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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

11. számú 
P A R A N C S A

Budapest, 1969. évi július hó 12-én.

Tárgy: Munkaegészségügy és balesetelhárítás sza
bályozása.

A Belügyminisztérium hivatásos állománya és a hadkötelezettség 
alapján katonai szolgálatot teljesítők (a továbbiakban: testületi ta
gok) munkaegészségügyének és balesetelhárítása kérdéseinek átfogó 
szabályozása és rendszerbe foglalása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A munkásvédelemre vonatkozó általános rendelkezések elvei 
alapján -  a szolgálati sajátosságok által m eghatározott keretek 
között -  intézményesen biztosítani kell a BM minden szervénél 
a testületi tagok egészsége és biztonságos munka, illetőleg szol
gálati feltételeit. Az egészséges és biztonságos munka, illetőleg 
szolgálati feltételekért, a jogszabályokban előírtak szerint, a szerv 
vezetője (parancsnoka) felelős.

2. Az 1. pontban megszabott követelmények megvalósítása érdeké
ben:
a) meg kell állapítani azokat a munkahelyi, illetve szolgálati 

körülményeket, amelyek a testületi tagok egészségét, vagy 
testi épségét veszélyeztetik,
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b) az egészséges és biztonságos m unkakörülm ények megterem
tésére és fenntartására ki kell dolgozni a szervek (egységek) 
biztonsági szabályzatát. Ennek az előforduló egészségi árta l
mak- és baleseti veszélyforrások megállapításán alapulva ta r
talmaznia kell azokat a munkaszervezési, egészségügyi, techni
kai intézkedéseket, technológiai norm ákat, amelyek az egész
ségi ártalm ak és baleseti veszélyforrások kiküszöböléséhez 
szükségesek,

c) gondoskodni kell az egészséges és biztonságos m unkakörülm é
nyek folyamatos biztosításához szükséges szervezeti feltéte
lekről,

d) intézkedési terv alapján -  a lehetőségek szerint -  fokozato
san fel kell számolni a szolgálattal összefüggő baleseti veszé
lyeket és egészségi ártalm akat,

e) szabályozni kell az egészséges és biztonságos m unkakörülm é
nyek megteremtését célzó előírások oktatását és a vezetők 
(parancsnokok), valam int a beosztottak felelősségét az elő
írások betartásában.

3. Jelen parancsom végrehajtásáról az I. és IV. főcsoportfőnök -  a 
felügyeletet gyakorló illetékes m iniszterhelyettesekkel egyetér
tésben -  intézkedjék.

Felkérem az illetékes pártszerveket, hogy a végrehajtáshoz, annak 
minden szakaszában nyújtsanak segítséget.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 800 példányban.
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