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1 .  Tájékoztató a Magyar Néphadsereg 
II. Munkavédelmi Konferenciájáról 

Dr. Vasvári Ferenc mk. alezredes 

A Magyar Néphadsereg baleseti helyzetének és munkavédelmi tevékenységének 
átfogó elemzésére, értékelésére tervidőszakonként néphadseregi szintű konferencián 
kerül sor. E feladat tette aktuálissá az MN II. Munkavédelmi Konferenciájának megren
dezését, amelyet dr. Mórocz Lajos altábornagy elvtárs, honvédelmi minisztériumi állam
titkár vezetett. A konferencián 220-an, köztük a HM-szervek vezetői, a seregtestek és 
magasabbegységek parancsnokai, valamint kiemelt szervek, bázisok és egységek 
parancsnokai, vezető beosztású munkavédelmi megbízottai, továbbá külső szervektől 
meghívott vendégek vettek részt. 

A konferenciát megelőzően elkészült és kiadásra került a vitaindító referátum, 
amely alapját képezte az elmúlt tervidőszakban végzett munkavédelmi tevékenység érté
kelésének, az eredmények és a fogyatékosságok számbavételének. 

A konferencián a vitaindítóban és annak szóbeli kiegészítésében foglaltakkal a hoz
zászólók alapvetően egyetértettek, azt elfogadták, megerősítették, saját tapasztalataikkal 
is gazdagították. 
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Az érdeklődésre jellemző volt, hogy 16-an szóltak hozzá, és 1 1-en adták le írásban 
véleményüket. 

A konferencia megállapította, hogy az elmúlt 5 éves tervidőszakban a központi és 
a helyi szabályozások révén tovább szilárdult a balesetek megelőzésének rendje. 

A munkavédelem szabályrendszerének változásához igazodva a néphadseregben is 
korszerűbbé vált e tevékenység szabályrendszere, amely a katonai sajátosságok figyelem
bevételével összhangban van a népgazdasági előírásokkal. Javultak a balesetek megelő
zésének tárgyi feltételei, szilárdult a minden eredményes tevékenységhez, így a balesetek 
megelőzéséhez is alapvetően szükséges rend és fegyelem, a munkavédelmi feladatok 
végrehajtása egyre inkább a parancsnoki tevékenység szerves részévé vált. 

A fejlődés kétségtelen jelei mellett azonban a baleseti helyzet alakulásában az eltelt 
időszakban mégsem következett be a szükséges pozitív irányú fordulat, a balesetek, 
köztük a súlyos kimenetelű tragédiák és következményeik továbbra is nyugtalanító ter
het jelentenek. Mindez időszerűvé tette az MN II. Munkavédelmi Konferenciájának azt 
a célkitűzését, hogy összegezze az elmúlt hatodik ötéves tervidőszakban végzett munka
védelmi tevékenység főbb tapasztalatait, tárja fel az előrehaladást gátló fogyatékosságo
kat és megjelölve a további teendők főbb irányait, adjon új lendületet a balesetek, egész
ségkárosodások megelőzésére irányuló tevékenységnek. 

A konferencia reális áttekintést adott az MN általános baleseti helyzetéről, az ered
ményekről és eseti problémákról, a baleseti helyzet további javításához szükséges tenni
valókról. 

A konferencia kiállításán bemutatásra kerültek a széles körben használható általá
nos munkavédelmi eszközök, ruházatok, felszerelések, a speciális katonai védőeszközök 
fejlesztési irányai, a különféle személyi alkalmasságvizsgáló műszerek és eszközök, 
továbbá a videotechnikás munkavédelmi oktatási rendszer, a Népszava kiadványok, 
plakát pályaművek, film-ismertetők és még sok más metodikai eszköz, tabló stb. 

A konferencia célkitűzéseit - azaz a balesetek számának csökkentését és az egész
ségkárosodások megelőzését - a személyi állomány céltudatosabb felkészítésével és a 
tárgyi feltételek javításával érhetjük el. Ezért igen fontos, hogy a konferencián feltárt és a 
további munkánkhoz szükséges erőforrásokat, tartalékokat, az elért eredményeket, 
módszereket és javaslatokat - a konferencia teljes anyagaként - mindenki megismerje. 
Ennek érdekében az MN PÜSZF-ség 106/373. sz. kiadványaként a vitaindító referátu
mot, a megnyitó beszédet, a vitaindító referátum szóbeli kiegészítőjét, az elhangzott és 
az írásban leadott hozzászólásokat, valamint a záróbeszédet teljes terjedelmükben kiad
juk. 

