
A  munka- és tűzvédelem 
társadalmasítása

Az élet egyre több területén válik aktuálissá a társadalmasítás. Egyre több 
embert vonunk be a társadalmi tulajdon védelmének különböző formáiba, hogy 
termelt értékeink óvását minden magyar állampolgár kötelességének érezze.

A társadalmi tulajdon védelmének egyik fontos területe a munka- és tűzvé
delem. A tüzek megelőzése, olyan körülmények kialakítása, amelyek kizárják a 
balesetek keletkezését, a tervezési, szervezési feladatok munkavédelmet és tűzvé
delmet is figyelembe vevő végrehajtása biztosíthatja ilyen irányú céljaink eléré- 
sét.

A tűz elleni védekezés optimális esetben sem jelentheti azt, hogy nem követ
keznek be tüzek, a munkavédelem sem lehet 100 százalékos. Gondoskodnunk 
kell az ilyen veszélyforrások időbeli lokalizálásáról1 és az azonnali intézkedések 
biztos és szakszerű végrehajtásáról.

A hatályos jogszabályok előírásainak végrehajtását a felsorolt feladatok 
igen vázlatosan fogalmazzák meg. Az életből vett példák azt bizonyítják, hogy a 
munkavédelem és a tűzvédelem területén a feladatok jóval sokrétűbbek.

Az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség és az Állami Tűzoltóság tapasz
talatai szerint a VI. ötéves tervidőszak eltelt részében, a tűz elleni védekezés és a 
munkavédelem területén szembetűnő az állampolgári fegyelem lazulása, a bal
esetek, tűzesetek számának növekedése, a sérülések, tűzkárok rohamos emelke
dése, és egyre nagyobb a gyújtogatások száma. Ezek a tapasztalatok azt igazol
ják, hogy az emberek jóérzésére hivatkozva hozzá kell nyúlnunk rejtett tartalé
kainkhoz, segítséget kell kérnünk mindenkitől, aki képes és alkalmas arra, hogy 
részt vegyen a munkavédelem és a tűz elleni védekezés nemes munkájában.

Az Igazságügyi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények mun- 
ka- és tűzvédelmének neuralgikus pontja2 a büntetésvégrehajtás, és ezen belül is 
a büntetésvégrehajtási vállalatok. M iután a tárca területén termelő tevékenységet 
a büntetésvégrehajtási vállalatok folytatnak, érthető, hogy a technológiák, a tá
rolt anyagok és a dolgozó fogvatartottak nagy száma jelenti az elsőrendű ve
szélyt. „A munkáltatás közbeni őrzést és felügyeletet — figyelemmel a fogvatar
tottak veszélyességére — a munkavégzés jellegével, körülményeivel, a munkavé
delmi és tűzvédelmi szabályokkal összhangban kell megszervezni.”3

Az ipar átlagától általában elmaradó műszaki színvonalú géppark, a tárolt 
anyagok mennyiségéhez és tűzveszélyességéhez viszonyítottan szűk és elavult 
raktárrendszer, valamint az elítéltek szakmai felkészületlensége és emberi hozzá
állása miatt a tárca területén is szaporodnak a tűzkárok, növekszik a balesetek 
száma.

1 lokalizál: valaminek a hatókörét bizonyos helyre korlátozza
2 neuralgikus pont: az a hely, ahol a nehézségek leginkább kiütköznek
1 A Bv. őrszolgálati Szabályzat 118.§-ából
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A büntetésvégrehajtási vállalatok munkáltatási szerkezete viszonylag szűk, 
ezért behatárolt a lehetőség — még szakképzettek esetében is — az egyéni adott
ságokhoz, képességekhez igazodó munkakörök biztosítására. Nem ritka jelenség, 
hogy férfiak varrnak, szőnek. A munkáltatás termelési szerkezete olyan, hogy az 
elítéltek egy része az itt szerzett szakmai ismereteit és gyakorlottságát a szabad 
életben nem tudja közvetlenül hasznosítani.

A jelzett ellentmondásokkal együtt is a büntetésvégrehajtási munkáltatás 
rendszere megfelelően működik, nem oldja meg azonban teljes értékűen a társa
dalmi beilleszkedést elősegítő feladatait. A munkáltatási rendszer alapjainak 
fenntartása mellett szükséges, hogy megőrizve a népgazdasági hasznosságot, gaz
daságosságot, és fenntartva a teljes körű foglalkoztatást, a nevelési célok teljeseb
ben érvényesüljenek.

