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BEVEZETÉS

Az; egészség és testi épség megóvásának, a technikai fejlődés 
által megkívánt munkavédelem hatékonyabb biztosítása ércekében
- összhangban az 1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet 26. 
§-ában, valamint a Munka Törvénykönyve és végrehajtására meg
jelent jogszabályok vonatkozó rendelkezéseivel - a Belügymi
niszter elvtárs kiadta a 4/1975. /február 26./ számú utasítá
sát /a továbbiakban: Utasitás/ a BM személyi állomány munkavé
delmének szabályozására.

A fentiek végrehajtása érdekében az Utasítás 35. pontja alap
ján kiadom a BM Információfeldolgozó Csoportfőnökség /további
akban: Csoportfőnökség/

MUN KAVÉDELMI S ZABÁLYZAT-át.

I.

MUNKAVÉDELMI ÖVÖRENDSZABÁLYOK 

Általános balesetelhárítási és munkavédelmi szabályok

1. A szolgálati, illetve a munkahelyeken tartósan csak az oda 
beosztottak tartózkodhatnak.

2. Bármely gépet, berendezést csak az a személy kezelhet, aki 
a szükséges szakmai és munkavédelmi előírásokat elsajátí
totta; a kötelezően előirt munkavédelmi vizsgákat letette;
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a különböző gépek, berendezések kezelése hatáskörébe tarto
zik, illetve kezelésére, használatára az illetékes szakmai 
vezetőtől engedélyt kapott.

3. A szolgálati, illetve a munkahelyeken tilos minden olyan ma
gatartás, amely a biztonságos munkavégzést akadályozza, vagy 
veszély-helyzetet idéz elő.

4. A szolgálati, illetve munkahelyeken szeszes italt fogyaszta
ni, vagy ittas állapotban munkára jelentkezni tilos. Az ittas 
egyént a munkahelyről haladéktalanul el kell távolítani és a 
közvetlen szakmai vezetőnek fegyelmi eljárást kell indítania.

5. A tűzrendészet! előírások betartása és betartatása a személyi 
állomány minden tagjának kötelező. A rendszeresitett kézi 
tüzoltóeszközök helyes alkalmazását az állománynak ismernie 
kell.

6 . A szolgálati, illetve munkahelyeken keletkezett tűz esetén
- kivéve a különféle számítógépes géptermeket, ahol speciá
lis tűzrendészeti előirások vannak érvényben - az általános 
/az Épületgondnokság által kifüggesztett/ tüzrendészeti sza
bályok szerint kell eljárni.

Balesetelhárítási és munkavédelmi előírások a munkaszobákban
/irodákban/ dolgozók részére

7. Az elektromos Írógépek, iróautomaták, asztali számológépek, 
sokszorositó-gépek, kávéfőzők, stb. /a továbbiakban: Készü
lékek, berendezések/ csak védőföldeléses hálózati csatlako
zókból üzemeltethetők. A készülékek, berendezések üzembehe
lyezése előtt az üzemeltető köteles a mellékelt balesetvé
delmi előírásokat tanulmányozni.
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/Kivételt képeznek a Magyar Szabványok szerint jóváhagyott 
"kettős” szigetelésű készülékek, berendezések./

8. A készülékek, berendezések elektromos részeihez csak szak
ember nyúlhat. Tiloss

- a készülékek, berendezések burkolólapjainak eltávolítása;
- a sérült, toldott, érintésveszélyes vezetékkel, kábellal « 
készülékeket, berendezéseket üzemeltetni;

- bekapcsolt elektromos készülékeket, berendezéseket őrizet
lenül hagyni.
/Kivételt képeznek a hűtőgépek és felügyelet nélküli üzem
re tervezett és készitett készülékek, berendezések./

9. Elektromos hősugárzók csak külön /épületgondnoksági/ enge
déllyel használhatók, a megfelelő óvórendszabály és a tűz
biztonsági előirások együttes betartásával.

1 0 .A munkavégzés közben keletkezett elektromos, vagy mechani
kus meghibásodás esetén a készülékeket, berendezéseket 
használó köteles azt kikapcsolni, áramtalanitani, és a hi
bát a közvetlen szakmai vezetőnek jelenteni.