A konferenciáról videofelvételről készült 30 perces összefoglaló film is rendelke
zésre áll. 

A konferencián elhangzottakat, az említett és megerősített pozitív tapasztalatokat 
és módszereket összegeztük és azokat a munkavédelem legfőbb területeire rendszerez
tük abból a célból, hogy azok könnyen áttekinthető módszerbeli segítséget nyújtsanak 
az érdeklődők számára. 

A konferencia zászavából kiemelve: ,, . . .  a munkavédelem a parancsnoki, a politikai 
munka szerves része, napi feladat, nem pedig kampány tevékenység. Ne felejtsék el, 
hogy az emberek épségének megőrzése a hadseregben harckészültségi tényező volt és 
marad." 
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A miniszter elvtárs 90-es direktívájához kapcsolódva az MN PÜSZF-ség által 
készített Vll. 5 éves tervidőszak munkavédelmi feladatainak feladatterve (1986. /HK 
12./) meghatározza az érintettek számára a továbblépés irányait, amelyhez a konferencia 
széleskörűen feltárta a lehetséges módszereket, megoldásokat. 

Bízunk abban, hogy az MN II. Munkavédelmi Konferenciája kedvező hatással lesz 
a munkavédelmi tevékenység további fejlődésére, iránymutatása - amelyet ez a tájékoz
tatás is közvetít az érintettek számára - segíteni fogja a kedvező tendenciák tartós 
érvényre jutását a baleseti helyzet alakulásában. 

2. A munkavédelem és baleset-elhárítás helyzetének 
alakulása az MN üzemanyag-szolgálatnál 

Dr. Makra Ernő mk. alezredes 
és 

Dr. Gaál Zoltán mk. százados 

Az egészséges és balesetmentes munkavégzés igénye minden emberi tevékenység
gel szemben jogosan támasztott követelmény. A hadseregben minden tevékenységet a 
személyi állomány a katonai élet sajátosságainak megfelelően, részletesen kidolgozott 
munkavédelmi szabályok, előírások szerint végez. A harcszerű mozgások, a gyakorlatok 
is csak az egészségvédelmi, biztonságtechnikai előírások betartásával hajthatók végre 
balesetmentesen. 

A hadtáp5zolgálat általában véve nem tartozik a legveszélyesebb eszközöket alkal
mazó szervek közé, azonban a közlekedési, az üzemanyag-technikai eszközök és· az 
üzemanyagok sajátosságai révén mégis úgynevezett fokozott hatóképességű veszélyfor
rások lehetnek. Az üzemanyagokkal kapcsolatos baleset az MN egészében évente egy
két alkalommal fordul elő, de általában 5-7 évenként egy-egy súlyos balesetre is akad 
példa. Az eseteknek mintegy a fele valamilyen robbanás, másik fele pedig tűzesetek és 
esetenként egy-egy mérgezés is előfordult. 

Az MN Üzemanyag-szolgálatfőnökség és alárendeltségébe tartozó katonai szerve· 
zetek baleseti statisztikája az üzemanyagokkal kapcsolatos baleseteket illetően az utóbbi 
években kedvezően alakult. Szolgálati megbetegedés csak egyszer fordult elő, a balese
tek száma összesen 1 17 volt. 

A statisztika kedvező alakulásának valószínű magyarázata abban található, hogy az 
üzemanyag-szolgálat személyi állománya saját anyagait illetően alapos és részletes elmé
leti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. Az üzemanyagok kezelésének biztonságtech
nikája a kezelőket érdekli, és azt a szükséges mértékben elsajátítja. A munkavédelmi 
oktatás a munkába állók és az újoncok számára is alapvető fontosságú. Néhány millió 
liter tűz· és robbanásveszélyes benzin közelében élni és dolgozni ugyanis nem egyszerű 
feladat. A veszélyforrás lekicsinylése végzetes következményekkel járhat, azonban a túl
zása sem célszerű, mert zavarokat okozhat és hátráltatja a feladatok végrehajtását. 

A biztonság megteremtésének követelményei szolgálatunknál leginkább a szubjek
tív tényezőkre, az emberi magatartásra épültek. Ugyanakkor a tárgyi feltételek fejleszté
sét és napirenden tartjuk. A költséges, korszerű, biztonságos műszaki megoldások, 
magas szintű tűzvédelmi berendezések, a magas színvonalon telepített korszerű üzem-

107 

1 • 

1 

1 




