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2. Tájékoztató a balmt·dhárüdsr és m1mkatédelm1 megbízo1tak 
középfokú .rzaktanfo&ami képzéréról 

A munkavédelemről szóló- a 64/1980. (XII. 29.), a 18/1984. (III. 31.) és a 12/1985 {Ill. 14.) MT 
számú rendeletekkel módosított - 47/1979. {XI. 30.) MT számú rendelet 15. § (2) bekezdése az 
egyes gazdálkodó szervezetek munkavédelmi vezetői számára középfokú munkavédelmi képzett· 
ség megszervezését írja elő. 

Annak érdekében, hogy ezen képzettségi követelményeknek a néphadsereg egységeinél, 
magasabbegységeinél és ezekkel azonos szintű szervezeteinél kijelölt baleset-elhárítási és munkavé· 
delmi megbízottak is megfeleljenek, és egyúttal a feladatuk eredményes ellátásához szükséges gya· 
korlatiismereteket elsajátíthassák, számukra középfokú munkavédelmi szaktanfolyam megindítá· 
sára van szükség. 

A tanfolyam célja, hogy a végzett megbízottak a biztonságos szolgálati· és munkakörülmények 
kialakítása, fenntartása érdekében legyenek képesek szakszerű segítséget nyújtani a katonai szerve· 
zet vezetésének, valamint jogszabályokban meghatározott munkavédelmi feladataikat az előírások
nak megfelelően ellátni és az alárendelt megbízottak munkáját a követelmények szintjén irányítani, 
ellenőrizni. 

A tanfolyam céljával és azzal, hogy a tanfolyamot eredményesen elvégző hallgatók - az állam· 
vizsga letétele után - középfokú munkavédelmi képesítést igazoló oklevelet kaphassanak, az Orszá
gos Munkavédelmi Főfelügyelőség vezetője egyetértett. 

A szaktanfolyami képzés végrehajtására - évente 25 fős csoportokban, augusztus közepétől 
szeptember végéig - a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán kerül sor. 

A hallgatók beiskolázása évente az igények és az egyéb elfoglaltság figyelembevételével május 
hónapban megtörténik. 

A tanfolyam résztvevői teljes ellátásban részesülnek és - a vonatkozó pénzügyi előírások alap· 
ján - a hétvégeken hazautazhatnak. 

A tananyag elsajátítására alapvetően 270 tanóra áll a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi 
idő első 104 tanórájában - az általános bevezető után - a munkavédelem elméleti alapjai kerülnek 
oktatásra. Ennek során a gépek, berendezések és .t ~úveletek biztonságtcchnikájáról, a létesítmé· 
nyek munkavédelméről, a környezet· és tűzvédelemről, a munka- és üzemegészségügyről, a munka
környezet védelméről és. az egyéb veszélyes tevékenységek biztonságtechnikájáról szerezhetnek a 
hallgatók a munkavédelmi feladatok ellátásához szükséges alapvető tájékozottságot. 

Az előadásokat az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet szaktanárai tartják 
meg. Ezt-kóvetően 47 óra időtartamban a munkavédelem szabályrendszere, ezen belül a baleset· 

. elhárítási és munkavédelmi megbízottak fontosabb feladatai és azok gyakorlati végrehajtásának 
~.zempontjai kerülnek oktatásra, majd az általános elvi alapokhoz kapcsolódóan 12 óra mérési gya· 
korlat, a szabályrendszerhez kapcsolódóan pedig 14 óra gyakorlati foglalkozásra (esettanulmányok, 
tervek, egyéb okm4nyok elkészítése, szemle végrehajtása stb.) kerül sor. Az egyéni tanulásra kötele· 
zóen legalább 70 óra, az államvizsgára 12 óra áll a hallgatók rendelkezésére. 

A munkavédelem szabályrendszerét, a megbízotti munkakörben elvégzendő főbb feladatokat, 
a baleset-elhárítási és munkavédelmi osztály beosztottai ismertetik. A laboratóriumi méréseket az 
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet és a.Munkavédelmi Tudományos Kutató 
Intézet laboratóriumában végzik el a hallgatók. 

