
összeállította
az MN Pénzügyi Szolgálatfónökség

Baleset-elhárítisi és Munkavédelmi osáálya

Taru/, n:

1. A középfokú munkavédelmi szaktaníolyamok tapa§ztalatai; Dr, Vtlnúri Ftratr
nL, altz,

2, Tájékoztató a munkavédelmi és munkaegészsegúgyi felmérések trrpasztalatairól;
3. A katonai szervezet (egység, intózet) munkavédelmi megbizonjainak főbb fel-

adatai.

1, A középíokú munkavédelmi szaktaníolyamok
tapasáalatai

Dl Vd.nári Ferar nh, altz.

A ntttAaaldLhm. a balaetek ntgclíizí,téxek hatálfoAa attól ts figg, hogy a tevékenység
szervezését, ellenórzését a munkavédelmi megbízottak mennyire képesek a szakmai
ismeretek birtokában, a szabáJyok következetes alkalmazásával végezni,

A hatókonyság [okoza-sa, a színvonal emelése érdekében került sor első ízben
198),ben, majd ezt követően évente a Múvelódésűgyi Minisztérium áltj engedélyezett
szaktanfolyam megszenezésérc, A szaktanfolyam a rósztvevók üzemmérnöki yészettsé-
gére építve mellózi az alapozó, illetve melléktantárgyakat, 8y a kétéves terminust lerövi
dítve, kéthónapos, bentlakásos, intenzív oktatási formával helyettesíti. A képzés temati
kája illeszkedik az Országos Munkavédelmi Képzó és Továbbképző Intézet okrausi
rendszeróbe, az allamvizsga után elnyert oklevelet az intézet adja ki,

A Éiblyezttt llpzlllel a Za,]ka Máté Katonai Műszaki Fóiskola ad otthont, í8y a
vezényelt hivatásos állomány bendakása, ellátása, valamint az oktatás feltéteiei biztosí-
tottak.

A tan[olan rzlih:lge$!{é/ igazalja, hogy a hallgatók felismerve annak jelentőségét,
haszoosságát, nagy igyekezettel és szorgalommal készültek, s eddig több mint 100 fó
végzen ád4gban 4,0 íeletti ád4geredménnyel és kapta meg a nópgazdaságban is elismert
oklevelet.
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A isztreuík döntó többsége, minte8} 8ro/b,a a csapatok munkavédelmi megbizot

üi, illetve évente néhányan iúzetekból, más katonai szervezetektól is részt vesznck,

Az iutetzfu kipzui forttát ttrutatja, hogy a múszaki képzettséggel rendelkezó résztvc-

vók napi S órábil az órarend szerinti any€ot sajátitiák .l,.1,]á!!1 ezt követóen

naponta kötelezó, irányított 2 órás egyéni tanulás segíti a felkévülést,

Az cgycztetett te;atika a polgári és katonai ismeretekból tevódik össze, amelynek

me8oszlása:
, 104 órában a munkavédelmi tevékenységhez szükséges fóbb műszaki, egészség-

ügyi. munkalilekrani. jogi i\merctek:

- 42 ótában a munkavédelem néphadseregi szabályrendszerének módszertani

isntererci,
Az oktatás 18 órában mérési gyakorlatokat (zaj, világít s, szellóztetés stb,) is tartal-

í\laz.
A tn[tllan tanl.ifpdi, amelybőI a hallgatók az á|Iamvizsgál számot adnak:

- katonai munkavédelmi tevékenység jogiszervezési kérdései;

- munkavédelmi megbízottak gyakorlati teendói;

- általános biztonságtechnika, létcsités;

- villamosság és biztonsfutechnikája;

- munkakörnyezet védelem,

A t,lnf,lly,ltl clíad,ii az intézet vezetői, tanárai, akik kelló ipari, kutatói és gyakorlati

larrasztalataik alaoian. a svakorlati tecndők kihangsúlyozásával oktatták az any€ot, A
hall;lrok m.gism, rk..lhiitek ., le3k.,r,zcrubb m-rnk,lr.lyi körülményrk c, Lövctclme-

nyei 
"lu"iuel]'" 

mérési, vizsgálati'módszerekkel, a testi épség és egószség védelmének

legújabb lehetóségeivcl, eszközeivel és módszereivel,' ' 
A hnaui rillanl,ax mararlandó elsajítítását gyakorlati példák, esetek, módszerek

tanulmányozása, értékeiése, valamint kúlönféle iilmek és video any4gok, diák, propa-

ganclaanyagok segítették eló.' e irili,tyril Élllzríí,úKlu leglelmere jellcmzo. hogy orarcn..l-módosítísra nem

krrülr sor. tovibhl igazol rtlan hianyl,r\, íLl.1elem\érté, ncm volt,

A folyamatos felkészülést felméró cloigozatok segitették eló, amelyek értékelóse

alapján vált láth^tóvá a konzultációk igénye.

Az űlLlni tizlg,abizatt:l( elnökc SirczJános az intézet igazgatója elismcréssel szólt a

taníolvamok, országos átlagot meghaiatió mryas szintjéről, társelnöke Kürtilmrc mér,

nók ezrecle. meggyo'zö.ltsei fejezre ki a tlníolyam hasznosságáról. a csapatok életében

mcgnyilvánuló pozitív hatásá!ól.

A taníolyam a tenatika studiumain, taotárgyi ismeretcin túl széles köű infbrmá,

ciócserét biztósít a problémák és tlpasztílatok egymás közötti közvctlen megvitatására,

átadásáft.

A csapatok, üzcmek és intézetek rendszeres ew]lenórzósei során bebizonyosodott

az elmúIt évek alatt, hogy a tanfolyamot végzett mcgbizottak irányításával a munkavé

delmi tevékenység srakÁ"iqg megalapozonabb, szakszerúbb, a jogszabályok alkalma-

zása kórültekintóib, amclyeli összességébcn néhány hclyco már a balesetek számának

csökkenését is eredményezi.

Az elmúlt óvek kedvcző eredményei alapján a tanfolyamok szervezése tovább loly

tatódik, így 1989-bcn is mcgrendezésre kerül,
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