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1 .  Tájékoztató 
a középfokú munkavédelmi szakképesítö tanfolyam 

megszervezéséröl, lefolytatásáról A néphadsereg katonai szervezeteinél kijelölt baleset-elháátási és munkavédelmi megbízottak számára szükséges munkavédelmi szakismeretek, valamint a katonai feladatok ellátásával összefüggő munkavédelmi tennivalók részletes megismerése érdekében megszervezett bentlakásos, középfokú munkavédelmi szakképesítő tanfolyamra 1985. augusztus 21-től október 3-ig került sor a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola bázisán. A szükséges ismeretek, valamint a szakképesítést igazoló oklevél megszerzése érdekében előzetesen felvettük a kapcsolatot az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet szakembereivel, akikkel közösen alakítottuk ki a tanfolyam tantárgyprogramját, a tananyagot, meghatároztuk a szükséges óraszámokat. Az Intézet biztosította a tankönyveket, amelyeket téátésmentesen bocsájtottunk a hallgatók rendelkezésére. A tanfolyamra 25 fő beiskolázását terveztük úgy, hogy közülük 20 fő az MN 5232, illetve 5 fő az MN Légvédelmi és Repülőparancsnokság alárendeltségéből kerüljön ki. A tanfolyamra beiskolázottak közül 2 fő akadályoztatása miatt nem vett részt a kiképzésben,így a tanfolyamot 23 fő végezte el. 
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A tanfolyam tananyaga két főrészből állt: 17 4 órás tanulmányi idő mintegy kétlíarmad részében, 104 órában a munkavédelmi tevékenységhez szükséges főbb műszaki szakismeretek elsajátítására, majd 42 órában a munkavédelem néphadseregi szabályrendszerének ismertetésére került sor. Az elméleti előadásokat 18 órában mérési gyakorlatok elvégzése, illetve 10 órában az eredményes munkavégzéshez szükséges főbb gyakorlati tudnivalók megbeszélése követte. Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet tantárgyprogramjában meghatározott óraszámoknál jelentősen csökkentett időkeretekhez igazodva, a tanárok előadásaikat célratörően, tömören, de igen színvonalasan tartották meg. A tananyag, valamint az egyes témákra fordított idő és azok arányainak megválasztása helyesnek bizonyult, a rendelkezésre álló idő alatt lehetséges volt az egyes tantárgyak főbb problémáinak kifejtése, a gyakorlati munkához szükséges alapvető ismeretek közlése, a főbb tennivalók felvázolása. A mérési gyakorlatok során a hallgatók megismerkedtek az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet kialakítása, illetve fenntartása érdekében szükséges főbb mérési módszerekkel, amely kellő alapot nyújt a katonai szervezetük mérési szükségleteinek összeállításához, elvégeztetéséhez, illetve a veszély jellegének megítéléséhez. Az eredményes munka érdekében igen hasznosnak ítélhetők a néphadseregi munkavédelmi tevékenység sajátosságairól, a leggyakoribb problémákról és azok megoldásáról szóló gyakorlati foglalkozások is. A tanórákat - a tanárok elfoglaltságának figyelembevételével - előzetesen megterveztük, a tanrendtől való eltérésre az oktatási folyamat során nem volt szükség. A tanórarend kialakításakor messzemenően figyelembe vettük a hallgatók, illetve családjuk érdekeit is: hétvégi hazautazás érdekében péntek délután, illetve a visszautazás végett hétfőn délelőtt nem volt foglalkozás. Szeptember 27-én a szeptember 29-i ünnepélyek megtartása érdekében tanítási szünnapot tartottunk. A hallgatók felkészülésére naponta 16-18 óráig, valamint az október 1 és 2 napokra intézményesen biztosított egyéni tanulási idő alatt volt főként lehetőség, de az ismeretek elsajátításához a legtöbben az utazás idejét, valamint a hétvégi pihenőket is felhasználták. Az egyéni tanulás alatt konzultációt biztosítottunk. A hallgatók felkészültségükről október 3-án állami vizsgáztató bizottság előtt adtak számot, amelynek tagjait az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet kérte fel a közreműködésre. A bizottság elnöke Sircz János az intézet igazgatója, társelnöke Kürti Imre mk. ezredes volt. A bizottságban részt vett még Radványi Vince és Farnadi Tibor mk. alezredes, valamint, kérdező tanárként Dr. Mátrai Győző, Schwarezenberger István és Földi Ferenc kpa. is. Az állami vizsga - a színvonalas előadások, a megfelelő tanulási lehetőségek és a szerzett ismeretek fontosságának felismerése eredményeként - jó eredménnyel zárult: a vizsgázók közül Staudt Antal főhadnagy (MN 4891 Zalaegerszeg) kitűnő (5) eredményt ért el és dicséretben részesült, ugyancsak kitűnő (5) eredményt ért el Böröczky Zoltán százados (MN 6904 Tapolca). 4 fő jeles, 13 fő jó és 4 fő közepes osztályzatot kapott. A vizsgázók tanulmányi átlageredménye 4,09 volt, ami az Intézet 
gyakorlatában is kiemelkedő eredménynek számít. 1985. decemeber 5-én került sor a diplomakiosztó ünnepségre, melyen - az állami vizsgabizottság tagjain kívül - dr. Nyitrai Lajos vezérőrnagy elvtárs az MN pénzügyi szolgálatfőnöke is részt vett. Sircz János a bizottság elnöke és Kürti Imre mk. ezredes a bizottság társelnöke a hallgatókhoz szólva mindenek előtt a baleseti helyzet javítása érdekében szükséges főbb feladatokkal összefüggésben a megbízottak munkájának fontosságát, fokozódó felelősségüket hangsúlyozta. A munkavédelmi szakemberek tevékenységére vonatkozó fokozódó igények, valamint a tanfolyam kedvező tapasztalatai alapján a középfokú munkavédelmi szakemberek intenzív néphadseregi képzésének 1985. évben kialakított gyakorlatát a következő években is szükséges folytatni, 87 