Összefoglalva: a tűzvédelem és munkavédelem társadalmasításának elő kell 
segítenie a folyamatos, fegyelmezett munkavégzés elsajátítását és gyakorlását; a 
munkakörülményekhez, teljesítménykövetelményekhez szükséges képességek fej
lesztését; a biztonságos munkavégzést; a társadalmi tulajdon megóvását a tüzek- 
tő l; az egészség és a testi épség védelmét.

A megfogalmazott célkitűzések elérése — feltételezésünk szerint — azt fogja 
eredményezni, hogy a büntetésvégrehajtási vállalatoknál foglalkoztatott elítéltek 
nevelése eredményesebb lesz, javul az egészség és testi épség védelme, valamint 
emelkedik a tűz elleni védekezés színvonala.

A társadalmasítás büntetésvégrehajtási tapasztalatait felhasználva lehetőség 
nyílik majd arra, hogy a későbbiekben az Igazságügyi Minisztérium más területe
in — bíróságoknál, szakértői intézeteknél és egyéb igazságügyi szerveknél — ha
sonló fejlesztéssel kísérletezzünk.

A munkáltató őrök nevelési, felügyeleti és munkavédelmi feladatai

A munkavédelem társadalompolitikai jelentősége egyre nő. A technika fejlő
désével ugrásszerűen emelkedett a veszélyforrások száma. A védekezés eszközei
nek, módszereinek és hatásfokának fejlődése ugyanakkor nem tartott lépést a ve
szélyek növekedésével. Nem fejlődött kellően a dolgozók veszélytudata sem. 
Egyes területeken megbomlott, illetve létre sem jö tt a szükséges összhang a veszé
lyek és a védekezés között. Ezt érzékenyen jelzi a balesetek számának növekedé
se, az egészségromlás gyorsuló üteme. Az összhang helyreállításáért, megvalósí
tásáért folyó küzdelem a munkavédelmi tevékenység keretében zajlik. Ennek 
eredményességében a szűkebb és tágabb közösség, a család, a munkahely és a 
társadalom egyaránt érdekelt.

A szervezett munkavédelmi tevékenység létrejöttében döntő szerepet játszott 
a megelőzéshez fűződő társadalmi érdekek felismerése, továbbá az a tény, hogy a 
balesetek, egészségkárosodások kivédhetők a munkavédelem tudom ányosan 
megalapozott eszközrendszerével, módszereivel.

Az idők szava azt követeli, hogy a biztonságtechnikától jussunk el a bizton
ságos technikáig. Ez utóbbi a gazdasági ráfordítások miatt jelenleg teljes mérték
ben nem valósítható meg.

A büntetésvégrehajtásnál az elítéltek munkáltatásának kettős célja van. N o
ha az alapfeladat a nevelés céljainak segítése, ezt úgy kell végrehajtani, hogy a 
népgazdaság is profitáljon4 belőle. Ennek érdekében a büntetésvégrehajtási tes
tület teljes körű foglalkoztatás megvalósítására törekszik, miközben biztosítja a 
szükséges biztonsági, nevelési és termelési feltételeket.

4 profitál: anyagi hasznot húz, előnyt szerez valamiből
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A büntetésvégrehajtáson belül a legfőbb veszélyforrás az elítéltek szakmai 
felkészületlensége és emberi hozzáállása. A nevelésfejlesztési koncepcióból is ki
tűnik, hogy a büntetésvégrehajtásnál foglalkoztatott elítéltek túlnyomó többsége 
szakképzetlen, és nem szokott hozzá a rendszeres és folyamatos munkavég
zéshez.

Az elmúlt években erősödött a munkavédelmi nevelőmunkában az a felfo
gás, hogy csak az összmunka teljességének tudata és emberformáló hatása képes 
a társadalmi nevelés hatékony részévé válni. Az oktatásnak, nevelésnek rendkí
vül nagy a jelentősége.

A nevelésfejlesztési koncepció szerint: „Az elítéltekkel közvetlenül foglalko
zó őrök, munkáltatók is rendszeresen, csoportos formában foglalkoznak a rájuk 
bízott elítéltekkel. A foglalkozások hatékonyságának fokozására, az adott terüle
ten megvalósítható nevelési célok elérése érdekében, számukra is biztosítani kell 
a szükséges ismereteket.”

