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. I. Ahonvédségkorszeriisítéseésamunkavédelem.

Az utóbbi éwizedekben a technika rohamos fejlődése, a teljesítnenyek foko-
, zódísa az embert lcírosító hatások tovóbbi növekedését é§ ki§zélesed&ét is ered-

m ényezte, amelyből eredően közös feladattá vílt a 'vesz ély és védelem"
egyensúlyának fenntartÁsa a megfeleló 'előrelítás' alapján Ez a megelóző mun-
kavédelmi tevékenység a baditecbnikai korszeriisíté§sel összefüggésben kát évtt-
zrdes múltra tekint vissza.

Az idén lesz éppen l00 éve, bogyMagyarorszígon életbe lépett az elsŐIparfe-
lügreleüTörvény.amelyamunlohelyiveszélyeket,kötelezettségeket,azrlkelmg-
zottakvédelmét,valamintaziparfelí[yelőkfetadatsité§ j€Eithütíroztam€.

Európa fejlett 655zígaíban ártized€k óta törvények szabályozzík é§ i§téz-
mény rendszer€k vfuzik a munkavédelmi tevékenysegeket, a törvénybe foglalt
megelőzésr Néhíny példít benutatunlc §vedonzágban Munkrlcörnyczctl Tör-
vényszabílyouaamegelőzés,afelügreletrend§zerét.FinnorszígbanMunkrblz.

' o tonságl Törvény szabílyozza a tevékenységeket, ahol a közismert megelőzési
- élkitűzéseken túlmenően - E na88s tecbtríkai színvonal atapján - ma nnír az idő

előtti muntobelyi elöregedés megelőzése a fő él. Németorsaígbna Blztonságro
munkrvégzárrót sóló törvény szerint munkavédelmi szakértőket kell alkalmaz-

'" ni a fokozott követelmények tdesítésére, amelynek szellenében a Bundeswehr
csspatainális'üzemvédelmi",'működésvédelmi"/Betrieb-schutrJ,azazmwklvé-
delmi megbfuottak tevékenykednek
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Hazínkban a Munkavédelmi Törvény javaslata parlamenti vits előtt íll,
amelpek fób követelnénye iúl nűdny kiragadon úsg id&ijnh

"A törvény hatálya kíterjed minden szervezett munkavfozésre'.

'A munkavédelem ígazati feladatait a tevé.kenyrsfo szerint illetékes
miniszterlátja el."

'A munlóltatók és a munlovállalók kötelességei, jogai'.

'Az eJrőírt feltételek mellett ... a munkáltató ... köteles munkavédelmi
szakképesítéssel rendelkező szemétyt foglalkoztEtní . . . E feladatok tetje-
sítése érdelében'.

'A foglalkozás egé§zségügyí szo[áJat ... közrenűködik az egészséges
munkakörnyezet kialakításábon, az egész§€kóro§odások mqelőzésé-
ben'.

'A munkabalesetek és a foglalkoási megbetegedések bejelentése, ki-
viz,sgálása és nyilvíntartása'.

'A munkavédelmi érdekképviselet, érdekeryezteté§ ... éljára ... jogo-
srrltak . . . munlavedelmi képviselőt, vagy képviselőket válas-ztani".

"A munkavédelem hatósági felíiryelete'.

AMaryarHonvédség a törvény eüogadását követően tárcaszintű szabályozás
előttáü, amelytöbbmint 20 jelenlegiutasítás, futézkedésátdolgozását,ibszevoná-
sít jelentheti.Atörvényszellemébenvárható a munkavédelmi megbízottak tevé-
kenységének, ellenőrzési-, felügyeleti körének kibőűtése, mivel a úövetelrrények
betar!á§át, betlítatá§át fokozottabb felü8yeleti muntcával, magasabb szakmai fel-
készütse}gel lehet csak biztosítani. A honvédség korszerűsíiésének, a tervezett
szervezeti módoÉÍtá§oknak ezt a valós igényt is érzékelnie kell a haderőfejleszté§
során.

