
4. A munkavédelmi filmek kölcsönzéséről 

A munkavédelmi agitációs és propagandamunka leghatásoabb szemléltető
eszközei közé tartozik a film. Egy jól kiválasztott, jól előkészített (rövid beve
zetővel, előadással, szabályok ismertetésével) filmvetítés maradandó élményt je
lent, megnöveli a munkavédelmi oktatás eredményességét. 

Hasznos lehet a játékfilmek vetítését ÖssZekapcsOlni munkavédelmi filmek 
bemutatásával, - így kamatoztatva azok látogatottságát. 

Köztudott, hogy munkavédelmi filmek kölcsönzésével Budapesten a Szalvai 
Mihály laktanya is foglalkozik, vidéken különböző filmbázisoknál lehet hozzá
jutni. 

A leggazdagabb film-anyag azonban minden megyeszékhelyen a SZOT 
Munkavédelmi Filmkölcsönzőben található. A filmeket pecséttel ellátott meg
bízólevéllel, heti tíz forintért lehet kölcsönözni: 

Budapesten: SZOT Központi Filmtár, 1051 Guszev u. 12. 
Vidéken: a szakszervezetek megyei tanácsainál. 
Baranya megye: 7621 Pécs, Szalay András u. 11. 
Bács-Kiskun megye: 6001 Kecskemét, Rákóczi út 1. 
Békés megye: 5601 Békéscsaba, Tanácsköztársaság út 12. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 3501 Miskolc, MSZBT tér 1. 
Csongrád megye: 6743 Szeged, Eszperantó u. 3-5. 
Fejér megye: 8000 Székesfehérvár, Engels Frigyes u. 3. 
Győr-Sopron megye: 9002 Győr, Csaba u. 16. 
Hajdú-Bihar megye: 4001 Debrecen, Vörös Hadsereg útja 49. 
Heves megye: 3300 Eger, Szálloda u. 8. 
Komárom megye: 2805 Tatabánya, Előd vezér u. 17. 
Nógrád megye: 3101 Salgótarján, Tanácsköztársaság tér 1. 
Somogy megye: 7401 Kaposvár, Kossuth u. 1-9. 
Szabolcs-Szatmár megye: 4101 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 24. 
Szolnok megye: 5001 Szolnok, Ságvári Endre u. 16. 
Tolna megye: 7101 Szekszárd, Bajcsy Zsilinszky út 9. 
Vas megye: 9701 Szombathely, Szécshenyi u. 4. 
Veszprém megye: 8201 Veszprém, Lenin liget 3. 
Zala megye: 8901 Zalaegerszeg, November 7 tér 1. 

A felsorolt filmkölcsönzőkben mintegy kétszáz munkavédelmi film talál
ható. Ezek közül vetítésre ajánljuk a következő oktatófilmeket, játékfilmeket, 
dokumentumfilmeket. 
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I. Általános baleset-elhárítás és munkaegészségügy 

1. Baleseti jegyzőkönyv nyomában (11 perc) 
(csúszás, botlás, esés nyomán bekövetkezett balesetekről); 

2. Előzzük meg (11 perc) 
(kéz- és lábsérülések okainál, megelőzésről, egyéni védőeszközökről) 

3. Gyanú (18 perc) 
(jogosítvány nélküli vezetésről) 

4. Italozás ellen I-IV. (4 perc) 
5. Kéziszerszám (7 perc) 

(hibás kéziszerszám veszélyforrásairól) 
6. Sérülések, bőrmcgbetegedések (10 perc) 

(savak, lúgok, olajok hatása, következményei, bőrmegbetegedések okai, 
megelőzésük) 

7. Szemed világa (7 perc) 
(ipari szemsérülések leggyakrabban előforduló okai, megelőzésük módja) 

8. Villamos kézi fúrógépek (8 perc) 
(érintésvédelmi módszerek, javítás. karbantartás). 

II. Anyagmozgatás, tárolás, emelőberendezések 

9. Egy kis mulasztás is elég (12 perc) 
(nehéz tárgyak szállításának szabályairól) 

10. Ne tűrjük (13 perc) 
(szállítómunkások baleseti veszélyforrásairól) 

11. Szemtanúk (20 perc) . 

Ill. Elektromosság 

12. Érintésvédelem 1. (16 perc) 
(általános érintésvédelmi szabályokról) 

13. Feszültségmentesítés (13 perc) 
(feszültségmentesítés szabályairól) 

14. Lebilincselt ügyek (5 perc) 
(érintésvédelemröl). 

IV. Élelmiszeripar 

15. Ismét a kés (15 perc) 
(húsfeldolgozási veszélyforrások, védőeszközök). 

V. Építő- és faipar 

16. Biztonságos kikötések (9 perc) 
(hevederes biztonsági övek ismertetése) 

17. Az eltitkolt baleset (18 perc) 
18. Ezt láttuk egy építkezésen (8 perc) 

(elektromosság biztons_ágtechnikája az építőiparban) 
19. Porártalmak megelőzése az építőiparban (20 perc) 
20. Zajártalom megelőzése az építőiparban. 

VI. Közlekedés 

21. Csúszós utakon (10 perc) 
(út- és látási viszonyok figyelembevételéről) 
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22. Fáradtság (5 perc) 
(az idegi túlterhelés következményeiről, megelőzésükről) 

23. Kerék biztonságos szerelése (5 perc) 
(baleseti veszélyforrásokról, védőeszközökről) 

24. Szabályos tolatás (14 perc) 
(tolatás módjai, biztonságos elvégzésük) 

25. Végtelen szürke csatatér (10 perc) 
(közlekedésbiztonsági film). 

VII. Vasipar, kohászat 
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26. Az ipari porvédőeszköz (6 perc) 
( védőeszközök fajtái) 

27. Az ívhegesztés egyéni védőeszközei (6 perc) 
28. A lánghegesztés egyéni védőeszközei (6 perc) 
29. Köszörűgépek (6 perc) 
30. Védőfelszerelések (14 perc) 

(megtörtént esetek tanulságai) 
31. Egy átgondolt pillanat (10 perc) 

(gáz- és oxigénpalackok szállítása). 
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