A munkahelyi vezetők feladata a dolgozókkal, az elítéltekkel megértetni, 
hogy nemcsak a társadalomnak, hanem az egyénnek is joga, sőt kötelessége a tes
ti épség és az egészség védelme. Jogszabály írja elő, hogy a munkahelyi vezetők 
kötelesek rendszeresen gondoskodni az alábbiakról.

— A munkahelyeknek és a termelőeszközöknek meg kell felelniük a mun
kavédelmi követelményeknek.

— A dolgozóknak a munkájukkal összefüggő ismereteket el kell sajátíta
niuk, az előírásokat meg kell tartaniuk, és a szükséges védőeszközöket használ
niuk kell.

— A vezetőknek ellenőrizniük kell, hogy az irányításuk alá tartozó munka
helyeken rend és fegyelem van-e.

Problémát okoz az intézetekben, hogy egy munkáltató néha 5-6, egymástól 
viszonylag távol eső munkahelyen felügyel. Az egymástól távol eső csoportokat
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őrzésbiztonsági szempontból munkáltató őrök felügyelik. Sajnos az a gyakorlat, 
hogy a munkáltató távollétében az elítéltek sokszor megszegik a magatartási sza
bályokat, nem tartják be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Az ilyenkor be
következő súlyosabb balesetek jelentős anyagi károkat okoznak a büntetésvégre
hajtásnak. A munkáltatók a munkáltatás során nevelési feladatokat is kötelesek 
ellátni. Az 5-6 munkahelyen felügyelő, irányító munkáltatók ellenőrzési kötele
zettségüknek nem tudnak teljes mértékben eleget tenni. Ezért meg kell oldani, 
hogy a munkáltató őrök a munkáltató távollétében részt vállaljanak a nevelési 
feladatokból, és a büntetésvégrehajtás érdekeit egyéni érdekeik elé helyezzék. 
A munkáltató őrök akkor tesznek eleget nevelési feladataiknak, ha a munkáltató 
távollétében biztosítják a fegyelmet, a rendet, továbbá azt, hogy az elítéltek ne 
végezzenek más munkát, mint amivel megbízták őket.

Ennek érdekében a munkáltató őröknek munkakezdéskor figyelemmel kell 
kísérniük a munkáltató által az elítéltek részére tartott eligazítást.

Az őrzés-nevelés körleten kialakult együttműködéséhez hasonlóan a munka
helyen is ki kell alakítani az őrzés-nevelés-munkáltatás szoros kapcsolatát.

A munkáltatás közbeni őrzést és felügyeletet az őrszolgálati Szabályzat elő
írásai szerint kell biztosítani.

Az öntevékeny szervezetek közreműködése a súlyosabb üzemi balesetek 
ismertetésében

A Magyar Népköztársaság védi az állampolgárok életét, testi épségét, egész
ségét. Betegség, munkaképtelenség, öregség esetén támogatja őket.

A M unka Törvénykönyve úgy fogalmaz, hogy az egészséges és biztonságos 
munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata.

A munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet szerint az üzemi balese
tet és a jogszabályban külön meghatározott foglalkozási betegségeket be kell je
lenteni, ki kell vizsgálni, nyilván kell tartani, és az előidéző okokat fel kell tárni.

Az üzemi balesetek kivizsgálásával kapcsolatos tennivalókat az Országos 
Munkavédelmi Bizottság irányelve alapján a minisztériumok és az országos ha
táskörű szervek szabályozzák.

Az üzemi balesetek kivizsgálását — függetlenül a külső szervek vizsgálatától
— a gazdálkodó szervezet vezetője által kijelölt személyek végzik. Köztük van hi
vatalból az adott szervezet szakszervezeti bizottságának munkavédelmi felügye
lője is.

A teljesen biztonságos technika az anyagi ráfordítások jelentős volta miatt 
> jelenleg még nem valósítható meg, ezért különösen nagy szerepe van a magatar

tási szabályok betartásának. Az üzemi baleseteknél megnőtt a gazdálkodó szerve
zet felelőssége. A társadalombiztosítás igyekszik a m unkáltatókra áthárítani az 
üzemi balesettel kapcsolatos költségeket.

