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Plakátpályázat 

Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elMrítási és munkavédelmi 
osztálya 1978-ban tovább fejleszti a néphadsereg munkavédelmi prOp8.8'lflda
anyag-ellátását, Nem ,kell bizonyítanunk, hogy a célszerűen elhelyezett pla:kátok, 
figyelemfelhívó címkék mennyire hatásosan segíthetik a balesetek és egészség
károsodások megelőzését, Az eddiginél több szfnvonal·a., kö2étthető plakátra 
van szükség. 

A jelenlegi pla,kátválaszték növelése érdekében, a Baleset-elhárítási és mun
kavédelmi osztály 

MUNKAV~DELMIPLAKATPALYAZATOT 
indít az MN teljes személyi állománya rés2ére, Pályázni lehet egyénileg, vagy 
csoportosan (pL: önképző, képzőművészeti szakkörilk), több plakátötlettcl, vagy 
-tervvel is. 

A pályázatot tobb céllal írtuk ki, 
- kézenfekvőnek láttuk, hogy a plakátok megtervezése és kivitelezése a 

néphadsereg keretein belül történjen, hasznosítva a katonák és polgári alkalma
zottaik ötleteit, tehetségét, Bízunk abban, hogy a munkavédelmi tevékenységet 
eredményesen segíthetik, akik közelről látják a legnagyobb számban előforduló, 
legsúlyosabb balesetet; 

- a pályázat kiírásának nevelő célmta is van; elérendő, hogy a személyi 
állomány többet foglalkozzon a baleset-elhárítás és munkaegészségügy kétdé
séveL Akik részt vesznek a plakátpályázaton, akarw-akaratlanul bővítik mun
kavédelmi ismereteiket, foglalkoznak a baleset-megelőzéssel, megismerik (átis
métlik) a KABESZ előírásait. 

Kérjük a baleset-elhárítási és muRltavédelmi megbízott elvtársakat, segítsék 
a pályázókat a témák kiválasztásában, a leggyakoribb, legsúlyosabb baleseti okok 
(figyelmetlenség, elcsúszás, itta1Ság stb.) megismerésében. A plakátok a gyakran 
előforduló veszélyforrásokra hívják fel a figyelmet, mutassák be a beleset
megelőzés helyes módszereit, ismerressek az egészségkárosodásokat és megelő
zésük módjait. 

Ajánlott témák: 
- illusztráciök a KABESZ pontjaihoz; 
- kikép2ési balesetek megelőzái módjai; 
- munkabalesetek megelőzési módjai; 
- sportbalesetek okai (pl. törések, ficamok); 

133 



- érintésvédelem; 
- forgó-mozgó gépek biztonságtechnikája; 
- közlekedési balesetek (pl. szabályok, ittasság); 
- tgk.-val történő csapatszállítás; 
- hegesztési balesetek; 
- szabadság és eltávozás alatti balesetek (pl. ittas motorozú). 

A plakátok kivitelezése tets:oés szerinti (ceruzarajz, víz- vagy tempera
festék), szirrhatásában érvényesüljön a ·katonai jelleg, mérete A/4-es (210x 
297 mm) rajzlap, írógéppap!r. A tervek hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó 
nevét és címét (MN-számmal). 

Díjazás: a sokszorosításra aHcalmas plakáttervek készítői között a követ
kező díjakat osztjuk ki: 

1 db I. díj 
5 db II. díj 

10 db III. díj 

2000 Ft 
800 Ft 
400 Ft 

Határidő: a plaikátterveket 1978 augusztus 20-ig kell eljuttatni a követ, 
kező címre: MN !1énzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elhárítási és munkavé
delmi o., 1885 Budapest, Pf. 502. 

Csak névvel •és címmel ellátott pályamunkák értékelhetők 1 

EJ.bírálás: a beküldött terveket a Baleset-elhárítási és munkavédelmi osz
tály által felkért - szakemberekből álló - 1JSüri értékeli. 

Eredményhirdetés: 1978 szeptember 29-én, a pályámton díjat kapott elv
társak. névsorát a Néphadseregben is közzétesszük. 
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A pályázaton eredményt elérr pllllkátokból vándorkiállítút rendezünk. 

MN PÉNZÜGYI SZOLGALAT FŐNÖKSÉG 
Baleset-elhárítási és munkavédelmi o. 
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