' Anunkinlédelem szakerületéna,katonaiéletsajátosságaíbóleredőveszélye-
ket, károsító haüí§okat, a bonyolult körülnényeket szímításba veszik, kivédik és
elhádtják. A prevencíó csakis a komplex szeniélet alapján, a kapcsolodó határte-
rÜletek koordinálásívrl, a részfeladatok sokrétríségének összefogásával lehet
eredményes. A munkavédelem tehát a béke-kiképzrcs szükségszení tisszetevője,
í,ry a kezelők biztonsíga a harcképesség tényezője is. A kezeldbiztonsága vi§zont
a technikai negbíáatóságra épü.
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A munkavédei,lem szakfeladata, hogy a személyi sérülések, egész-
rrégkíro§odá§okmegelőzésétel@ítse jogiszabílyozássat,§zeryezésse[valemint
a műsza}í/technikaí/, - az egészségügri és a szocíólis intéztedé§ek foganatosításÍ-
val. A parancsnok feladatínak szerves része a napi áet tevékenységeiben a testí
égÉg és eg&zseg megóvása.

Á kapcsolódő Rphefildek

- a jogi szabályoók írját elő a biztonságos és egészsQre ártalmatlan
tevékenységek követelményeit, a kötelességeket é§ jogokat a törvény, a
rendeletek, a HM utasítísok intézkedések előírások és nornák alapján;

- a fegyvernemek, szolgálatok tövetelményei szerint valósul meg a
tisztképzés, a csapatok felkészítés€, 

'.ilópzÁ§,, 
a munkavédelmi lalay,

járulékos és kiegésdtö §zat,lépzÉ§§el;

- az egészs€giigJi terüetén határozzák meg a munloegészsegtiryi feladatokat
a testi épség és egészség megóvására, a sérülések megbetegedések
mqelőzésére;

- a biztonsígtechnika, az ergonómia módszereit alkalmazzík a veszélyes
és ártalmas hatások elhárítísíra a jelző, - leóllító, - védő berendezéselckel
ésvódő felszerd&d<kel tec,hnikai negddiásddol, ameíyek megbíáttósíga
grakran'láfontossógtl ". Mint pl.: zuhanás, - robbanás, - tűz, - íramütés,
- mérgezés, stb.veszélyek esetén.

Áz óbrában a hatályos szabályozók /utasítísok/ szerinti koordiníciós rendet,
x'trumkatlédelmi rendelkezések komplex a]kalmazósát" szemléltetjiik, amely a
gyakorlati életben gyakran objektív, máskor szubjektív akadályok miatt igen ne-
hezen, ryenge hatásfokkal valósul meg.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkabiztonság, a balesetekmegelőzése
a vezetés minőségének is jellemzője. Ahol a biztonsági tevékenységeket kellően
összefogiák, koordinálják, ott minden terüeten történikvalamilyen megoldás,
amely e megelőzést szolgálja.

A munkavédelmi megbízottak önálló feladataít nem részleteztíik, csak a kap-
csolatokat ábrázoltuk, törekedve a sokrétűség és a komplexiüís bemutatísíra.

Amunkavedelem felső szintű összefogását - koordinálását ésfelügyeletét -az
MH ATFCSF-ség Munkavedelmi Osztálya vegzi, segíwe ezzel a csapa,toknál, inté-
zeteknél tevékenykedő több mint 200 fő munlovedelmi megbízott szakszerű mun-
kíjít.
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Azújszerü köríilm_ényekmiattelőtérbe keriil afokozot[abbeilenőrz&, a mun-
kavédelem mqkövetelése" nósrészt a fejlődés igenylt a szenáyi állomány terhe-
lésóqekc§öl*,entégét, amtmka 1humanizálását", a teljesítőképesség fenntartísát. u

A honvédség korszeríisítésével mszernggésUen a vírható törvény alapján is szí-
míüatunk a munkavédelem szabályozísára, megújrrlá§áxa.

}.
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Il. TájékoaatóaMagyarHonvédség 1992.évimunkavédel-
mi lbaleseti/ helpeúérót &az 1993. évifeladatokróll

A honvédség csapatainak, szervezeteinek munkavédelmi tevékenységét segí-
tő,átfogóésél ellen&zÍ:*ill6esetben/valrmintajelentésektapasztalataiatap-
jrín megállapítható, hogy a szolgátati és munkakörülmények, a biztonságós
kíképzés és a munkafeltételek - a korábbi évekre jellemző - rosszabbodása a szer-
vezetek többségéná megátlt.

