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1. Középfokú munkavédelmi szakképesítő tanfolyam 
a néphadseregben 

fürnd,li Tib1,r mk. alaru!l'.f 

A néphadsereg katonai szervezeteinél kijelölt baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízottak 
számára a szükséges munkavédelmi szakismeretek elsajátítása, a katonai feladatokkal összefüggő 
munkavédelmi tennivalók részletes megismerése érdt:kében 1985. augusztus 21-től az Országos 
Munkavédelmi Képzö és Továbbképző Intézet kihelyezett tagozataként, a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskola bázisán munkavédelmi szakképesítö tanfolyam került megszervezésre. Az MN 
Pénzügyi Szolgálatfőnökség által megszervezett kb. 6 hetes, bentlakásos tanfolyam előadói az inté
zet tanárai, valamint az MN PÜSZF-ség Munkavédelmi Osztályának munkatársai voltak. 

A tanfolyam anyaga két főrészből állt: a tanulmányi idő kétharmada a munkavédelmi tevé
kenységhez szükséges főbb műszaki szakismeretek elsajátítására, majd a munkavédelem néphadse
rcgi szabályrendszerének megismerésére, az eredményes munkához szükséges főbb gyakorlati tud

nivalók ismertetésére került sor. 
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A hm/i,/i,1111 11111t111)t1gt1 t1 k,i'ntku:ii I l!/t: 

Gépek biztonságtechnikája 

Hegesztés biztonságtechnikája 

Nyomástartó berendezések biztonságtechnikája 

Vi:gyianyagok biztonságos felhasználása, tárolása 

Létesítés, telepítés biztonsági elóírásai 

Környezetvédelem alapjai 

Tűzvédelem alapjai 

Munkabiztonság pszichológiája 

Foglalkozási ártalmak 

Egyéni védőfelszerelések 

18 óra 

5 óra 
6 óra 

4 óra 

6 óra 

l óra 

2 óra 

6 óra 

6 óra 

4 óra 
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Szellőzéstechnika 

Világítástechnika 

Zaj elhárítás 

Rakodás, súl!ít{is, tárolás biztonságtechnikája 

Villamos herendezésck biztonságos üzemeltetése 

Közlekedésbiztonság alapjai 

Katonai munkavédelmi tevékenység irányításának főbb területei 

A feladatteljesítés biztonságára vonatkozó néphadscrei szabályok 

A munbvéddmi kiképzés és a propaganda 

Balesetek, szolgálati megbetegedések kivizsgálása 

Katonai Általános Halcsct-elhárító és Egészségvédő Szabályzat 

A biztonságos és egészséges környezet fenntartásával 

kapcsolatos mérések és műszereik 

Mérési gyakorlatok 

Gyakorlati foglalkozások 

5 óra 

(, óra 

<, óra 

8 óra 

12 óra 

4 óra 

4 óra 

10 óra 

13 óra 

7 óra 

7 óra 

<, óra 

12 óra 

10 óra 

A tanfolyamon 18 fő az MN 52_)2, 5 fő pedig az MN Légvédelmi és Rcpülőparancsnokság 
állományából vett részt összhangban a katonai szervezeteknél meglevő igénnyel és az egyéb lehe

tőségekkel. 

Az előadásokat követően a délutáni órákban, valamint a vizsga előtti napokon egyéni tanu
lásra volt lehetőség. A hallgatók a hétvégeket otthon tölthették, tanítási mpokon pedig az esti 

órákban szabadon rendelkeztek szabad idejükkel. 

Az állami szakképesítő vizsgára október 3-án került sor. A bizottság elnöke SirczJános, az 
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet igazgatója, társelnöke Kürti Imre mk. 
ezredes, az MN PÜSZF·ség Baleset-dhárítási és munkavédelmi osztály vezetője volt, a bizottság 
tagjai pedig a két szervezd tanárai, illetve tagjai voltak. 

A hallgatók - a színvonalas előadások, a jól megszervezett tanulási lehetőségek és a szerzett 
ismeretek fontosságának felismerése következtében - igen jól felkészültek, jó vizsgaen:<lményeket 

értek el. 

A vizsgázók közül Staudt Antal fh<lgy. (MN 4891 Zalaegerszeg) kitűn6 (5) eredményt ért el 
és dicséretben részesült, ugyancsak kitűnő (5) eredményt ért el Böröczky Zoltán szds. az MN 6904 
Tapolca egység baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízottja is. 4 fő jeles, 13 fő jó és 4 fö köze
pes osztályzatot kapott. A vizsgázók tanulmányi eredményének átlaga 4,09 volt, ami az intézet gya
korlatában is kiemelke<lö eredménynek számít. A vizsgázottak középfokú munbvédclmi szakké· 

pesítő oklevelet kaptak. 

A munkavédelmi szakemberek tevékenységére vonatkozó fokozódó igények. valamint a tan· 
folyam kc.:dvező tapasztalatai alapján, az intenzív középfokú munkavédelmi szakemberképzés 
1985. évben kialakított gyakorlatát a következő években is célszerű folytatni. Ennek megfelelően -
hasonló időben és körülmények között- 1986. évben is tervezzük kb. 25 fő o!y,-1n baleset-elhárítási 
és munkavédelmi megbízott tanfolyami beiskolázását, akik mű~zaki tóiskolai, vagy középfokú 
műszaki képesítb,t adó szakközépiskolai végzettsl'gűck, illetve - indokolt esetben - akik gimná
ziumi érettségivel és szakmunkas bizonyítvánnyal n:ndelkt.:znek. 

A tanfolpmmal kapcsolatban a továbbiakban még részletes t;íjékozt,1tjst adunk . 
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