11. A készülékeken, berendezéseken,,és azok munkaasztalán, a
munka tárgyát képező anyagokon, eszközökön kivül mást elhe
lyezni, tárolni, tilos 1
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Balesetelhárítási és munkavedelmi előírások és géptermekben 
/gépházakban/ dolgozók részére

12. Az általános géptermeket /adatátviteli központ/ adatrögzitö 
gépterem, műszaki helyiségek/ az ott dolgozók átal kezelhe
tő elektromos főkapcsoló kikapcsolásával a munkanap végén, 
vagy tűz és baleset bekövetkezése esetén, áramtalanitani

13. Az elektronikus géptermek /SIEMENS, UNIVÁC/ áramtalanitanát
- tekintettel arra, hogy a berendezésekben a helytelen áram- 
talanitás esetén súlyos károk keletkezhetnek - csak a spe
ciális előírások szerint szabad végrehajtani!

14. Az áramtalanitás speciális módját külön kezelési utasítás
* tartalmazza. Ismertetése a közvetlen szakmai vezető köteles-

15. A különböző gépek közötti közlekedési utakat szabadon kell 
hagyni.

16. Az elektromechanikus gépek forgó és mozgó részeinél lógó, 
szakadt ruházattal, bekötetlen hajjal, dolgozni tilos 1 Az 
elektromos részeket takaró, illetve azokat boritó lemezeket, 
a gépkezelőnek eltávolitania tilos.

17. A rendellenesen működő gépet /szokatlan gépzörejek, tulmele- 
gedéstől származó szagok, stb./ - a kezelési utasításban 
előírtaknak megfelelő módon - azonnal áramtalanitani, és a 
hiba elhárítása céljából a Műszaki-Gazdasági Alosztálynak 
jelenteni kell.

kell

sége.
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18. A különböző gépek és berendezések javítását, szétszedését, 
uj munkahelyen történő üzembehelyezését, csak a Műszaki- 
Gazdasági Alosztály illetékes beosztottai végezhetik,

19. Az elektromos működtetésű gépek, berendezések érintésvédel
mét, illetve védőföldelésót a Műszaki-Gazdasági Alosztály 
félévenként ellenőrizze.

20. Az erősáramú gépek, berendezések /megszakításmentes áramel
látó, erősáramú kapcsolóház, diesel-aggregátor, klíma gép
ház/ javítását, karbantartását - az áramütés fokozott ve
szélye miatt - csak két személy végezheti.

21. A műszaki helyiségekben felszerelt forgácsoló gépeken csak 
a kijelölt szaktechnikus dolgozhat, fii gyes forgácsoló mun
kák elvégzésével a Műszaki-Gazdasági Alosztály Vezetője és 
helyettese más személyt is megbízhat./

22. A külön helyiségben elhelyezett papirzuzó gépet - tekintetltel a fokozott balesetveszélyre - csak az arra kiképzett 
személy/-ek/ kezelhetik.
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AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐRUHÁK, VÉPŐÉTELEK, VÉDŐITALOK, VALAMINT 
A TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS SZEREK JUTTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

/Az egyéni védőeszközök én védőruhák juttatásának; használatának,
karbantartásánakt tisztításának, pótlásának szabályai

23. A Csoportfőnökség szolgálati, illetve munkaterületeinek jelle
ge, az egyéni védőfelszerelések, védőruhák, védőételek, védő
italok rendszeresítését általában nem igényli.

24. A Gépi Adatfeldolgozó Osztály /továbbiakban: GAO/ egyes szol
gálati és munkahelyein a munkaruha, gyógypapucs ellátást a

t

3M Ruházati Szakutasitás I. sz. függelékében meghatározottak 
szerint kell teljesíteni.

f

A tisztálkodási eszközök és szerek biztosításának szabályai

25. A személyi állomány rendelkezésére bocsátott szociális és 
egészségügyi helyiségeket a higiéniai szempontoknak megfele
lően tisztán és rendezett állapotban kell tartani.

26. Az elhelyezési körleteknek megfelelően a szükséges mennyisé
gű törölközőről és kézmosószerről az Épületkezelőségnek kell 
gondoskodni.

II.
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27. A GAO szolgálati és munkahelyein a gépkezelői/ műszaki/ rak
táros!/ munkakörökben dolgozók részére a személyes jellegű 
tisztálkodási szerek beszerzésére külön juttatást kell biz
tosítani, /Évenként 60,-í?t./

III.