Esetenként azonban továbbra is háttérbe szorrrlnak a munlavédelmi, munka-
biztonságitörekvésekacsökkenőfrnzügyi, -kapacitás-ésegyébfeltételekhiánya
miatt. Tapasztalható néhány szervezstnéla munkavédelmi oktaüís, - felkészítés
alacsony színvonala is.

l. Az t992. évklcmcltJelcnségcl, tcn&nclól.

Az elműt évben is előfordultak súlyos, halílos események. Továbbra is fenn-
álltak negatív tendenciík valamint újabb baleseti okok kerültek felszínre, amelye-
ket a legsűyosabb peldákkal kívánunk bemutatni.

A balesetek szóma a létszámhoz víszonyítva gyakorlatilag nem változott,
azonban súlyosságuk |5 %-kal fokozódott, a bekövetkezett sérüések é§ a kiesett
napokszáma alapján.

Feglwcrbolesetek száma lényegesen nem változott, azonban a sűyossága
15 %-kal növekedett.Alövésesbalesetekből eredően előfordulthalálos sérülés is.
Abalesetek oka minden esetben a fegrver szabólytalan kezelése, a játék, az alap-
vető bizton§í8i rendszahílyok figyelrnen kívíil ha$rósa, megsértése. Jeüemző pól-
d&emíkoraz&lratmaafqrverésl&rerkisztásakrjátékbo| fegyelmezetlenségkíl
a szabályok sorozatos, dunra megszegásével társót töltött fegrverével ijesztgette,
véletlenü hasba lőtte, aki belahatt sérüésébe.

vrstltt hlesetekszáma növekedett. Minden esetben a szab.ályok megszegése
okoaa ahaláleseteket, amikor tilúásellenére a magasfeszütégű vasúti vezetéket
megközelitve következtek be tragédíák A harcitechnika, illetve a szállítmány ki-
sérésére, őrzésérebeosztott személyek esetében is ez történt.

l Arészletesadatoké§elfilzé§ekmegtalálhatólrazÖsszpocr-clÓJELENTÉSa
Ma3yrrHovédség l992évimunkavédelmihelyzetéról"c.02l4l|993,/MHATFCSF-ség
sz-anyagban.
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A klképzár sorón a balesetek szíma l 5 %-kat csökkent. Azmban tovíbbra is
a pirotechnilai eszközökkel, jelzitüténnyel, robbanóanyagokkal, azok szaksze-
ditlen, szabílytalan használatóból, de esetenként az e§d.öók megbíáatatlansá-
góból eredtek a sérülések. A súlyos eseteket példízza, amikor két bt. katona
szabílytatanrobbantísmiattegyikíikéletétveszt€tte,mígamásiksúlyosnnsérüt.
A reggeli tornín elszenvedett §ériilé§ek §záma nyolcsszorosára növekedett ó m€-
előzőévbezképt.

A munkgblztonsóg helyzetét jellemzi az elműt évben bekövetkezett áramü-
téses, azemelőgéptörésekbröleredő,abiztonsígi/rete§zelő,bizto§ító,kapcsoldbe-
rendezések hibájából, a gumiköpenyek szereléséből, s?étrobbaná§íból szirmaző
sérüléseksz6ma.BárezcsaktziisszesbalesetekúbáayszÁalékítjelenti,azonban
ttikíözi az eszközök tecbnitai állapotít, illetve a technológiaí/szerelési/ fegyelem
betart6sít.Kidvóesetvolt,amikoraliftbiztonsígoskezeléénekmegsértésébtíl,a
műszaki állapot hiányosságai miatt a kezelő l,íbujjai roncsolodtak

A lövészetek okoztr ze$rtrlom ryakorisíga új katqóríaként jelent meg,

mivelszímukazelműtévekhezképestigen jelentősennegvóltozott,számukneg-
öBzöröződött. Ez abból is ered, hogr a korábbi évek szaMlyozísi problémái fel-
színre kerültek, továbbá a jelentési kötelezettség következetes betartása is
tapasztatható. A lövészetekket kapcsolatos halláspanaszm betegek szíma megha-
ladta a 250 főt, amelybóil a kórházi kezelések, gyógyítások után is 60 főnél megma-
radt a 30 dB értéket meghaladó halláscsökkenés. A súlyos belyzetetlÁdázza,
amíkor aknavető lövészeten 10 katona hallása sédilt meg.

