
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). 
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A népgazdaságban előforduló szinte valamennyi fontosabb szakma és tevékenység 
megtalálható a néphadseregben, sőt kiegészül számos más speciális katonai feladatkör
rel, melyek veszélyességi foka általában igen magas. 

A Katonai Általános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat a biztonságos 
feladatvégzés személyi feltételeiként előírja, hogy: 

"A személyi állomány bármely tagját csak olyan feladat végrehajtásával szabad 
megbízni, amelyre a feladatteljesítés szempontjából pszichikailag, fizikailag és egészségi
leg alkalmas, valamint az előírt, illetve a szükséges szakmai és baleset-elhárítási, egés
zségvédelmi ismereteket elsajátította, begyakorolta és azokat veszélyhelyzetben is képes 
alkalmazni, továbbá amelyek szabályos végrehajtása esetén sem saját, sem mások testi 
épségét nem veszélyezteti. Azokban a katonai feladatkörökben, munkakörökben ame
lyekben a veszélyforrás fokozott hatóképességű, továbbá ott, ahol a beosztott személy 
tevékenysége kihat a feladatvégzés, illetve a munka biztonságának fenntartására, csak 
olyan személy foglalkoztatható, aki az előírt baleset-elhárítási és egészségvédelmi isme
retekből vizsgát tett és megfelel a munkakörre előírt alkalmassági feltételeknek." 

Mindezek ellenére néhány területen a munkahelyi vezetők eltűrik, figyelmen kívül 
hagyják, hogy a biztonságos feladatvégrehajtás feltételei hiányosak vagy egyáltalán nin
csenek meg. Ide tartoznak elsősorban a jogtalan, jogosítvány nélküli jármű és géphasz
nálatok, de egyéb veszélyes berendezések (pl. nyomástartó berendezés, villamoshálózat, 
gázüzemű berendezés stb.) is okoztak már súlyos baleseteket, egészségkárosodásokat és 
jelentős anyagi károkat a szakértelem hiánya miatt. 

Éppen ezért minden katonai szervezetnél érvényre kell juttatni a szabályzatok 
vonatkozó előírásait a feladatvégrehajtás jogosultságára vonatkozóan. 
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