Az utóbbi években a büntetésvégrehajtás közelített az általános előírások
hoz, és csak a speciális büntetésvégrehajtási szempontok miatt tér el a helyi sza
bályozás. A büntetésvégrehajtásnál az elítéltek üzemi baleseteinek kivizsgálása a 
101/1981. (IX. 2.) IM számú utasítás mellékletének 350—354. §-ai szerint törté
nik. A büntetésvégrehajtásnál a súlyosabb üzemi balesetek kivizsgálásában részt 
vesz a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőség képviselője. Részvételére 
azért van szükség, mert ha a sérült munkaképessége csökken, akkor olyan külső 
szakember megállapításaival kell rendelkeznünk, akinek pártatlanságához nem 
fér kétség. A munkavédelmi felügyelő megállapításait, javaslatait jegyzőkönyv
ben kell rögzíteni.

Az üzemi balesetek kivizsgálásának legfőbb célja, az előidéző okok részletes 
feltárása alapján, a szükséges intézkedések megtétele hasonló balesetek megaka-
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dályozására. A bekövetkezett súlyosabb üzemi baleset tapasztalatait a következő 
havi munkavédelmi oktatáson, az adott munkahelyen az oktató ismerteti. Mas 
munkahelyeken az elítéltek csak egymástól értesülnek a balesetről. Súlyosabb 
esetekben előfordul, hogy az elítéltek között a többszöri áttétel miatt valótlan hí
resztelések terjednek el, melyek sértik a büntetésvégrehajtás tekintélyét, kételye
ket támasztanak a balesetek reális kivizsgálásával kapcsolatosan.

A büntetésvégrehajtás nevelésfejlesztési koncepciója célul tűzte ki az elitel- 
teknél az önkormányzati elemek ésszerű alkalmazásával, a demokratikus voná
sok erősítésével a közösségi élet norm áinak elsajátítását, a felelősségérzet kibon
takoztatását és megerősítését.

E célok elérésének egyik eszköze lehet az öntevékeny szervezet ílletekes ve
zetőjének bevonása a súlyosabb üzemi balesetek kivizsgálásába. Lehetőleg az ön- 
tevékeny szervezet termeléssel foglalkozó képviselője vegyen részt az intézet, vál
lalat által történő kivizsgálásban. A későbbiekben pedig ismertesse a baleset 
okait, a kivizsgálás tapasztalatait az elítéltekkel. Ez a ténykedése növelni fogja az 
elítéltek veszélytudatát, s elősegíti a, magatartási szabályok és munkavédelmi elő
írások betartását. Ugyanakkor várhatóan csökkenni fog az üzemi balesetek sza
ma és súlyossága. Kedvező tapasztalatok esetén az elítéltek öntevékeny szerveze
tének közreműködését ki lehet bővíteni más munkavédelmi, munkáltatással kap
csolatos feladattal is.

A munkavédelmi felelősök feladatai

A dolgozók biztonságos munkakörülményeiről való gondoskodás, az üzemi 
balesetek megelőzésével kapcsolatos teendő a gazdálkodó szervezetek vezetőinek 
a feladata. A konkrét előírások betartása és betartatása a munkahelyek ve- 
zetőinek a feladata, ám a vezetők e feladataikat csak a dolgozók részvételével 
tudják eredményesen megoldani. E felismerés vezérelte azokat a dolgozókat, 
akik a munkavédelmi őrmozgalom megalakítását kezdeményezték. A Szakszerve
zetek Országos Tanácsának felhívására a munkavédelmi őrmozgalom tömegmé
retű szocialista mozgalommá fejlődött. A munkavédelmi őr rendszeres tevékeny
séget folytat azért, hogy biztonságosabbá, kulturáltabbá váljanak a munkakörül
mények, hogy folyamatosan csökkenjen a balesetek száma.

A Büntetésvégrehajtási Szabályzat végrehajtására kiadott 101/1981. (IX. 2.) 
IM számú utasítás mellékletének készítői a munkavédelmi őrmozgalomhoz ha
sonló célból hozták létre az elítélteknél a munkavédelmi felelősök rendszeret. 
A vonatkozó jogszabály 339. §-a kimondja, hogy az elítéltek közül gépenkent, 
gépcsoportonként, illetőleg brigádonként munkavédelmi felelősöket kell kijelöl
ni. így a büntetésvégrehajtás nevelésfejlesztési koncepciójának szellemeben nö
veljük a megbízatással rendelkező elítéltek számát, valamint azokét, akik fel
ügyelnek a biztonságos munkavégzésre. Az elítéltek ilyen megbízatása hasznos, 
mert növeli felelősségérzetüket. A büntetésvégrehajtási intézeteknél, vállalatok
nál a munkavédelmi felelősök kijelölése általában megtörtént. A munkavedelmi 
felelősök nagy része tisztában van feladataival. Előfordul, hogy munkavedelmi 
felelőssé a brigádvezetőket nevezik ki, akiknek egyébként is feladata a vonatkozó 
előírások betartatása. A külső gazdálkodó szervezetekhez hasonlóan nálunk is 
szükséges, hogy a munkavédelmi felelős feladatával ne az egyébként is túlterhelt 
brigádvezetőket bízzák meg, hanem olyan elítélteket, akik szellemileg és munká
juk alapján alkalmasak a feladat ellátására.