Az erőszrkos csclekményektöl /ütés, szúrís, vágád elszenvedett §érüé§ek
grakorisíga újbaiesetiformaként jelentmeg, amelynéla sértettekszáma növeke-
dettésasűymsógfokozódott.Alegsúlyosabbsédilésakkorkövetkezettbe,amikor
ököllel többsóri arcul ütés uüán, "lefejeléssel" a sértett orrcsonttörést szenvedett,
de más esetekben előfordult áltkapocs csonttörés, szemöldök repedés, agrrázkó-
dás i§.

A krtonal szolgólattrl, munkível nem összefüggő balcscteK az ittasság-
ból, a sűyos /szándékd szabályszegésből eredő sérüések száma jelentősen meg-
növekedett, az összes balesetek 3,2 %-a volt.

A munkevédelmt szrkképzett megbízottak aránya továbbra is alacsony a
szervezetivóltoaísokésaszemélyi,íllománykoúbbifluktuíciójamiatt.ElÁrtnrfu
továbbra isryakori aszakszerűtlenseg, ahozzánemértés, sőtelőfordulta balesetek
jogszeníüen kezelése, a jelentések elmutasztása, illetve csak az ellenőrzések batÍ-
síra történő felterjesztése.
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A propogandasnln3ok /munkavedelmi plakítok címkék, kiadványok/ köz-
pontibíztosítísaama3askölt§é8ek/többmillióFt"/miattazelműtévbenelrnaradt,
igy a firyelemfelhívó, agitációs anyag a c§Epatoknál e,grre kevesebb.

2. Az 199?.évbcn ktadottszrbólyaző lntézkedés€k, rendezvények

Az elműt évben az üzemeltetés biaonsígának, a munkavédelem komplex
szemléleténektudatosíüísa,koordinálása, akapcsolódórésdeladatokösszefogása
segítette a prevenció feladatainak megold,ísiát.

A korábbí évek kedvezőtlen tendenciíinak megíllííásóra, a tovíbbi súlyos
esemén/ekmqelőzé#te,aziizeneltetósbiztonsígínakfenntartásíra,abalesetek
elkerüésére év közben szigodtó & más intézk€dé§ek kerütek kiadásra, amelyek
kedvező hatísa már a Itr neryedévtől megmutatkozott az események csökkenésé-
ben.

Az MH ATFCSF g 4 l 3 6 l l g 91 . íntézkedé§e, az objektumok veszélyes be-
rendezéseinekvizsgílatát, a munkabiztonsíg helyzetének javítását, a szakhatósági
felüvizsgálatok vegrehajtását vigodtotta.

Az MH ÉEF 4 4 t 1992. /HK 1 8./ int é?kedl&e a veszélyes berendezések lé-
tesítéséről,üzemeltetésérőléshatóságifelügyeletérőlszólófeladatokatszabályoz-
zfl.

Az MH HTC§ F 2 t l l g g 2. t HK t 4 .. t intézkeÁls lz lnyrgmozgatás biaon-
sígát szolgálja, amely a MH-nél rendszeresített emelőgépek, emelőizerkezetek,
egrségrakományképző és rőgútíb?kőzökhasmálatbavételi eljárás.íról, üzemel-
tetésérö és idózakos vizsgílatáról szóló feladatokat hat ároua meg.

Az MH ATFCSF 22O 9 l 1 l t9 9 2 l iltézkedése a vasúti száll itr{59t1 Si2l6a-
ságos végrehajtásának szigorításít rendel i el és szabilly ozza.

Az MH ATFC§F 7209 l 3 l 19 92. rntérkedfue a halláskárosodások megelő-
zésének szigorításít rendeli el és szabílyozza, mivel az elműt évben jelentóen
emelkedett a lövészeteken elszenvedett hallássérüések sáma,

A'Tójékaauó a bahesetek megelő4éséről'c. kiadvány a sorállományú kato-
nák részére kö4ontilag terítésre kerüt 43 ezer példányban.

