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Beküldési cím: MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség Baleset-elhárítási és Mun
kavédelmi osztály 
Budapest, 502 
Pf.: 25 
1885 

A díjat elért tervek készítőit értesítjük; az eredményhirdetés helyéről, ide
jéről a NEPHADSEREG-ben adunk tájékoztatást. 

MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség 
Baleset-elhJ.rítási és Munkavédelmi osztály 

Munkavédelmi pályázat 
a Magyar Néphadseregben 

(Határidő: 1980. május 31.) 

A népgazdaság minden területen egyre nagyobb követelményeket támaszt a 
dolgozók egészségének és testi épségének megvédése érdekében. Mind jobban 
szélesedik a munkavédelmi szabályok és előírások köre; a „munka" fogalmát 
egyre sűrűbben szövi át a „munkavédelem" fogalma. Bármilyen munkaterületet 
vizsgálva egyre nagyobb szerepet kap a munkavédelem. Ez a törekvés a Magyar 
Néphadseregben is egyre inkább érvényesül. 

A baleseti veszélyforrások megszüntetése csupán anyagi eszközökkel (minden 
szempontból biztonságos gépek és berendezések beállításával, a legbiztonságo
sabb technológiára való átállással) nem megoldhatók, azonban a biztonság foko
zása a jelen körülmények és az adott eszközök ésszerű megváltoztatásával elérhető 

Fokozható a biztonság: 

- a munkavédelmi oktatás hatásfokának növelésével, az ismeretek elmélyí
tésével; 

- a technológiák biztonságosabbá tételével; 
- az eszközök, gépek, berendezések biztonságot növelő átalakításával, azaz 

a munkakörülmények ésszerűbb, biztonságosabb megváltoztatásával. 

Ezen tevékenység növelése érdekében az MNVK haditechnikai fejlesztési 
csoportfőnök és az MN pénzügyi szolgálat főnök a különböző oktatási formák 
fejlesztésére, a szolgálati- és munkahelyek biztonságosabb kialakítására való tö
rekvés előmozdítása céljából MUNKAVÉDELMI PALYAZATOT indít, mely
nek részletes kiírását közöljük: 

A Magyar Néphadsereg Pénzügyi Szolgálat Főnökség és a Magyar Néphad
sereg Vezérkara Haditechnikai Fejlesztési Csoportfőnökség a néphadsereg szemé
lyi állománya testi épségének és egészségének megvédéséhez fűződő politikai, ka
tonai és gazdasági érdekből fakadóan az egészséges és biztonságos szolgálati 
munkafeltételek továbbfejlesztésére meghatározott követelmények teljesítésének 
elősegítése érdekében pályázatot hirdet. 

A pályázat célja, elsősorban a katonai szolgálattal, a munkával összefüggő 
balesetek, foglalkozási ártalmak okozta megbetegedések mértékének csökkentése 
érdekében, a személyi állományban meglévő szellemi erők célirányos kihaszná
lása, a munkavédelmi jellegű újítások szélesebb körben való elterjesztésének elő
segítése, új szellemi termékek létrehozásának és hasznosításának kezdeményezése. 

A benyújtott pályamű tartalmazzon olyan megoldást, amely fokozza a tech-
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nikai eszközök, anyagok kezelése, a technológiai folyamatok vagy feladatvégzés 
biztonságát, illetve emelje a munkavédelem jogi, szervezési, nevelési területein 
folyó tevékenység színvonalát. 

A pályázaton részt vehetnek a néphadsereg és a polgári védelem katonai szer
vezetei - beleértve a költségvetési üzemeket is -, a HM felügyelete alá tartozó 
vállalatok és az MHSZ szervezetei, illetve az ezek állományba tartozó katonák 
és polgári dolgozók. 

Pályázni lehet egyénileg, szerzői kollektívának és szervezetnek a követ
kező témákban: 

1. A balesetek, egészségkárosodások megelőzését szolgáló műszaki megoldá
sok - biztonságtechnika, védőberendezés, egyéni védőeszköz - újítások, kivitele
zett, vagy kivitelezésre alkalmas tervek; 

2. Gyártásra, javításra vonatkozó technológiai, munkaszervezési, vagy más 
megoldások; 

3. Üzemeltetésre vagy technikai kiszolgálásra - az ezzel kapcsolatos szemé
lyi védelemre - vonatkozó újítások, vagy más megoldások; 

4. A kezelői - járművezetői - alkalmasság követelményeinek korszerű meg
határozására, a személyek kiválasztására alkalmas módszerek, vagy megoldások; 

5. A katonai általános és szakkiképzésben a magasabb szintű kezelői teljesít
mények balesetmentes elérését előmozdító módszerek; 

6. A magasabb színvonalú baleset-elhárítási és egészségvédelmi nevelő, ok
tató és propaganda munkát elősegítő tartalmi, módszertani, vagy technikai meg
oldások; 

7. Baleset-elhárítási, egészségvédelmi tárgyú filmszak-alapanyagok, forgató
könyvek, kidolgozott rövidfilmek, diasorozatok. 

Egyének, vagy kollektívák pályázhatnak 1979-ben kidolgozott úiítással, vagy 
egyéb - az erre a célra készült eredeti pályaművel az összes témákban (függetle
nül annak újításként való elbírálásától). 

Szervezetek, szervek vagy üzemek pályázhatnak az 1978. vagy 1979-ben ki~ 
dolgozott, a benyújtás időpontjáig hasznosított {bevezetett) alkotással. 

A pályaművek díjazása: 
a) az egyéni pályázók részére (témakörönként) 

L díj 
IL díj 

III. díj 

5000 Ft 

3000 Ft 

2000 Ft 

A megfelelő színvonalú pályaművek különdíjban részesíthetők. A díjak meg
osztva is kiadhatók. 

b) a pályázaton szerzői kollektívákkal, vagy több egyéni pályázóval eredmé· 
nyesen résztvevő szervezetek, szervek vagy üzemek részére 
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L díj 
IL díj 

III. díj 

50 OOO Ft 

40 OOO Ft 

20 OOO Ft 

-
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A kapott díjat a szervek a munkavédelmi újítások kivitelezésére, bevezeté
sére, illetve a munkavédelem személyi, tárgyi feltételeinek fejlesztésére használ
hatják fel. 

A pályázaton helyezést elértek szerzői oklevelet is kapnak. 
Az újítással pályázók figyelmébe ajánljuk a néphadsereg 1979-re kiadott újí

tási feladattervében szereplő munkavédelmi vonatkozású témákat. 
A pályázattal elnyert díjazás nem korlátozza a találmányok és újítások jog

szabály szerinti díjazását, valamint az MN-ben folyó újítási versenyt. 
A pályaműveket - 1980 május 31-ig írásban, 2 példányban, vagy az elbírá

lásra alkalmas más formában - a pályázó nevével és címével, munkahelyének 
megnevezésével ellátva kell beküldeni az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség, Bu
dapest, Pf.: 25., 1885 címre. 

A pályaműveket az MN pénzügyi szolgálat főnöke és az MNVK haditech
nikai fejlesztési csoportfőnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A díjak kiosztá
sa az 1980-ban megrendezésre kerülő munkavédelmi konferencia keretében tör
ténik. 

A benyújtott pályaműveket eredeti formában az 1980-ban megrendezendő 
kiállítás céljára rendelkezésre kell bocsátani. 

Budapest, 1979. július 2-án. 

Sárdy Tibor mk. vezerornagy 

MNVK haditechnikai 
fejlesztési csoportfőnök sk . 
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Dr. Nyitrai Lajos vezérőrnagy 

MN pénzügyi szolgálat főnök sk. 
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