ezért már felső szintű döntés született arról, hogy a tanfolyamra - az előzővel közel azonos időszakban ugyancsak a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola bázisán - ez évben is sor kerül. 
Farnadi Tibor mk. alezredes 

2. Segédlet a sorállományú katonák 
munkavédelmi oktatásához 

(Folytatás) A következőkben a balesetek, egészségkárosodások megelőzésének néphadseregi rendjét és alapvető általános előírásait ismertetjük. A balesetek, egészségkárosodások megelőzésének néphadseregi rendje A balesetek, egészségkárosodások szervezett megelőzése, miként a polgári életben, a néphadseregben is - a munkavédelem keretében folyik. A munkavédelmi tevékenység célja a néphadseregben a katonák testi épségének, egészségének védelme a katonai élettel, a szolgálati és a munkafeladatokkal összefüggő baleseti veszélyekkel, valamint a fizikai és pszichikai ártalmakkal szemben. A katonai életviszonyok között a munka fogalmát szélesebben kell értelmezni, mint a polgári életben, mert a katona munkájának kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amely szolgálati kötelezettség teljesítésével vagy szolgálati jog gyakorlásával összefügg. Ily módon a munkavédelem kiterjed a bevonulástól a leszerelésig minden kötelező vagy megengedett tevékenységre. A néphadseregben a munkavédelmi tevékenység rendjét, az állami előírásokkal szoros összhangban a 30/1981. (HK 18.) HM sz. utasítás tartalmazza. Az utasításból a 
következőket kell külön is kiemelni: - a személyi állomány minden tagja köteles feladatait a munkavédelmi szabályok megtartásával végrehajtani, a saját, valamint a társai testi épsége, egészsége védelmében tevékenyen közreműködni. Az előírás teljesítése megköveteli, hogy a katonák ismerjék a szabályokat és amellett, hogy azokat maguk feltétlenül betartják, ne engedjék meg társaiknak sem, hogy a szabályokat akár tudatosan, akár anélkül megszegjék; - a katona a katonai eskü szellemében rendkívüli körülmények között ( az állami biztonságot fenyegető veszély, a közrend és a közbiztonság védelme, elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása pl. árvíz) feladatát akkor is köteles teljesíteni, hil az testi épsége, egészsége vagy akár élete kockáztatásával is jár. Ez békében rendkívüli eset. Ha viszont az előbb említett esetektől eltekintve a körülmények olyanok, hogy a feladat végrehajtása a testi épség, egészség közvetlen és súlyos veszélyeztetésével jár, a katonának joga van a végrehajtást megtagadni. Pl., ha egy katona olyan · feladatot kap, hogy hegesszen, de a védőeszközök nem állnak rendelkezésre, nemcsak joga, hanem kötelessége a feladat végrehajtását megtagadni. A katonai élettel, tevékenységgel összefüggő általános szabályokat, biztonsági előírásokat a Katonai Altaiános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat (Alt/60.) rövidebben szólva a KÁBESZ, a szakelőírásokat, normatívákat az állami szabványok, valamint az ágazati, szakági, fegyvernemi rendelkezések tartalmazzák. Ezek a vonatkozó mértékben megtalálhatók az adott eszköz kezelési, karbantartási, javítási, igénybevételi utasításában is. A munkavédelmi előírásokat a sorállományú katonák az általános katonai és a szakkiképzés keretében sajátítják el. Az általános katonai kiképzés keretében, az alapkiképzésen belül kell megismerniük a katonai élettel összefüggő alapvető, általános munkavédelmi előírásokat, kötelezettségeiket a balesetek megelőzésében és jogaikat baleset esetén. 88 