A központt tovíbbképzáscn a munkavédelmi vezetők és megbízottak részé-
re a sziikséges tájékoztatás, a módszertani eligazítás és az áttatános retadatok is-
mertetésemegtörtént.
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A munkavédetml tenf olyrml szekképrár az elmúlt évben tovíbb folytat&
dott, amelynek eredményeként javult a §zal&épzettek aránya, de mfo í§ i§ c§ak
kőzel 6O %-s a szakképzctt megbízottak arónya.

Az új baleseti rdrtf eldotgorjsl rendszer részeként 1 992-ben megkezdődött

abalesetek helyszínének és a személyi okainakfoldolgozísa és elemzése, amelya
munkavédetmi oktaLáshoz, neveléshez ad információkat.

Az éves terveknek megfelelően a katonai főiskotákközÖtti üzemeltetárbtz-
tonsógl - munkrvédelml vgtétkedö jól felkészüt áll66ánnyal, magas színvona-
lon, szervezett formában került levQzetésre a Bolyai János Katonai Műszaki
Főiskolán, amely bizonf totta, hory a katonai főiskobi kepásben, a jövő ti§ztjei-
nek munkavédelmi, - biztonsígtechnilai oktaüísa a fői§kotaí adjunktusok részéről
jókezekbenvan.

3. A bckövetkezctt escményck clemzésc

AMagyarHonvédégben a27 l t988, lHKl 4/HM utasítás szerint a balesetek
jelentési, kivizsgálási és nyitvántartási köteleze ttsÉ:ge kiterj ed:

- a katonák áttat a szolgálat teljesítésóvel kapcsolatban elszenvedett
bale§eteire;

- a honvédségi közalkalmazottak nunkaviszonnyal összefüggő
baleseteire.

A Maryar Honvédség 1992. évi bdeseti helyzetének alakulá§íban a katonák
szolgálatteljesítésével kapcsolatos, a honvédsógi kÖzalkalmazottak mrrnkaviszo-
nyával iisszefüggő baleseteit jetlemezziik.

1992-ben az összes bales€tek és a sérülések szíma 199 1 -hez viszonyíWa gya-
kortatilagnem változott, azonban a kiesett szolgiálati, ílletve munkanapokszíma
l 3 %-kat növeked ett, tzgz a sériilések súlyoss,ága fokozódott. A belesetet §zenve*

dettkatonákközü a szolgálati időletelte előtt?s%-1{altöbbszemélytkellettkato-
nai szolgálatra - ideiglenesen, vagy végleg€sen - alkalmatlanná nyilvónítani és
leszerelni.

A szolgálati balesetek sorón megsérüt személyek mqosztása állománycso-
portok szerin t a kijv akqő :

hivatásos 7,7 %,sorállományú 78,3 %,hallgató 3,7 %,honvédségiközalkalma-
zottl0,3%.
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A balesetek száma a sorállomány esetében 2%-kalnövekedett, a többi állo-
mánykategória vonatkozísában csökkent.

Abatesetek 9o, 7 fr.lr krtonel szolgátrtl fclrdatokkrl, illetvemunkável
összefü3gásbcn következett be, ór1 Ée útl bst€§ei amely a szolgálati illetve
mtnkahelpe menetvary onnan jövet történt, valanint t rz %-l egyébfoglelko-
zísl bdcscú, amely szorosan nen függ össze a katonai szotgólattal, munkíval /szi-
godtó rendelkezésel megszegése miatt/. E tíje,koztató e háron c§oportra osztva
tartalmrzz{ a balesetek elenzését.

t l A krtonrtszolgúlrttrl összefüggóbdcsctck szónaazetőzőévhez
virszonyíwa 2,4 %-Lal csöldcent.

A sériilések megoozlásának mértéke szerint a halálos 6l %-k^lcsökkent, a
csonkolásos l l %-kat nőtt, a súlym 7,0 %-Lal nőtt, a könnyű 24,0 %-kal csökkent.

