nek sajátosságai alapján határozzák mcg. Ehhez kíváounk segítséget oyújtaoi a köver

kczó összeállítással,

3.

A katonai szervezet

(egység, intézet) munkavédelmi
megbízottainak íöbb íeladatai:

1.Ilm(jr a katonei szervezet életével,tevékenységével, feglverzetével és tecbnikai
eszközeivel, elhelyezésével,valamennyi fcladatável összefuggó veszélyforrásokat, v;Llamint a személyi állomány testi épségének,egészségénekmegóvására érvényben levó, a
katonai szervezetrc vonatkozó szabályokat, elóírásokat.
2. Szartltzzt mtg és koordináJja a Parancsnoki Munkavédelmi tltasitás (PMU) tervezetének kidolgozását, gondoskodjon a munkavédelem általános, valamint feg}.veínemi.
Evente vizsgálja felúl és szükség esetélr te8yen
szakmai elóírásainak éwényesítéséról.
javaslatot a PMU módosítására, kiegészítésére,

3. Ttgler jalttllatat aparancsnoknak a balesct-megclózés és egészség,rnegóvás érde
kében helyileg indokolt intézkedések kiadására,
4. Minden esetben, amikor a személyi állomány te§ti épségének,egészségénekköz,

vetlen veszélyeztetéséttapasztalja v4gy ezekól tudomást szerez, kudemlq,tzzttt ,lzrma!
irtlzktdbt az illctókes elöljárónál a közvetlen balesetveszáy elhádtására,
5. Szrnvzzt az időszakos munkavódclmi szemlék, munkavédelmi belsó ellenórzések
végrehajtását, Kezdeményezze és ellenórizze a munkavédelmi szemlék során feltárt
hibák megszüntetését.

6. Klxit:t el ls jthúllag,á,va ícjutzc lí:Lkatonai szervezet éves munkavédelmi intézkedósi tervét, tegyen javaslatot, hogy a íóbb munkavédelmi íeladatok a katonai szerle,
zet évcs munka- és ellenórzósi tcnében szerepeljenek, Tervezze meg a rendelkezésre
álló munkavédelmi költségkeret felhasználását.
7. Kitlt/ figdutnel a katonai szervezetnél folyó létesitési (felújítási, javítási) tevé
kclységét,gondoskodjon a létesítésfolyamatában az üzemeltető katonai szervezetre
háruIó íeladatok elvégzéséról,jogok, kötelességek teljesítéséróI.
8: Kííl,jt figehntnLl, hogy az eszközók, any4gok kezelésének, használatának,
továbbá az alkalmazással összefiiggó valamennyi folyamatának biztonsági elóírásai rendelkezésre álljanak, azokat az érintettek ismerjék és teljesítsék. Akadályozza meg, hogy a
csapatbeszerzés révéna személyi állomány testi épsé8ét,e8észségétveszélyeztetó eszközóket, any4gokat vegyenek használatba.
a berendezéseket, veszélyes eszkózókct, amclyekre idószakos és
9. Isneir
^zokat
e§eti hitelesítések, felülvizsgálatok vannak elóírva, kísérjefigyelemmel azok megtör
tóntét,
1rJ. Gtndtl:iadjrln a munkahclyi biztonsfui elóírások kidolgozásáról, elóírásos elbelyezéséről. Ellenórizze a veszélyt jelzó és figyelmeztető táblák íneglétét,állapotát, indo,
kolt esetben kezdcményezze megfeleló jelzések elhelyezését,alkalmazását,

11. Vlgczze az ittasság ellenőrzéséból reá háruló fe]adatokat.
12. ElLniíizzt az elóírt munkavédelmi egyéoi védóeszközök
masságát és hasznáIatát továbbá a védóital-ellátást.

meglétét, azok alkal-

.. .r1. Irnerjc a foglalkoztatás egészségügyi feltételeit, kísérje flgyelemmel, hogy az cú.
alkalmasság előírásait, valamint az időszakosao meghatározott orvosi vizsgálatokat elvó3ezzck.
_14.

Kí:!rye

meglétét.

figekmnel a mentés, elsósegélynyújtás személyi, táIgyi feltételeioek

. 15. Tánogassa h ö:ztijndzzt a m.,nkavédelmi tárgyú újító-ésszerúsítókezdeményezéseket, segítse a munkavéde.lmi újítások megvalósítását és alkalmazását.
76, Szu,t)lzzq iráayitsa ú elhnírizzc a

őnzze a ,tizsgák r'ylIvántartását.

l7.

munkavédelmi oktatást, szervezze meg és ellen-

íííaa munkavédelmi felvilágosító, prop4gandatevékenységet. Idószakonmegtórtént súlyos ba]esetek után a megelózés szempontjibó1 hasznosítható
tanulságokat széleskörúen ismertesse. Készttse el a munkavédelrni napok programjának
ként, v€y

Irá14l

tenc/elel. biZtosir§a,]zok 5zerve7ett leíolyratasác.

_,!.r19, A központil4g

kiadott baleseti tillékoztatókat, információs anyagokat dalgazza
harzrttítsa azokat a balesetek megelózósében.
19. vagln ritzt abd.eseteket kivizsgáó bizottság munkájában. A könnyú sérülóssel
járó baleseteket a közveden parancsnokkal közösen vizsgálja k.

ft!

20. Gonúrkoljott a balesetek II. sz. Adatlapjainak elkészítésérólés azokat a megha,

tározott rend szerint terjessze fel.

_

21,

A sorállományú

és a polgári alkalmezott sérúlteknekldja Ai a paraacsnok altal

aláirt minósítő haatátozlt ot

22. Wzul( a számára elóirt ba.leseti nyilvántartásokat, óvente készítse el az egység-

nél töftént balesetek adatainak elemzését,

23. Nlújíll,y9illé7!ía balesetek sérültjeinek, hogy jogos kártérkésigényúk,a tórvenyes elciirásoknak meg[eIelóen. kieIegíté,t nyerjen.
24. Hrl!|Iíq, C||ezír.rr az ambuláns napló és a táppénzes jegyzék adatait saját baleseti
_
nyilvántartásával. Eltérésesetén intézkedjen a jelentési kötelezettség teljesitésérc.
. T. A polgári alka]mazottak, polgári dolgozók munkavédelmének megszcfvezese
ben, íolyamatos biztosításában szorosan műleödji;n €gltt
szakszetyezeti szervekkel.

^

l