AZ ORVOSI VIZSGALATOK RENDJE

Az előzetes orvosi vizsgálatok lebonyolításának szabályai
♦

28. A BM Személyzeti Munka Rendjében és a BM Egészségügyi Sza
bályzatában meghatározott módon a személyi állomány minden 
tagjának - újonnan szolgálatba álláskor, munkába lépéskor - 
előzetes orvosi vizsgálaton kell résztvenni,

29. A szeirélyi állomány tagjainak szolgálatba, illetve munkába 
állásakor, az előzetes orvosi vizsgálat megtörténtéről, a 
közvetlen szakmai vezetőnek meg kell győződni. Ennek hiányá
ban a BM Egészségügyi Szabályzatban meghatározottak szerint 
kell eljárni.

Az időszakos orvosi vizsgálatok lebonyolításának szabályai

30. Minden munkakörben, beosztásban csak olyan személyt lehet 
foglalkoztatni, aki az egészséges és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek szellemileg, fizikailag és egészségileg meg
felel.

i ^
i) ;f
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31. A 30. pontban foglalt követelmények érvényesítése érdekében 
az egészségügyi alkalmasságot időszakos orvosi vizsgálat ke
retében kell megállapítani.

32. A Csoportfőnökség egyes szolgálati és munkahelyein - az ille 
tékes körzeti bm orvos által meghatározottak szerint -
a személyi állomány tagjai kötelesek megjelenni az időszakos 
/szűrő/ vizsgálatokon.

33. A közvetlen szakmai vezetők kötelesek az orvosi vizsgálato
kon való megjelenést ellenőrizni, különös tekintettel a bal
esetveszélyes feladatokat végző személyekre.
. ‘ . 1 • ’ . . ' . * * i

IV. . ; ;

A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS SZABÁLYAI| — ...... . ■■■ .........  mrnmmmmmtm...........

A munkavédelmi oktatás általános szabályai

34. A munkavédelmi oktatás célja, hogy a személyi állomány meg
felelő mértékben elsajátítsa az egészséges és biztonságos 
szolgálat teljesítésével, a munkavégzéssel kapcsolatos maga
tartási szabályokat, és azok gyakorlati alkalmazásával meg
védje saját maga és társai egészségét, testi épségét.
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35. A személyi állomány egészére kiterjedően gondoskodni kell az 
egészségvédelem, a balesetelhárítás általános és speciális 
szabályainak a szükséges terjedelemben való és ismétlődő 
rendszeres oktatásáról,

36, A munkavédelmi oktatást - a munkába állítás előtt és a 
szolgálat, illetve a munkaviszony fennállásának egész ideje 
alatt - mindazon személyek részére meg keli szervezni, akik
nek munkája közvetlenül, vagy közvetve kihat az egészséges és 
biztonságos szolgálati, illetőleg munkakörülmények megtartá
sára.

Az újonnan belépő, vagy a BM más munkát or ülő tér 5.1 áthelyezett be
osztottak munkavédelmi oktatásának szabályai

v' %
V37, Minden olyan szolgálati, illetőleg munkahelyen, ahol baleset- 

veszéllyel járó feladatokat látnak el, újonnan szolgálatba 
álláskor# munkába lépéskor az érintett személyeket, gyakorlat 
tál egybekötött elméleti balesetelhárítási oktatásban kell ré 
szesiteni,

*
38,. Az elméleti, illetve gyakorlati oktatást a közvetlen parancs

nok /vagy az általuk kijelölt személyek/ végezzék.

Az évi Ismétlődő munkavédelmi oktatás rendje

39, Az elméleti oktatást évenként /október hónapban/ meg kell is
mételni.
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40. Az elméleti oktatásnak elsődlegesen áss egyes munka folyamatok 
veszélyére, a balesetek megelőzéséhez szükséges magatartási 
szabályokra kell kiterjednie.

41. Az oktatási anyagban szerepeltetni kell;
/

- az Általános Balesetelháritó és Egészségvédő Gvórendsza- 
bályban az adott munkahelyre és munkakörre érvényes előí
rásokat;

- a csoportfőnökség! Munkavédelmi Szabályzat vonatkozó része
it;

- a balesetből eredő károk megtérítésére vonatkozó szabályo
kat .

