
A gyűrűk, láncok, fém óraszíjak viselésének tilalma az anyagmozgatási, szállítási, 
rakodási munkára is vonatkozik. A feladatot végző állomány nem viselhet laza ruháza
tot és olyan tárgyat, amelynek a beakadása balesetet idézhet elő. 

A feg;yverek, robbanóanyagok kezelésének általános S'Ztlbályai 

A fegyver, a robbanóanyag a legveszélyesebb eszköz, amellyel katonaéletük során 
találkozni fognak. A fegyver nem játékszer, csak kellő fegyelmezettséggel, megfontolt
sággal szabad kézbevenni. Fegyverüket mindig az előírt viselési módon biztosított álla
potban hordják. Minden műveletet ( töltést, ürítést) kizárólag parancsra hajtsanak végre. 
Az elsütő billentyűt kíváncsiságból szükségtelenül ne gyomogassák, ezzel egyrészt a 
fegyvert is óvják, másrészt a valamilyen okból a töltényűrben maradt lőszer kilövését is 
elkerülhetik. Alapvető szabály, hogy a fegyvert - a jogos fegyverhasználat eseteit kivéve 
- tilos emberekre irányítani akár töltött, akár üres fegyverről van szó. Régi szabály, hogy 
"töltetlen fegyver nincs", minden fegyverrel úgy kell bánni, mintha töltve lenne. 

A katonaélethez hozzátartozik a lőszerek, robbanóanyagok, imitációs anyagok 
használata. Fontos tudni, hogy a katona csak a részére kiosztott lőszert tarthatja magá
nál, a fel nem használt lőszert a feladat végrehajtása után maradéktalanul le kell adnia. 
Tilos lőszert, robbanóanyagot illetéktelennek gyűjteni, szétszedni, tárolni, tehát ha vala
melyikük fel nem használt lőszert, robbanóanyagot, gyutacsot, hang- vagy füstjelzőt 
talál a gyakorlótéren, a lőtéren, a laktanyában, haladéktalanul jelentse elöljárójának. Sőt 
azt is jelentse, ha tudomására jut, hogy más talált és azt el akarja titkolni. Ezt a cseleke
detet úgy kell tekinteni, mint józan előrelátás megnyilvánulását az esetleges tragédia 
megelőzésére. Ha valaki lőszert, robbanóanyagot talál, ne tegye el emlékbe, ne próbálja 
szétszerelni, ütögetéssel, cigaretta parázzsal, gyufával beindítani, mert annak jóvátehetet
len következményei lehetnek. 

A talált lőszerekhez, lövedékekhez és egyéb robbanótestekhez ne nyúljanak hozzá, 
hanem jól láthatóan jelöljék meg a helyet, vagy ha többen vannak, őrizzék azt, amíg az 
egyikük az elöljárónak jelentést tesz. Ilyen esetekben ne hallgassanak azokra a tapasztalt
ságukkal kérkedőkre, akik azonnyomban hatástalanítani akarják a lövedéket, mert ez 
nem az ő dolguk, hanem az előzőek szerint járjanak el. 

Akadnak, akik a szabályokat megszegve lőszert, robbanóanyagot visznek fel a kör
letbe és azzal ott játszanak vagy társaikat ijesztgetik. Nem lehet elég sokszor hangsú
lyozni, hogy ha ilyennel találkoznak, ne legyenek közömbösek, hanem akár a kollektíva 
közös fellépésével is akadályozzák meg a tragédiát. 

2. Tájékoztató 

a középfokú munkavédelmi szaktanfolyam 

tapasztalatairól 

Dr. Vasvári Ferenc mk. alezredes 

A Magyar Néphadsereg munkavédelmi oktatási rendszerében fontos szerepet tölt 
be a munkavédelmi megbízottak felkészítése, továbbképzése, a szakmai és módszertani 
ismereteik bővítése, amely hatékonyabbá teszi a tervező, szervező-, irányító munkáju
kat, a preventív tevékenységüket. 
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Az elmúlt évben, 1986-ban másodízben került megszervezésre és lefolytatásra az 
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet oktatási keretében, a Zalka 
Máté Katonai Műszaki Főiskolára kihelyezett, bentlakásos 7 hetes középfokú szaktanfo
lyam. 

A tanfolyamra a csapatoktól 25 fő, más intézményekből 2 fő került beiskolázásra. 
A ZMKMF parancsnoksága biztosította az oktatási, elhelyezési, étkezési stb. felté

teleket, míg a tanfolyam szervezői a jegyzeteket, szabályzatokat, a szükséges segédeszkö
zöket biztosították. 

Az órarend szerinti napi elfoglaltság 8 óra volt, amit 2 óra kötelező, irányított 
egyéni tanulás követett. A vidéki hallgatók utazásai miatt az oktatás hétfőn 11 órakor 
kezdődött és pénteken 13.00 órakor fejeződött be. 

