése i baáercgben
hanAi:zilt,igi rin]Qi lah i_, na,al-"

Bízunk abban, hogy a sikeres munkavédelmi konferencia újabb lendületet ad a
munkavédelmi tevékenység eredményesebb ,légzéséhez, s elós€íti a baleseti helyzet
kedvezó a_lakulását.

, 3. Tájékoztató
a katonai íőiskolák közötti munkavédelmi vetélkedő

tapasáalatairól

Zinfur Erzslba kPa., adiunhntl

A katonai fóiskolá]< munkavédelmi vetélkedóje 1987,ben ismét megrendezésre
kenilt, amely átíogó képet nyújtott a testi épség és egészség védelmére kiadott központi
rendelkezések, a katonai élet §ajátossfuait nikrözó elóírások ismeretéróI és a]kalmazásá-
ról.

A vetélkedóre tóténó felkészüIés a íőiskolák se.lejtezóivel több hónapig tartott, s a
döntő színhelye 6 év után - 1987, december 10,én - újra az MN Killián György Repüló
Múszaki Fóiskola volt. A döntó színhelyének biztositásában és a verseny zavarialan
lefolyásának elókészítésében a következó teeodóink voltak:

_ A fóiskolánk kultúrtermét ú8y rendezűk be, hogy az elnökség, a zsúri, a verseny-
zók, a vendégek, a technikai személyzet, 

^ 
tv-l^nc, ez eredményhirdetó tábla stb. jól

áttekinthető legyen, § a háttórben a munkavédelmi plakátok, a védőeszközök, az elsóie-
gétynyújtó kellékek biztosítsák a kelló hangulatot, a verseny munkavédelmi jelleget,
továbbá virágokkal, drapériákkal díszítetük a döntó ünnepó:lyes környezetét. A techni-
kai elókésziiletek soráo a videofilm részletek bejátszásának lehetóségét, a hango§ítást, a
fotózást is megszerveznik, továbbá az elsósegélynyújtó kellékeket ; főiskola egészség-
ügyi szolgá.lata biztosította. A hadtápszolgálat gondoskodott a büféről és az ebédeltetós
Iehetóségéról. Biztosítottuk továbbá a döntő játókvezetójét, az időmétőt, a táblaífót,
valamint azokat a segítőket, akik a feladatok kosztásában, összeszedésében segédkez-
tek.

Az ehzt)*slgbett bellx faglalt:
- az MN KGYRMF parancsnoka képviseletében a kiképzési helyettes;

_ - az MN PUSZF*ég Baleset-elháítási és Munkavédelmi Osztályának vezetője,
valamint
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