42.̂  A hivatásos állományúak balesetelhárítási oktatását a kikép
zési terv keretében kell megszervezni,

43. Az oktatást a közvetlen parancsnokok /vagy általuk kijelölt 
személyek/ végezzék.

44. A munkavédelmi oktatást és a vizsgát munkaidőben kell meg
szervezni, biztosítva a részvétel feltételeit. \

-  \
Az egészségvédelmi és a munkavédelmi vizsga lebonyolításának sza- \ 
bálvai \

\

45. A munkavédelmi oktatást végző személyek kötelesek meggyőződni 
arról, hogy az oktatásban részesült személyek a szükséges is
mereteket olsajátitották-e.
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46. A hivatásos állományúak balesetelhárítási oktatásának meg
történtét két példányos kimutatáson kell feltüntetni. A
kimutatás egyik példányát a kiképzési naplóhoz kell csatol-ini, mig a másikat a munkavédelmi-biztonsági megbízotthoz 
kell elküldeni.

47. Polgári alkalmazottak tekintetében a munkavédelmi oktatás 
megtörténtét - központilag rendszeresített nyomtatványon - 
igazolni kell. Az igazolást két példányban kell kitölteni, 
ebből az egyiket a polgári alkalmazott közvetlen vezetőjének, 
a másikat a munkavédelmi-biztonsági megbízottnak kell megőr
zésre átadni.

V.

MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSI KÉRDÉSEKi ~ ~ r~ * —

. Csoportfőnök, llletvo a munkavédelmi tevékenység csoportfő
nökség! irányításával megbízott vezető munkavédelmi feladatai

43. A munkavédelmi tevékenység során gondoskodni köteles a mun
kaegészségügyi feltételek kellő biztosításáról, illetve 
azok állandó javításáról.

/
49. A feltárt munkavédelmi hiányosságok megszüntetéséhez, a szük

séges óvintézkedések megtételéhez, biztosítani, illetve be
terveztetni a szükséges pénzügyi, anyagi-műszaki eszközöket, 
különösen a műszaki fejlesztéseknél, az űj beruházásoknál, az 
uj létesítmények üzembehelyezésénél, illetve uj technológiák 
kidolgozásánál.
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A közvetlen szakmai vesetok /osztályvQsr,cfco} oaztalyvezetőhelyot- 
tos? önálló p.l osztály ver: otcy alOG^tályvo^cto} a 1 aazt á .1 v ve 3 e t ő h e- 
lyettos, önálló csoportvezető, csoportvezető, raktárvezető, mü- 
szakvezető, stb»/ munkavédelmi feladatai

50. Folyamatosan 03 tervszerűen kötelesek gondoskodni az aláren-
f

deltségükbe tartozó beosztottak hatékony munkavédelmi felté
teleiről# ellenőrzéséről.

51. Felelősek a beosztottak egészségvédelméért# az egészséget és , 
a testi épséget fenyegető veszélyek elhárításáért, az egész
ség-károsodások megelőzéséért.

52. Kötelesek biztosítani a szakterületükre vonatkozó általános 
és speciális balesetelhárítási# valamint egészségvédelmi elő
írások betartását, oktatását# a szabályok betartásának ellen
őrzését. Kötelességük a vonatkozó szabályok betartásának sze
mélyes ellenőrzése.

53. Gondoskodni kötelesek a munkaegészségügyi feltételek javítá
sáról, a feltárt munkavédelmi hiányosságok# rendellenességek 
határidőre történő felszámolásáróls a szükséges óvintézkedések 
megtételéről, illetve hatáskörüket és anyagi-pénzügyi lehető
ségeiket meghaladó kérdések jelentéséről.