A további részletes tájékoztatást az érintettek évente május hónapban személyesen kapják meg. 

A tanfolyam ta11tme a kóútkezó: 

Berezttés 

1. Megnyitó 
A tanfolyam célja, tematikája, követelmények 1 óra 
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2. Munkavédelem a népgazdaságban és a néphadseregben 
A munkavédelem szabályai, szervei és azok működése 

Giptk. btrmdtzérck és mrí11/ct1k biz11,nr.ig111lmibíja 

3. Gépek biztonságtechmkáJa 
Általános biztonságtechnikai alapismeretek 
A gépek indító, vezérlő· és leállító szervei 
Biztonsági berendezések, védőburkolatok 
A gépkezelés általános biztonsági szabályai 
Alkalmazott biztonságtechnika 
Faipari gépek biztonságtechnikája 
Egyéb gépek, berendezéstk biztonságtechmkáJa 
A technológiai dokumentáció munkavédelmi vonatkozásai 
A g<'.:pek, berendezé\ek üzembehelyezése, a minőségtanusítás 
és a minősítés 

4 A hegesztés biztonságtechnikája 
Alapfogalmak. A hegesztési munkák szervezése 
A lánghegesztés és a lángvágás 
A \Íllamos ívhtgcsztesek 

5. Nyomástartó berendezések biztonságtechmk,íp 
A nyomástartó berendezések fogalma, !clépítésc 
A nyomástartó berendezések biztonsági szerelvényei 
A nyomástartó berendezések karbantarása, hatósági fdügyclete 

6. Vegyianyagok biztonságos felhasználása, tarolása 
A mérgezések megelőzése 
Az égés, a tűz- és robban:ísveszél} 
Veszélyes vegyipari berendezésekben végzett munkák biztonságtechnikája 

A /iJerrí,mllJtk m1111k.11Mtlme. A kom;ez1t· es t1ízrnlclw1 

7. Létesítés, telepítés 
Alapfogalmak. A kivitelezési munkák biztonsá~i követelményei 
A létesítményekre vonatkozó méretkövetelményck 
Szociális ellátottságra vonatkozó előírások 

8. Környezetvédelem 
Környezetvédelmi alapfogalmak 
Főbb környczetvé<lelmi feladatok 

9. Tűzvédelem 
A tűzvldclem által:ínos kérdései. A tűz keletkezése. 
A tűzoltás módszerei, eszközei 

M1111ka es li.1mege.rzs<sr,iig) 

10. A munkabiztonság pszichológiája 
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Alapfogalmak. Pszichikai tényezők szerepe a balesetek keletkezésében 
Az alkalmasság. Az aktuális alkalmasság összetevői 
A munkakörbe történő kiválasztás elvei 
Az ittasság szerepe a balesetek bekövetkezésében 
A munk.ivédelmi oktatás és a propaganda szerepe a munkabiztonsag 
kialakításában 

2 óra 

18 óra 
= 

5 óra 

7 óra 

4 óra ,. 

6 óra 

2 óra 

7 óra 
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11. Foglalkozási ártalmak 
Alapfogalmak. A fizikai ártalmak és megelőzésük általános elvei 

Porártalmak és megelőzésük. Fertőző betegségek 
A foglalkozási mérgezések és megelőzésük 

12. Egyéni védőfelszerelések 

Egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos alapfogalmak 
Az egyéni védőeszközök fajtái. A juttatás rendje 