Az üzemi balesetek nagy hányada a munkafegyelem és ezen belül a bizton
sági fegyelem — esetenkénti vagy sorozatos — megszegésével összefüggésben 
következik be. A munkavédelmi felelős a brigádvezetővel együttműködve min



denekelőtt a nevelő-, meggyőzőmunka erősítésével olyan munkahelyi légkör ki
alakítását szorgalmazza, amely elítéli a biztonságos munkavégzést veszélyeztető 
fegyelmezetlenkedőket.

Az üzemi balesetek zöme olyan dolgozókat érintett, akik csak rövidebb ideje 
dolgoztak munkakörükben. A balesetek az ismeretek, a gyakorlottság hiányával 
vagy nem kielégítő színvonalával függnek össze. A munkavédelmi felelősök segí
tenek társaiknak a betanulásban, a megfelelő fogások elsajátításában. Figyelmez
tetik, nevelik elítélttársaikat, hogy a védőberendezéseket rendeltetésszerűen hasz
nálják. A m unkáltatónak tett javaslataikkal segítik a megfelelő biztonságot nyúj
tó védőberendezések kialakítását. A munkavédelmi felelősök ügyelnek az üzem 
rendjére és a tisztaságra, eredménytelen figyelmeztetés esetén pedig jelentést 
tesznek a munkáltatónak.

A munkavédelmi felelősök eredményes tevékenységének feltétele a felada
taikhoz szükséges ismeretek, az adott munkahelyre vonatkozó szakmai és mun
kavédelmi előírások elsajátítása. A munkavédelmi felelősöknek munkavédelmi 
vizsgával kell rendelkezniük. A munkavédelmi feladatok ellátásával írásban kell 
őket megbízni, és a feladataikat tartalmazó leírást át kell nekik adni.

A munkavédelmi felelősök segítik a munkáltató (művezető) munkáját, ezért 
támogatni kell őket tevékenységükben.

A munkavédelmi felelősök aktív munkájával növelhető a munkavégzés biz
tonsága, és csökkenthető az üzemi balesetek száma és súlyossága.

Tűzvédelmi felelősök

Célszerűnek látszik, hogy a munkacsoportok, brigádok tagjai közül egy el
ítéltet jelöljenek ki tűzvédelmi felelősnek, akinek feladata elsősorban az ellenőr
zésre, a figyelemfelhívásra terjedne ki. Ezzel növeljük a megbízatással rendelke
ző elítéltek számát, és elősegítjük az egyik legveszélyesebb tűzkeletkezési ok — a 
dohányzási fegyelem megsértése — kiszűrését is. Köztudott, hogy a dohányzási 
korlátozások megszegésére az elítéltek a legeldugottabb helyeket — raktárak hát
só tereit, bálaközöket stb. — használják. Épp ott dobálják el a csikkeket, ahol 
azok a legnagyobb veszélyt jelentik.

A 115/1977. (IX. 10.) IM számú utasítással kiadott IM Tűzvédelmi Szerve
zeti és Működési Szabályzat 10. §-ának harmadik bekezdése szerint: „Nem füg
getlenített tűzvédelmi megbízottat kell kijelölni — minden műszakban — az inté
zet, vállalat egyes üzemi, szervezeti egységeinél (például: irodaház, raktár, szere
lőcsarnok).”

A tűzvédelmi megbízottak feladataikat ellátják, de elfoglaltságuk nem teszi 
lehetővé, hogy teljes körű felügyeletet gyakoroljanak a munkahelyeken a tűz elle
ni védekezés érdekében.