54. Kötelesek az alárendeltségükbe tartozó szakmai vezetőket rend
szeresen beszámoltatni a személyi állomány egészséges# bizton
ságos szolgálati, és munkakörülményeiről. . \

55. Gondoskodni kötelesek a szolgálati, illetve a munkaterületükre^ 
kerülő uj beosztottak, valamint a 3?4 más területeiről áthelye
zettek munkavédelmi oktatásának megszervezéséről.
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56. Szolgálati és üzemi baleset előfordulása esetén kötelesek 
azonnal jelentést tenni a felettes szakmai vezetőnek; érte
síteni a Csoportfőnökség munka véd el mi”5 biz tons ági megbízott
ját; valamint - polgári alkalmazott esetén - a helyi szak- 
szervezeti szervet. Haladéktalanul gondoskodni kötelesek a 
sérült/ek/ orvosi ellátásáról, szükség esetén a kórházba 
szállításáról; a szolgálati és üzemi baleset, valamint a 
munkaköri ártalmak által előidézett megbetegedések okának és 
körülményeinek legkésőbb 24 órán belüli kivizsgálásáról.

57. Ha a szolgálati/ illetve üzemi baleset halálos kimenetelű; 
három, vagy ennél több személy együidejü sérülésével jár; 
életveszélyes, vagy súlyos csorbulással, feltűnő torzulás
sal, mérgezéssel, bénulással, elmezavarral jár - a szolgá
lati ut betartásával - kötelesek jelenteni a BM Egészség-
ügyi Osztálynak, illetve intézkedni a rendőrségi vizsgálat

*  t

megindítására.

58. Ha a szolgálati, illetve üzemi baleset sérültje előrelátha
tóan 0 napon túl, károsodással gyógyul, sérülési jegyző
könyvet kell felvetetni, azt a csoportfőnökség munkavédelmi
biztonsági megbízottjával aláíratni, és egy példányát a BM 
Egészségügyi Osztálynak megküldeni.

59. Felelősek a szolgálati és üzemi balesetek, a munkaköri ártal
mak által előidézett megbetegedések kivizsgálásáért, a hason
ló esetek megelőzése érdekében intézkedések megtételéért, a 
hatáskörüket meghaladó kérdésekben a szükséges javaslatok
megtételéért; valamint az ilyen esetekben kötelező jelentések: í/jegyzőkönyvek/ határidőre történő elkészítéséért.
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60. h biztonsági előírásokat be nem tartókkal; a kötelező ellen
őrzést elmulasztókkal; a balesetelhárítási# munkavédelmii
szabályokat vétkesen megszegőkkel szemben kötelesek fegyelmi 
eljárást indítani; illetve a súlyos következményekkel járó 
balesetet# egészségkárosodást előidézőkkel szemben büntető
eljárást kezdeményezni,

61, Minden szakmai vezető köteles évente értékelni az irányítása, 
vezetése alá tartozó szakterület munkavédelmi helyzetét# an
nak alapján meghatározni a munkavédelmi helyzet javítását 
célzó szükséges feladatokat; az összefoglaló-jelentést össze
sítésre - december 1 0-íg - megküldeni a csoportfőnökség 
munkavédelmi-biztons ági megbi zott j ának.

A személyi állomány munkavédelmi kötelességei

t62. A személyi állomány valamennyi tagja - saját maga és mások
egészségének, testi épségének megóvása érdekében - köteless

a/ szolgálatának, munkájának ellátása során az előirt bale
setelhárítási és munkavédelmi szabályokat betartani, a rá
bízott eszközöket, anyagokat a munkavédelmi követelmények
nek megfelelően használni;

b/ a balesetelhárítási, munkavédelmi oktatáson, továbbképzé
sen megjelenni és az ott szerzett ismereteket gyakorlati 
tevékenysége során alkalmazni;

I ,

c/ a tőle várható módon az egészségvédőlemben közreműködni 
és a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtását 
elősegíteni;
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d/ veszély-helyzetben, illetőleg súlyos balesetek bekövetke
zésének megakadályozására - a tőle elvárható módon - 
öntevékenyen és kellő hatékonysággal eljárni*

A Csoportfőnökség rcunkavéde Imi-biztonsági. megbízottjának fölada
ta cs jogköre

63. Alapvető feladata a személyi állomány egészséges és biztonsá 
gos szolgálati és munkakörülményeinek biztosításával kapcso
latos teendők ellátása.

64. Köteles a Csoportfőnökség Munkavédelmi Szabályzatában előirt; ibiztonsági, munka-egészségügyi, és balesetelhárítási rendel
kezések végrehajtásában, a szakmai vezetőket segíteni.