A tevékenységcsoportok szerinti megosztásukban q, ettjző 6l adataihoz vi-
szonyftva

- azáltalánmkatonaikiképzés 14,9%-oscsrikkenés

- szakkiképzés 25,6%-xnövekedés

- szolgálatifeladatok l2,6%-oscsökkenés

- munka 8,0%-oscsökkenés

- közlekedés 4,4 %-os növekedés

- sport 23,7 %o-unövekedés

- e8Yéb 9,0%-mcsökkenés

Azáltalónos tatonai kilépzásl csoportba soroljuk az alaki, - általánm hareí-
szati, - általínos lőkiképzési, - veryívédelmi, -műszaki, - testnevelési, - eryéb ki-
képzíxket.

szal:kilépzést alkotjók az ibsdeg;rvernemi, a fegyvernemi és a szalcági kikép-
zé,sr;t*

szol gúl uí fel adook etlításával kapc§olatm az őrszolgálat, fegrverkarban-
tartás, Hk§z és egyéb gyakorlás, betszolgílat és az egyéb kaionai feüdatvégzés.
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A mnkabalesaekhq, tartomak a bózisfejlesztés, a javítís, karbantartás,
szíilítís, i,ííolás,építőtevékenység. konyhaimunka, takadtás, ésegyébmukate-
vékenységek

A,kiálekdé§ ful esaeklórétrcsordrrk a lakott területek kívíil, - beliil, az ob
}*tum teriiletén. tiképzési bázison, terepen, vasúton és a gnlogosan elszenvedett
baleseteket.

A sponWesaek kategóriíjít Yéprla a kötelező sportfoglalkozós, a reggeli
torna, a tömegsport és a szabadidős sport tevékenységei.

E gyéb fuIesalcátkezeljiik a gyalogc molgás, az étkezé* tisztálkodás, /önte-
vékenység, létfenntartíJ szabadidő eltöltés é§ t játék tevék€ny§égeit.

b.l A szolgtllrttel, - munklvrl ösrzefü3gó útl bdcsotck csoportjíba
tartoznak a szolgálati, ilt. munkahelyre./szíllísra/ menet vagy onnan jövet elszen-
vedettbalesetek.Számukaze|őzőévhezviszonyíwa5,0%-kalcstil*ent,a súlyc-
sóg 1O Fkrl növekedett. A balesetek 6%-a a szolgálati, illetve munkahelyre
menet-jövet közben történt. Bekövetkezésükben a közlekedési szabáIyok durva
megsértése, a vonatra történő szabílytalan fel, - illetve leugrás, figyelmetlenég,
kellő óvatossíg hiánya, valamint gr,alogos közlekedés során szabílytalan, figyel-
metlenköáti ma3atartás játszott közre.Asorállomány "stoppolís'során elszen-
vedettbaleseteinemcsökkentek,kimenetelíikbenigensűyoskövetkezményel*el
jáítak

c.l Az egyéb foglelkodsl bolesctek /a katonai szolgálattal, munkíval
nemiisszefüggőbalesetek/száma20,0%-kalnövekedett,melyekkiz.árólagasérüt
ittassága, va§/ a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó engedély nélkü végzett
munka, engedély nélküi járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vary a
munkába, - munkából menet közben indokolatlanul nem a legrövidebb úWonalon
ködekedve, vagy az út indokolatlan megszakítása során történt.

d.l Szolgrllett megbetegedá§ck közü - egt fertőző megbetegedés kivéte-
lévet - csak a zaj okozta hallískírosodások fordultak elő. A bejelentett és szolgílati
btegségnek min<ísített halláskárosodások saáma a hivatásos állomány körében
éwő éwe csökken, azonban a megbetegedések átlagéletkora az eünűt 5 évben
csökkent€gne fiatalabban szenvedik el a haltáskáro§odásty

A honvédségl közalkatmrzottak foglalkozási "üzeml' baleseteinek száma
5,0 %-kal csökkent, a súlyosságuk mértéke iisszességében lényegesen nem válto-
zott, ezonba,n a csonkolásos balesetek szíma növekedett, amelyek a biztonsígi el-
őírásokmegszegésénekkövetkezményei.Abale§€tekközel207o-aazílgmevelstt
üzeml-útl baleset.
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A sérültek Jogalnak biztosítás.ít, jogosults.íguk rendezését mutatja, hog;r a
megelőző évhezviszonftva a kivizsgálási kérelmek szíma39-ről25-recsöl&ent,
a panasztigyek szíma 13-ról 3-ra csökkent, míg a feüebbezések szíma l-ről2-re
emelkedett, annelyek a trfokú eljárásban rendeződtek

A balesetek elemz&éből megállapítható, hogy azok e4l részÉnél ualapvető
tudati, cselelvési okok miigött a feryelmezetlenség, a jítekosság, a felelőtlenség, *

esetenként s vírtussíg húzodik meg, amelyek a legiellemzőbben a fegrver balese-
teknél jelennek meg, a kockáztatás és a Mtorság negatív értelmezésével.