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint az elítélt dolgozók tűzvédelmi felügyele
te csak részlegesen oldódott meg a tűzvédelmi megbízottak kijelölésével. Több 
esetben tapasztaltuk, hogy az elítéltek közül sokan rendelkeznek tűzvédelmi is
meretekkel, és felelősséget is éreznek a tüzek megelőzésére, illetve elhárítására. 
Ebből a megfontolásból kiindulva minden büntetésvégrehajtási vállalatnál a 
munkacsoportok és a brigádok tagjai közül is ki kell jelölni egy-egy fő tűzvédel
mi felelőst.

Az elítélt tűzvédelmi felelősök tevékenységének meghatározásánál a polgári 
élet tapasztalatait vettük alapul. Jó munkájuk feltétele, hogy az előírt és kötelező 
oktatáson felül színvonalas képzésben részesüljenek, és segítséget kapjanak a 
szabad munkavállalóktól.

Az elítélt tűzvédelmi felelősök feladatai:



— kísérjék figyelemmel a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, tegye
nek javaslatot hiányosság esetén intézkedésre;

— ellenőrizzék a napi munka befejezése előtt a Tűzvédelmi Utasítás alap
ján a tűzvédelmi használati szabályok megtartását;

— nyújtsanak segítséget a dolgozóknak, hogy azok megismerjék a tűzvédel
mi szabályokat, előírásokat;

— ellenőrizzék a dohányzási előírások betartását;
— negyedévenként vegyenek részt rendszeres tűzvédelmi oktatásban.
A feladatok ellátása érdekében az elítélt tűzvédelmi felelősöknek elsősorban 

a tűzriadóterveket és a tűzvédelmi utasításokat kell oktatni. Az ellenőrzések ta
pasztalatai alapján megállapítottuk, hogy a tűzriadótervek általában nem napra
készek, a mellékelt helyszínrajzok hiányosak, vagy nem felelnek meg a célnak. 
Lényeges kérdés az is, hogy a tűzriadótervekből, tűzvédelmi utasításokból csak 
olyan részleteket kell a felelősök tudom ására hozni, amelyek szükségesek a mű
hely, üzemrész tűzoltásához — gondolva az őrzésbiztonsági szempontokra.

Az elítélt tűzvédelmi felelősök kijelölése előtt felül kell vizsgálni a tűzriadó
terveket, és ebbe a munkába célszerű bevonni a hozzáértő fogvatartottakat is.

A tűzvédelmi felelősök munkájának irányítása a vállalat tűzvédelmi előadó
jának a feladata.

A tűz elleni védekezés területén dolgozó elítéltek munkájának elbírálásakor 
figyelembe kell venni ilyen irányú tevékenységüket, és a tűzvédelmi előadó elbí
rálása alapján — kiemelkedő munkájukért — célszerű őket jutalom ban részesí
teni.
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A csoportmunka fejlesztésének egyik lehetősége a tűz elleni védekezés má
sodlagos feladataihoz kapcsolódik.

A tűzvédelmi feladatokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
— elsődleges feladat a megelőzés (a tervbírálat, a helyszíni bejárás, szakvé

lemény a használatbavételi engedélyhez stb.),
— másodlagos feladat az oltás, a kárelhárítás, az ár- és a belvízvédelem,
— harmadlagos feladat pedig a tűzvizsgálat.
Ezek a feladatok — értelemszerűen — ilyen kategorikusan csak elméletben 

választhatók szét. A végrehajtás során a felsorolt feladatok a megelőzést szolgál
va összekapcsolódnak.

A bv. vállalatok tűzvédelmi ellenőrzései igazolták, hogy az intézmények 
többségében tudatosult az az alapelv, miszerint a tűzoltás már kényszerhelyzet. 
A feladat elsősorban a tüzek megelőzése, olyan munkakörülmények kialakítása, 
amely kizárja a tüzek keletkezésének lehetőségét.

Mérsékelt beruházási lehetőségeink korlátozzák fejlesztési elképzeléseink 
megvalósítását. Az adott feltételek mellett kell eleget tennünk a tűzvédelmi köve
telményeknek. Ez indokolja, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a propagandára, 
az oktatásra, a versenyekre, minél jobban felkészítve a dolgozókat egy esetleg be
következő tűz oltásánál való szakszerű közreműködésre. Területünkön a kis 
anyagi ráfordítás is jelentős eredményeket hozhat.