' t\ \ . ^

65. Feladata a Csoportfőnökség Munkavédelmi Szabályzatának - a
szükségessé vált intézkedések megtétele céljából történő - 
kiegészítésében segíteni a szakmai vezetőket.

6 6. Meg kell szerveznie a szolgálati, illetve munkahelyekkel kap 
csolatos munkavédelmi szemlék lebonyolitását, köteles a szem 
lékről készült jegyzőkönyvekben foglaltak végrehajtását el
lenőrizni.

IF ■*

rí : "
67. Ellenőriznie kells

a/ az egyéni védőfelszerelések, illetve védőöltözetek, védő
készülékek használatát;
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b/ uj szolgálati# illetve munkahelyek, valamint gépek, mű
szaki berendezések és egyéb eszközök üzembehelyezés előt
ti biztonsági# balesetelhárítási állapotát?

c/ a meglévő berendezések bővítésénél# létesítmények átala
kításánál, gépek os technikai eszközök átcsoportosításánál 
uj szolgálati, illetve munkafolyamatok bevezetésénél a 
munkavédelmi-biztonsági szempontok érvényesítését,

6 0. Feladata megszervezni a balesetelhárítási oktatást és a mun
kavédelmi-biztonságtechnikai vizsgáztatásokat,

69. Munkavédelmi szempontból véleményeznie keli a beruházásokat,
i I

a felújítási programokat, a kivitelezési terveket.

70, Segítenie,kell a szakmai vezetőket a munkavédelmi feladatok 
ellátásában /pl, a gépek kezelési utasításainak beszerzésé
ben és kifüggesztésében/ azok megvalósításának ellenőrzésé-

i  •

oen. /

71. 21 kell látnia a Csoportfőnökség munkavédelmi propaganda te
vékenységét.

72. Köteles résztvenni a szolgálati és üzemi balesetek kivizsgá
lásában, gondoskodni keli a balesetek nyilvántartására és be
jelentésére vonatkozó utasítások végrehajtásáról; meg keli 
szerveznie a balesetek kivizsgálásával kapcsolatban kiadott i\utasítások végrehajtását; elő kell segítenie a balesetek meg
előzésére irányuló intézkedéseket és végrehajtásukat ellenő
rizni; el kell látnia a balesetek kivizsgálásával, nyilván
tartásával kapcsolatos feladatokat.
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73. Kötelessége rendszeresen beszámolni a csoportfőnöknek# il
letve a munkavédelmi ügyek csoportfőnökség! irányításával 
megbizott osztályvezetőnek, a balesetek kivizsgálásának 
helyzetéről# az előfordult veszélyforrásokról és annak fel
számolására tett, vagy tervezett intézkedésekről.

74. Feladata ellenőrizni - az illetékes Bm orvos szakmai irá
nyítása mellett - a munka# és a szolgálati helyek higiéniai 
rendjét, tisztaságát# és a szükséges intézkedések megtételé
re intézkedni,

75. Feladata - az illetékes BM orvos szakmai irányítása mellett 
résztvenni a Csoportfőnökség egészséges szolgálati, illetve 
munkakörülményeinek kialakításában és fejlesztésében,

75, A munkavédelmi szabályok megszegése esetén javaslatot tesz a 
Csoportfőnök# illetve a munkavédelmi ügyek csoportfőnökség! 
irányításával megbízott osztályvezetőnek# a fegyelmi felelős
ségre vonásra.

77, Feladata segíteni a csoportfőnökség éves és távlati munkavé
delmi intézkedési tervének kidolgozását.

. i
78, Kötelessége minden év december 30-ig összefoglaló-jelentést 

készítenie a csoportfőnökség munkavédelmi helyzetéről; és a 
teendő intézkedésekről.
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, muni; a védő Imi szemlék rendje

79. Az egészséges és biztonságos szolgálati és munkakörülmények 
fenntartása, javítása céljából évenként munkavédelmi szemlét
kell tartani.

