
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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- a fóiskolákat képviseló tanszékvezetők, munkavédelmi tanárok és a fóiskolák
munkavédelmi megbízottjai.

A dr)ntí uűrijébu belyet faglah:

, - az MN lÜsZr-seg Baleiet,elhádtási és Munkavédelmi Osztályának munkatát-
sal;

- az MN Tanintézeti Csf.-ség munkavédelmi megbízottja;
- a? MN KÖJÁr munkarársa.
A csapatok felkészítéséhez a fóiskolá.k közötti vetélkedóhöz az MN PÜSZF-ség

Ba]eset-elhádtási és Munkavédelmi Osztálya kijelölte a szakirodalmi anyag felezeteit, a
döntó any4gát és a fordulók jellegét, amelyet a2 elókészületek során pontosítotfunk. A
csapatok n4gy igyekezettel és szorgalornmal ké§züItek a vetélkedóre.

A főiskolák közötti munkavédelmi vetélkedő döntójét megelőzte a fóiskolákon
belüli vetelkedő. Ezek a belsó vetélkedók, a selejtezók szinte a teljes személyi állományt
mozgósították, mivel minden szerv minden állománykategóríája képviselve volt, A
helyi vetélkedókön legjobban szerepló személyekból alakitották ki azután a főiskolákat
képviselő csapatokat, A fóiskol& a dóntón 3x' fós csapattal vettek rószt a lfuelAező
ürszelételbfl:

1 tiszt, 2 hallgató, 1 sorkatona, 1 polgfui alkalmazott.

A munkavédelmi vetélkedó szakmai, tanalml anyagát, a íorgatókönyvet, a döntő
kérdéseit az MN PÜSZF-ség Baleset-elháútási és Munkavédelmi osztályá <iolgozta ki.
A fordulók kérdései zárt bodtékban érkeztek a dóntó színhelyére, Ez a verseny objektív
jellegét erősítette a korábbi gyakorlattal szemben. A korábbi versenyeken ugyaois min-
dig az a fóiskola állította ös§ze a vetélkedó any4gát, kérdéseit, üol a döntó megrende-
zésre került,

A wrtetty a ktiuetkní fardulókból kl,;ídiitl ljsszt:

I. forduló

hnex ,ftlnrészlet bejátszósa uidtarr1l, bang xélÉal

A filmrészletek a l{.rtonai Filmstudió,,Uj környezetben" és a ,,Röntgenfelvétel"
cimú filmjéből kerültek bejátszásra, A katonai élettel és a munkával kapcsolatos szabály-
talansá8okat, hiányosságokat, ve§zélyforfásokat kellett felismerni, A vetélkedó csapatok
elmélyülten figyelték a filmeket és árnyalati, apró hiányoss4gokat is felfedeztek, de saj
nos voltak olyan hibák is, amelyeket nem ismei.tek fel. Ez kidenilt a film visszajátszrásá-
nál, Sajnálatos volt, hogy a fekete,fehér film egyes részei a képernyón elég rosszul látha,
tóak.

Ebben a fordulóban a csapatok a gyors hclyzetíelismeró, hibafeltáró képességéról
kaptunk képet, amely azt is mutatta,'üogy a versenyzók felkészülésük során alaposan
elemezték a katonai filmeket, s az azokban levó szabálytalanságok, biányosiágok
mélyen rö8zítódtek tudatukba, emlékezeükbe.

IL íorduló

B C?ne le&ít í; ! i l Lin l érdé:e k

Csapatonként 2-2 kérdést húztak a vetsenyzók. A csapatok szóban adtak számot

^z 
alapvető munkavédelmi felkészüItségükól, a szabályok gyors alkalmazásának készsé-

géíőI.
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IIL forduló

ManAauldelni tató

A munkavédelem általáot-,s, széles köű ismeretany48ából kerültek felmérésre a
csapatok rövid idó a-latt, amelyet a zsúri is gyorsan órtékelt.

IV. forduló

ElsítegeIn7 ijti:
Minden csapat húzott egy borítékot, amelyben ievó kérdés alapjáo e8y kötözési

módot, iüetve elsósegélynyújtá§i feladatot kellett megoldani, Minden csapat idóre elké-

szítette, illetve megoldotta ícladatát. Probléma csak ott volt, ahol félfeértették a felada-

tot. A versenyzó csapatok és egészségügyi ismereteken túl a helyzetfeüsmerő képesség,

ról, ügyességról, gyorsaságról is képet adtak, továbbá a végrehajtott elsősegélynyújtás
hoz szakszerő magyanzatot is tudtak ffízni,

V. forduló

V eaOeJzkúzuF pll J {a8a ta \a

A munkavédelmi eszközök helyes a.lkalmazásának ismeretét is bemutatták a ver-

senyzok. Ezzel a forduloval játékosabbá, változatosabbá, értékesebbé tették a vetélke,
dcjt. A MŰÁRT-kataló5-usok alapjan készült 28 eszköz kópét kellett összeválogatni a

me8adott munkakörókhöz (pl. akkumulátorkezeló, hegesztő stb.)-szükséges egyéni

védóeszközöket, majd testvédelmi (íej, arc, kar, káb stb,) csoponokba keliett összeválo-
gatni a fényképeket. Ez a forduló nehéz feladatnak minósíthetó, de a csapatok sokol,
dalú és magas szintű íelkészültségét az eIéft m4gas pontszámok tükrözték.