Az eszköz karbantartása 

Munkakörnyezet-védelem 

13. Fűtés, szellőzés 

Klímatényezők 

A szellőzés. A különleges szellőzések 

A fűtés 

14. Világítástechnika 
Alapfogalmak. A megvilágítással kapcsolatos követelmények 

A mesterséges világítás 
A természetes világítás 

Színdinamika 
15. Zajelhárítás. Rezgésvédelem 

A zaj legfontosabb fizikai jellemzői 

A zajcsökkentés módszerei 
A rezgés. A rezgés csökkentés 

Egyéb veszélyes tevékenységek biztonságtechnikája 

16. Rakodás, szállítás, tárolás biztonságtechnikája 

Alapfogalmak, kézi anyagmozgatás 
Gravitációs anyagmozgatás, folyamatos szállítás 

Gépi hajtású targoncák 

Emelő- és rakodógépek 

Raktározás 
Üzemi közúti járműves szállítás 

17. Villamos berendezések biztonságos üzemeltetése 

Villamosságtan alapjai 
A villamosáram élettani hatása 
A villamos berendezések biztonságos létesítése 

Érintésvédelem alapjai 
A villamos berendezések biztonságos üzemeltetése 

18. A közlekedés biztonságtechnikai alapjai 
A közlekedésbiztonság általános kérdései 

A közúti közlekedés biztonsága 

A munkavédelem szabály,-endrzere 

19. A tevékenység irányításának főbb területei 

A munkavédelem irányítása 
A szakszervezetek munkavédelmi feladatai 
A katonai szervezetek munkavédelmi feladatai 

A személyi állomány munkavédelemmel kapcsolatos jogai, kötelességei 

6 óra 

4 óra 

6 óra 

6 óra 

6 óra 

8 óra 

12 óra 

4 óra 

3 óra 
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20. A feladatteljesítés biztonságára vonatkozó néphadseregi előírások 
A létesítéssel kapcsolatos munkavédelmi előírások 

Gépek, berendezések üzembehelyezési eljárása 
A munkavédelmi minőségtanúsítás és minősítés 

A haditechnikai eszközök biztonságára vonatkozó követelmények 
Az egyéni védőeszköz, a védőital, a tisztálkodó szerek és eszközök 
juttatásának rendje 

A munkavédelmi ellenőrzés. Hatósági felügyelet 

Egészségügyi és pályaalkalmassági feltételek 
A munkavédelem fejlesztésének tervezése, az éves intézkedési terv 

21. A munkavédelmi képzés és a propaganda 
A munkavédelmi kiképzésre vonatkozó előírások, követelmények 

A munkavédelmi propaganda eszközei és módszerei 
A munkavédelmi kabinetek berendezésének alapelvei 
A munkavédelmi konferenciák megszervezése 

A munkavédelmi napok megrendezése 

Az ittasság V1Sszaszorításának módszerei 
A katonai munkavédelmi filmek szerepe a balesetmegclőzésben. 
A filmek vetítése 

22. A balesetek, szolgálati megbetegedések kivizsgálásának, jelentésének, 
nyilvántartásának néphadseregi rendje 
A vonatkozó előírások rendszere 
A belső Jelentési rend. A jelentés felterjesztés gyakorlati kérdései 

A jelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

A balesetek minósítése 
A balesetek statisztika1 feldolgozása, elemzése 
A kárigény érvényesítésének előírásai 

A szolgálati megbetegedések jelentést rendje 

23. Katonai Általános Baleset-elhárító és Egémégvédő Szabályzat 
Általános követelmenyek, személyi feltételek 
A létesítmén>·ek biztonsáh'l és egészségvédelmi előírásai 

Technikai eszközök és berendezések általános biztonsági előírásai 
Közvetlenül balesetveszélrcs tevékenységek általános biztonsági előírásai 
Fokozottan veszélyes anragok biztonsági és egészségvédelmi előírásai 

Higiéniai és szervezési előírások 

A bizto11r..igo1 i1 egiszs<~tr k~mJntl Jim1tartJrJ1·al kapcrolatos mlrls1k Is ,mímreik 

24. A mérések elve 
Légtechnikai mérések 

A levegő szennyezettségének mérése 
A megvilágítás mérése 

Zaj· és rezgés mérés 
Villamos mérések 

25. Múszerbemutatók, mérési gyakorlatok 

Gyakorlati foglalkozdsok 
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Sorállományú katonák munkavédelmi oktatása 
Bemutató foglalkozás 