A tematika alapján a tananyag két fő részből állt: 
- 104 órában a munkavédelmi tevékenységhez szükséges főbb műszaki, egészség

ügyi, jogi szakismeretek; 
- 42 órában a munkavédelem néphadseregi szabályrendszerének, módszertani 

ismereteinek oktatására került sor. 
Az oktatás 18 órában mérési gyakorlatokkal fejeződött be. A tananyag oktatását a 

továbbképző intézet vezetői, tanárai végezték, akik kellő ipari, kutatói és gyakorlati 
tapasztalataik alapján - a fizikai elvekre és törvényszerűségekre építve - a gyakorlati 
teendők kihangsúlyozásával oktatták a tananyagot. lgy a tematika részeként a tanfolyam 
hallgatói a legkorszerűbb munkahelyi körülményeket és követelményeket, mérési, vizs
gálati módszereket, a testi épség és egészség védelmének új eredményeit, valamint esz
közeit és módszereit ismerték meg. 

A katonai szakanyag maradandó elsajátítását gyakorlati példákkal, módszerekkel, 
például a főiskola különféle műhelyeinek, munkahelyeinek bejárásával és tanulmányozá
sával, értékelésével, különféle filmekkel és videofilmekkel segítettük elő ( 8 film, 3 
videofilm került bemutatásra). Gyakorlati foglalkozásokon bemutattuk például a mun
kavédelmi szemlék, az alkoholszondás és műszeres ellenőrzés, a munkavédelmi napok 
végrehajtásának, továbbá a balesetek kivizsgálásának és jelentésének módszereit. 

A tanfolyam szervezettségére, fegyelmére jellemző volt, hogy órarend módosításra 
nem került sor. Igazolatlan hiányzás, fegyelemsértés nem volt. 

A tananyag folyamatos elsajátítását felmérő dolgozatokkal ellenőriztük, a szüksé
ges konzultációkat biztosítottuk. A hallgatók felismerve a tanfolyam jelentőségét, hasz
nosságát, nagy igyekezettel és szorgalommal készültek fel az államvizsgára. 

Az állami vizsgabizottság elnöke SirczJános az Intézet igazgatója, társelnöke Kürti 
Imre mk. ezredes volt. A bizottságban részt vett Radványi Vince igazgatóhelyettes és 
dr. Vasvári Ferenc mk. alezredes, továbbá mint kérdezőtanár Mátrai Győző, Schwarc
zenberger István és Pécskövi Lajos kpa. Az állami vizsgabizottság egybe.hangzó véle
ménye szerint a tanfolyam-hallgatók igen jó felkészültségről adtak számot, amelyet a 
4,63-os átlageredmény is tükrözött. 

Kiválóan végzett Szári Lajos őrnagy (MN 9983 ), Bogár József százados (MN 
6383) és heten jeles eredménnyel állam vizsgáztak. ( 1 fő betegség miatt kimaradt.) 

Az oklevélkiosztó ünnepségre december 16-án a Honvédelmi Minisztériumban 
került sor, ahol SirczJános igazgató és Kürti Imre mk. ezredes elismerően szóltak a vég
zettekhez és kifejtették, hogy a tanfolyam akkor lesz igazán sikeres, ha annak gyakorlati 
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hasznaként a balesetek, egészségkárosodások alakulása a továbbiakban csökkenő ten
denciát fog mutatni. 

A pozitív tapasztalatokra alapozva a középfokú szaktanfolyam 1987-ben is meg
rendezésre kerül, amelyet már szakkabinetben, még több gyakorlati, módszertani bemu
tatóval tervezünk lefolytatni. 

3. Vizsgához és (vagy) egészségügyi alkalmassághoz 
kötött munkakörök a népgazdaságban 

Pécskövi Lajos kpa. 

A népgazdaság területén számos olyan munkakör, beosztás van, amely a szakmai 
képesítésen túlmenően vizsgához és (vagy) egészségügyi alkalmassághoz kötött. 

E munkakörökben végzett tevékenység valamilyen formában az átlagosnál 
nagyobb veszélyt jelent magukra a végzőkre, környezetükre, továbbá jelentős anyagi 
értékeket is veszélyeztethetnek. Éppen azért indokolt e területeken a fokozottabb óva
tosság, figyelem és biztonság megteremtése. 
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Melyek e munkakörök közül a legfontosabbak, legelterjedtebbek: 
- gépkocsivezető; 
- önjáró műszaki munkagépvezető, -kezelő; 
- autódaru-, rakodógépvezető, -kezelő; 
- targoncavezető; 
- daruvezető; 
- darukötöző; 
- felvonókezelő; 
- kompresszorkezelő; 
- kazánfűtő vagy -kezelő; 
- villanyszerelő; 
- elektrikus; 
- gázszerelő; 
- hegesztő; 
- sugárfelelős; 
- méregfelelős; 
- egészségre ártalmas anyagok kezelője, felhasználója; 
- magasépítő szakmunkás; 
- búvár; 
- vas- és acélipari olvasztár; 
- galvanizáló; 
- akkumulátor gyártó, javító; 
- növényvédelmi munkás; 
- nyomdász; 
- festő; 
- élelmezéssel kapcsolatos munkakörök (pi. szakács, cukrász). 