Vl, forduló

Baiíll\lt h!ú!J u xÁaasz L t'ejezalbíl

A katonai elöljárók, a munkahelyi vezetók kötelességeinek ismertetése, tételes fel-

soro]ása yolt a feladat, amely a lexikális felkészült§é8et mutatta. A szabályok ismerete
igen fontos, alapvetó követelmény, mivel a fóiskolákról kikerüló hallgatók, mint hivatá-
sos tisztek, katonai vezetók a kötelessé8ük alapos ismeretével kell, hogy végezzék mun-
kavédelmi tevékenységüket, a beosztottaikról való gondoskodásukat.

VII. íorduló

L, 1,1, rf, l, ,,,,l0,

A helyes válaszokat, felsorolásokat kérdésenként kellett megadni a munkavédelem
áJtalános ismeretanyagáből. Ez a forduló szintén lexikáüs felkészültséget bemutató ver-

senyszám volt. A feladat megoldása átfogó ismereteket követelt meg,

VIIL forduló

Taxalék klrűyk

A csapatok azonos pontszáma esetében az előre összeállított és borítékból kihú-
zott villámkérdésekre adott válaszok döntötték el a végső sorrendet. A VIII. forduló
után kialakult a döntő sorrendje.
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A zsúri elnöke, dr. Vasvári Ferenc mk. alezredcs értékclte a döntó lefolyását, az

elért credmónyeket, a tapöztalatokat és végül a fóiskolák csapatainak elért helyezését
ismerfefte

A díjakat az MN Tanintézeti Csoportfőnökség nevében Nagy Szilveszter mk, ezre,
des, az MN KGYRMF Kik, h. és Kürti Imre mk. ezredes, az MN PUSZF-ség Baleset
elháútási és Munkavédelmi Osztályáoak vezetóje adta át.

Az első helyezett csapat t€jai szeméIyenként ]000,- Ft-ot, a második helyezett
c§apatt€ok 2000,- Ft-ot és a harmadik helyezettek személyenként 1000,- Ft-ot nyer-
tek,

A csapatok versenyében az elsó és második helyezést a Killián György Repüló
Múszaki Fóiskola csapata, míg a harmadik helyezést a Kossuth Lajos Katonai Múszaki
Fóiskola csapata érte el, A íóiskolák közötti versenyben ez összpootszámok a]apján a

vándorserleget a KGYRM Fóiskola nyerte el, amelyet két évig - a következó vetélke-
dóig - a fóiskola versenyzóinek, a személyi állományának örömére szolgál.

A dijkiosztas után Kürti Imre mk. ezre,les. az MN PÜSZF-seg osztily,lezető)e
hozzászőlisában értékelte a katonai fóiskolák vetélkedőjének tapasztaiatait. ELmondta,
hogy a vetélkedót jóI szervezett, mozgósító erejű, szinvonalas versenynek targa. Kife;-
tetle, hogy a munkavédelmi agjtációnak és prop4gandamunkának ez a formája tovább
erósítette a köz8ondolkodá§t, a helye§ szemlóletmód kialakítását, és eió§egítette a mun,
kavédelem tátsadalmi bázisának szélesítését. A vetélkedó sok résztvevót mozgatott
meg, amelynek eredményeként a fóiskolákról kikcrülók tovább viszik hivatásukban is a
helyes munkavédelmi szemléletüket és ez a néphadseregbcn tovább segiti a munkakö,
rülmények tervszerú, sokoldalú fejlesztését, a személyi állomány életének és te§ti épsé,
gének védelrnét, a parancsnokok, vezetők ezirányú felelósségének fokozását.

A katonai fóiskol& közötti döntő tapasztalatai is bizonyították a vetélkedőben
rrjló lehetóségeket. Az alakulatoknál még ma is elófordul, ho3ry lebecsüIik a szabá.Iyo,

kat, az óvatosságotJ amely elsósorban szemléIetbeni hiba. A döntó megmutatta, hogy a
jól felkészúlt versenyző állomány munkavédelmi szemlélete, hozzáá]lása magas fokú
elhivatottságot tiikröz, amelyet a késóbbiekben tovább viszlrek a beosztottak felé. A
részwevők nagy létszltna igazolta, hogy jó prop4gandamunkával eredményes mozgó
sító hatást lehet elérni az ismeretek elsajátítására, elméIyítésére. A fordulókban megmu-
ütkozott az is, hogy a versenyzók nemcsak a lexiká.lis ismeretekben jártasak, hanem a
helyzetfelismerésben, a szabályok gyors alkalmazásában, a sokoldalú felkészütségükben
a készség fokán állnak, A vetélkedóre va]ó felkészülés lehetőséget nyújtott arra is, hogy
a résztvevók a gyofsaságukat és úgyességüket is fejlesszék. A döntó nyilvános közön-
sége - a verseny játékos jellege mellett - felfrissíthette ismereteit, amely a vetélkedó szé-
lesebb körú hasznosságát is mutatta.

Ös:zutiglbtx tehát a uxélkdíi bizaryítcltta, bog beju propaganüual elí:egíthetí a nozgí,,,
:itOtl rzméhi állaruinJ sumlehténel farmálása, amefncA totábbi hatá.ra a baleseteh ,uámánaÉ
csijkheú,teben realizálódik, A uetélkedií hheííségeit - a Éatonai fíirloháan njl cílszeríi ljalahi,
ílfii a cw,rtak ls inlézxeh Ar;r{ben is.
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