12 óra 

16 óra 

8 óra 

8 óra 

6 óra 

12 óra 

14 óra 



Parancsnoki munkavédelmi utasítás előkészítésének részletes 
szempontjai. Az utasítás tartalma 

Munkavédelmi intézkedési tervek elkészítésének gyakorlati kérdései 
Megelőzésre alkalmas intézkedések kidolgozása (Esettanulmány) 

A II. sz. Adatlap felvétele. A balesetek jelentésének gyakorlati ellenőrzése. 
Az ambuláns napló 

A munkavédelmi szemle előkészítése, lefolytatása 
Az ittasság ellenőrzésének gyakorlati teendői 
Konzultáció, egyéni tanulás 
Tartalék idő 

Vizsga 

Mindösszesen: 

3. Ismertető a baleretmegelőzéJ ciljából kiadott 
tájikoztatókról 

72 óra 
6 óra 

6 óra 

270 óra 

A balesetmegelőző, célirányos propaganda munka hatékonyságának növelése érdekében a 
súlyos kimenetelű, de tanulságaiban széles körben hasznosítható balesetekről a megelőzés szabá· 
lyairól 1984. decemberétől kezdődően központilag több tájékoztató került kiadásra, amelyeket a 
katonai szervezetek parancsnokai közvetlenül kaptak meg. 

A szélesebbkörű tájékoztatás érdekében kivonatosan közreadjuk az eddig kiadott tájékoztató· 
kat azzal, hogy a jövőben hasonló módon a kiadott tájékoztatókat rendszeresen ezúton is közzétesz· 
szük. 

Tájékoztató a CJopor/oJ JZtmélJJzállítáJ kiizben 
történt baleJeitkről 

A közelmúltban egy rendkívül súlyos, tömeges sérülést okozó baleset történt, amely arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a csoportos személyszállításra előírt és fokozott biztonságot nyújtó rendszabá· 
lyokat nem mindenütt énén;wíik kellő Jzigorral. 

Az MN 6783 egységnél ez év márciusában a kora reggeli órákban B. Z. honvéd gépkocsivezető, 
P. L. őrmester parancsnoksága alatt 17 katonát szállított GAZ-66 típusú tehergépkocsin, a lak· 
tanyától mintegy 16 km távolságra levő lőtérre. A havas, jeges úton az egyik lejtős útszakasz 
alján levő kanyarban a gépkocsi megcsúszott, áttért a menetirány szerinti bal oldalra és a védő· 
korlátot kidöntve az útmenti völgybe borult. Két honvéd a helyszínen meghalt, tízen külön· 
böző fokú sérülést szenvedtek. 

A tragikus kimenetelű baleset bekövetkezésében közrehatott, hogy a kijelölt, egyébként PSZH 
vezetésére kiképzett, gépjárművezető az adott gépkocsitípusra kiképzést nem kapott, a gépjárműve· 
zetői jogosítvány megszerzése óta mindössze 700 km·t vezetett, így megfelelő gyakorlata nem volt, a 
megváltozott útviszonyok közötti vezetésre eligazítást nem kapott. A gépkocsiparancsnok sem 
tanúsította az adott helyzetben elvárható és a számára kötelezően előírt fokozott gondosságot. 

HaJonlóan Jú/yoJ kimenetelű, tömegeJ JérüléJt okozó baleJetek ezt megelőzően ÍJ történtek. 

Az MN 5808 egységnél D-566 típusú tehergépkocsin, melyhez nehézpótkocsi volt kapcsolva, 
19 főt szállítottak. A gépjármű az esőtől vizes, sáros úton egy kanyarban megcsúszott és a 
menetirány szerinti bal oldali útpadkára dőlt. A rakfelületen utazó katonák közül egy meghalt, 
10 súlyos sérülést szenvedett. 
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