80. A munkavédelmi szemlékre állandó jellegű szemlebizottságot 
kell kijelölni, melyben;

- az érintett szerv parancsnoka, /vagy általa megbizott sze
mély/ ;

- a szerv munkavédelmi-biztonsági megbizottja; gs
- a területileg illetékes BM orvos

ve gye n r é s z t •

31. Polgári alkalmazottakat érintő szemlékre az illetékes szak- 
szervezeti szerv képviselőjét is meg kell hivni.

82. A munkavédelmi szemléknek a szolgálati és műnkahelyeken ki 
keli terjedniök:

tására, a védőberendezések állapotára;
- a munkavédelmi szempontból kifogásolható körülmények rész

letes vizsgálatára;
- a tisztaság, a rend, a világítás, a szellőztetés, stb. 
megfelelő voltára;

- a balesetelháritási oktatás helyzetére.

83. A munkavédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek 
tartalmaznia kells
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- a szemlcbizottság tagjainak nevét, beosztását, és rendfo
kozata w f

- az ellenőrzött szerv pontos megnevezését és az ellenőrzés 
idejét;

- a tapasztalt hiányosságokat /kiemelve azokat, amelyeket 
az előző ellenőrzés is fölvetett, de megszüntetésükre nem 
került sor/?

- a hiányosságok megszüntetéséért felelős személy/ek/ nevét 
és a végrehajtás határidejét.

84. A munkavédelmi szemle-jegyzőkönyvet iktatószámmal keli ellát
ni és csak a munkavédelmi tevékenység csoportfőnökség! irá
nyításával megbizott osztályvezető aláirásával helyezhető 
irattárba.

A szolgálati és üzemi balesetek bojelentésének,, kivizsgálásának 
és nyilvántartásának szabályai

\85. Munkavédelmi kivizsgálás és nyilvántartás szempontjából szol- 
cralnfc.1 balese tnek minős ül minden olyan sérülés és egészségká
rosodás, amelyek a hivatásos állományú beosztottak és a szol* 
gálati feladatokba bevont polgári személyek:

a/ a szolgálati, illetve munkahelyen, vagy
b/ a szolgálati, illetve munkahelyen kivül, de a szolgálati, 

illetve munkafeladátok végzőse közben, illetőleg annak kö
vetkezőében, vagy 

ej a szolgálatba, illetve munkába menet, és jövet, a szolgá
lati, illetve munkafeladatokkal összefüggésben szenvedtek

\
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86. Munkavédelmi kivizsgálás és nyilvántartás szempontjából
üzend balesetnek rdno^ül minden olyan sérülés és egészség- 
károsodás, amely a kinevezett ©s szerződéses polgári al
kalmazottakat munkaidő aú. a tt, vagy azon kxví*̂

a/ a munkahelyen# vagy
b/ a munkahelyen kívül, de a csoportfőnökség rendelkezése 

folytán, illetőleg a BM érdekében végzett munka során, 
vagy

c/ a BM saját, vagy bérelt - nem közforgalmi szállítást 
végző - jármüvével érte.

37. Kém minősül szolgálati, illetve üzemi balesetnek a szolgá-
.  , 1lati, illetve munkahelyen sport és kulturális rendezvény 

során bekövetkezett baleset.
\t

33. A szolgálati és üzemi balesetek jelentésével, kivizsgálásá
val kapcsolatos tennivalókra jelen munkavédelmi szabályzat
55., 57., 58. pontjai az irányadók.

89. A szolgálati és üzemi balesetekről, külön-külön titkosított 
füzetben, a munkavédelmi-biztonsági megbízottnak névszerin
ti nyilvántartást kell vezetnie, évente egy alkalommal kimu
tatást készíteni, és minden év január hó 5-lg megküldeni a B™ 
Egészségügyi Osztálynak.

A szolgálati és üzemi balesetekből, foglalkozási betegségekből 
származó kárigények bejelentésének szabályai

90. A társadalombiztosítási szolgáltatások, valamint a kártala
nítás szempontjából szolgálatinak, illetőleg üzeminek minő
sülő balesetek körét a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökének 
7001/13-1973. sz. utasítása szabályozza. ’
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A szakszerva aet munkavédelmi felügyeletének szabályai

91. A Csoportfőnökoég egyes szerveinél dolgozó kinevezett és 
szerződéses polgári alkalmazottak munkavédelmével kapcso
latban a szakszervezeti szervek /szakszervezeti csoport/i
a vonatkozó SZOT szabályzatok alapján jogosultak résztvenni.

f

92. A polgári alkalmazottak egészségének és testi épségének vé
delmében a szakszervezet /helyi munkavédelmi felelős/ jog
köréből adódóan;

- javaslatot tehet az illetékes parancsnoknak a munkavédelem 
megfelelő szabályozására;

- egyetértési jogkörét gyakorolhatja a munkavédelmi szabály
zat tekintetében.