Afeladatra motivált katona nem kellőel tudva és akarva te§esíteni köteles-
ségét,esetenkénthírtudja,ismeriaszahílyokat,delebecsüve azokat,avszélyér-
zet hiányában mégís elkövcti a fegyelmezetlensóget.

A tudatformálás fő irányai tovíbbra is a szolgálati feladatokfeszes eüáuósát
élá nevelőmunkára, valamint fokozottabb vazélyérzntés felelősségtudat kiala-
kítására, elmélyítésére kell, hogr irányuljanak

4. Az 1993.évl tervezett feledatok ''i

Ki etrcl t f i g yel ma kel l f or dít ani :
F

- a felkészíté§ követelményeinek fokozásával a fegyver-, robbanó-, és
pirotechnikai anyagokkal bekövetkezett balesetek m egelőzésére;

- az általános katonai kiképzés grakorlati foglalkozásainak biztons.ágos
levezetésére;

- a lövészetek szabályzat szerinti előkészítésére, végrebajtásírai

- az erőszakos cselekményekhez kapcsolódó balesetek megelőzésére,
f eltárásíra és kivizsgólására;

A megelözés óltalónos feladatgl:

A baleset-megel őző intézkedések, valamint fl szigofi tó intézkedések követke-
zetes betarüísa, betsrtatása.

A munkavédelem, az üzemeltetésbiztonlíg komplex szemléletének megfele- ?

lően szíikséges a szolgiátatok közötti együttműkiidés és koordínáció javítása

Aparancsnoki és törzskiképzés keretében az alegrségprancsnokí állomány 
'',

munkavédelmi ismereteinek felújíüása, a ryakorlati alkalmazás módszereinek ok-
tatása.
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A lövészetek, robbantások során m€ kell követelni a halláskárosodások meg-

előzé:#t.

A parancsnoki ellenőrzések részeként minden e§€tben vegre kell hajtani a

mrrnkavédelmi szemléket.

A hatósági felügyelet a[í tartoá veszétyes berendeásek vizggálatainak be-

tervezése, végrehajtása, a biányosságok kijavíttatása.

A létesítmények létrehozásánól, korszeriisítésénél, felújíüásánál a létesítés

minden szakasában biztosítani kell a munkavédelmi előírások érvényesüését.

Amunkavedelmifelü$reletetate,rvezéstőahaszndlatbavételigacsapatepít-
kezés, felújitás során az illetékes elöljíró szervbiztosítsa.

Azújvaryfelújítottlétesitményekdokumenüícióinakbiztosítása,hasznólat-
bavételi eljárásának lefolytatása.

A létesítmények üzemeltetésbizton§ági lmunkavédelmi/ ellenőrzéséhez ki-
adott M Ó D SZEíTANI ÚrMUrATÓ alapján aszemlék végrehajtása.

A balesetek jelentési, - kivizsgálási,- nyilvántartási, - és jogszerű lezárási
rendjének javítása, a vonatkozó utasíüis maradéktalan betartása.

Fel kell készülni az MH Parancsnokság Rendszeresített Jelentéseinek Táblá-

zaüíbanmeghatfurozott"Jelentés az üzetulésbizonsóg és rnlnlravédekm hetyze-

t é ről' tír grij elentés iissze.íll íüfuára.

A munkavédelmi biztonságtechnikai szín - ás alakjelek, giktogramok beveze,
tése és alk8lmaása a MH-bao, iki"dott MÓD9aERTANI lJlwturlrÓszerint.

Aközponti továbbképzés meglartása a csapatoknál, intézetekDél tevékenyke-

dő munkavedelni vezetők, megbízottak úszére.

A csapatok, intézetek beiskol ázÁsi terve szerint a munkavédelmi megbízottak
részére aközépf okú munkavédelmi szaktanfolyam levezetése.

A csapatok munkavédelmi vetélkedőinek elóegítése, végrehajtása-
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