A vállalati tűzoltóságok szervezéséről és működtetéséről a 3/1980. (VIII. 
30.) BM számú rendelet így határozott: „Vállalati tűzoltóságot a tűzvédelem ér
dekében a 4. számú mellékletben foglalt elvek alapján a Tűzvédelmi Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott vállalatoknál kell szervezni.” A bv. vál
lalatok közül nyolcnál az igazságügy-miniszter egyetértésben a belügyminiszter
rel lehetővé tette, hogy a vállalati tűzoltóságok helyett — az állami tűzoltóság kö
zelsége miatt — csökkentett létszámú tűzvédelmi egységeket állítsanak fel. A vál
lalati tűzoltóságok és a csökkentett létszámú tűzvédelmi egységek kialakítása, 
megszervezése és működtetése — feltételezve az állami tűzoltóság hathatós segít
ségét — garantálja a büntetésvégrehajtási vállalatok tűzoltási felkészültségét.

A BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága a közelmúltban azt javasolta, 
hogy érdemes lenne visszaállítani a vállalati tűzoltóságokat a csökkentett létszá
mú tűzvédelmi egységek helyett az összes bv. vállalatnál. Indítványukat a tűzese
tek és gyújtogatások számának emelkedésével, az állami tűzoltóság igénybevéte
lének megnövekedésével támasztották alá. Előfordulhat, mondják, hogy a segít
ségkérés időpontjában más tüzek oltásával, illetőleg más károk elhárításával van
nak a tűzoltók elfoglalva, megérkezésükig így a vállalat kénytelen saját erejére 
támaszkodni. A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságának tapasztalatai alap
ján az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának vezetői értekezlete 
úgy határozott, hogy az összes büntetésvégrehajtási vállalatnál vállalati tűzoltó
ságokat kell létrehozni.

Meg kell vizsgálni az elítéltek öntevékeny szervezeteinek mintájára létreho
zandó, elítéltekből álló tűzoltócsoportok megszervezésének lehetőségeit. Ezek a 
csoportok a megszokott munkahelyükön bekövetkező tűzesetek gyors lokalizálá
sával, a helyszínen levő kézi tűzoltó készülékek, fali, illetve altalaji tűzcsapok ke
zelésével kivehetnék részüket az úgynevezett első beavatkozás rendkívül fontos 
feladatából. Meg kell szervezni számukra a tűzoltókészülékek gyakorlati oktatá
sát, aztán tűzoltási gyakorlatot, fecskendőpróbát kell tartani.

Miután a vállalati tűzoltóságok tagjai az elítéltekkel közvetlenül foglalkozók 
köréből kerülnek ki, célszerű, ha ők irányítják e tűzoltócsoport tagjainak oktatá
sát, gyakorlatoztatását. A biztonsági szempontokat nem szabad figyelmen kívül

Tűzoltócsoportok szervezése
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hagyni. Tehát az elítélt csoporttagok kijelölésénél csak olyanok jöhetnek számí
tásba, akiknek csoportos mozgatása nem veszélyezteti az őrzésbiztonsági érde
keket.

Az elítélt-tűzoltócsoportok hatékony működése érdekében — végleges meg
szervezésük és kialakításuk előtt — célszerű minden büntetésvégrehajtási válla
latnál egy-egy kísérletet végrehajtani. A kísérlet ajánlott időtartam a egy év. Ez 
idő alatt a kiképzés, a gyakoroltatás meghozhatja azokat a tapasztalatokat, ame
lyek alapján megfelelő módon ki lehet alakítani ezeket az egységeket.

A feladat végrehajtása érdekében minden büntetésvégrehajtási vállalatnál:
— létre kell hozni egy-egy, hat elítéltből álló kísérleti tűzoltócsoportot;
— a csoport megszervezésénél figyelembe kell venni a nevelési és őrzésbiz

tonsági szempontokat; '
— támaszkodni kell a vállalati tűzoltóság szervezési előírásaira és tapaszta

lataira;
— az oktatás és gyakorlatoztatás során a csoport tagjai elméleti és gyakorla

ti képzést kapnak;
— a csoport tevékenységét (az oktatás, gyakorlatoztatás időpontját, időtar

tamát stb.) úgy kell megszervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az alapvető ter
melési érdekek elérését;

— a tűzoltócsoport működésének anyagi feltételeit (a gyakorlatnál elhasz
nált tűzoltókészüléket, az esetleges jutalom díját stb.) a vállalati eszközökből kell 
előterem teni;

— az anyagi eszközöket a vállalat vezetője biztosítja, a tűzoltóságot pedig a 
tűzvédelmi előadó szervezi meg.

Csermely Péter—Maschl Géza
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