*
93* A Szakszervezet fontos érdekvédelmi tevékenységének érvénye

sítése érdekében a szakszervezeti munkavédelmi felügyelő 
feladata:

- a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőr
zése?

- a létesítmények, berendezések, munkaeszközök, stb. haszná
latba vétele előtti szemléjén való résztvétel;

- a polgári alkalmazottak elméleti és gyakorlati munkavédel
mi oktatásának végrehajtásában való részvétel;

- a polgári alkalmazottakat ért üzemi balesetek kivizsgálásá
ban való közreműködés.

94. A szakszervezeti munkavédelmi felügyelet ellátása során a 
szakszervezeti munkavédelmi felügyelők, illetékességi terü
letükön, ellenőrzésük során jogosultak:
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95.

96.

- polgári alkalmazottakat foglalkoztató munkahelyeken hely
színi szemlét tartani# illetve a munkavédelmi szemléken 
résztvenni;

- a vizsgálatokhoz szükséges iratokat és egyéb anyagokat meg
tekinteni;

- az érintett szerv munkavédelmi helyzetét vizsgálni# arról 
tájékoztatást kérni;

- az észlelt hiányosságok tekintetében a meghatározott jogai
kat gyakorolni.

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT azokat as alapvető rendelkezéseket
tartalmazza# amelyek - a vonatkozó jogszabályok figyelembe-i»vételével - az egészség és a testi épség védelme; valamint 
az egészséges és a biztonságos szolgálati és munkakörülmények 
biztositása erdőkében a Csoportfőnökségnél végre kell hajta- 
ni.

A testi épség# az egészség védelme ércekében a munkavédelmi \ 
tevékenység keretében célirányosan arra kell törekedni, hogy \\ 
a személyi állomány saját, és társai egészségének# testi ép
ségének védelmét személyes feladatának# kötelességének te
kintse; azt öntevékenyen meg tudja védeni;:illetőleg képes 
legyen veszélyhelyzetben a súlyosabb következmények elhárítá
si*_. ’aoia .

■ 'A
>v x
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97. A Munkavédelmi Szabályzat egyes rendelkezéseit

- az Általános Balesetelháritó és Egészségvédő óvórendsza
bály - ÁBEO;

- a Szakmai Balesetelháritó és Egészségvédő óvórendszabály 
- SSBEO;

- a MOTI és OÉS2 előírások;
- a 7/1967. /dec.27./ 2ÜM számú rendelet;
- a BM 4/1975. /február 26./ számú belügyminiszteri utasítás;
- a BM Egészségügyi Szabályzata;
- a BM egységes munka-, védőruha és egységkészlet szabályza

ta ;
- a BM anyagjárandósági norma előírásai . 

határozzák meg.

93. A balesetelhárítási és munkavédelmi tevékenységgel kapcsola
tos valamennyi kérdésben, amelyekre a csoportfőnökség Munka
védelmi Szabályzat-a rendelkezést nem tartalmaz, állásfogla
lásra - a vonatkozó miniszteri utasítás 113. pontja alap
ján - a BM Egészségügyi Osztály Vezetője jogosult.

99. A Munkavédelmi Szabályzat rendelkezéseit a teljes személyi 
állománynak ismernie és a gyakorlatban alkalmaznia kell.

100. A Munkavédelmi Szabályzat 1976. január 1-én lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg valamennyi e tárgykörben keletkezett ko-[ (rábbi csoportfőnöki, csoportfőnökhelyettesi, osztályvezetői 
utasítás hatályát veszti.

\
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101. Felkérem a Csoportfőnökség part- és tömegszervezeteit', hogy 
a jelen Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtását 
saját eszközeikkel támogassák.

‘VIB u d a p e s t  , 1975, december " 4c "

Csajkovits József r.alezredes 
osztályvezető

a munkavédelmi tevékenység 
csoportfőnökségi irányítá

sával megbízott  osztályvezető

Készült: 2 peidányban/25 lapon
Sokszorosítva: 14 példányban 
Kapják: Elosztó szerint
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