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Bbtonságtechnikai Hiv atal személyi állománya

I.

A testi épség és egészség megóvására irányuló feladatok végre-
hajtása 1995. évben

Az MH Parancsnok Úr feladatszabása és a 0168/1995, számő intéz-
kedése, valamint a 0217995. számú parancsa alapján 195. évben a Ma-
gyar Honvédségnél, a testi épség és egészség megóvására irányulóan a

következő feladatok kerültek végrehajtásra:

a.) A szervezet korszerűsitése

- a Magyar Honvédség Biztonságtechnikai Hivatal rnegalapítása
1995. május 01-én, a hivatal működóképességének elérése 1995. július
01-én;

- a haderó átalakítás feladat idóarányos végrehajtásának részeként
a "feltöItöft" ezredeknél és "azoknál nagtobb" katonai szervezeteknél a
függetlenített biztonságtechnikai tisztek állománytáblákba történő rend-
szeresítése (a hivatal javaslata 15 katonai szen€zetre vonatkozott, ami-
ból 1995-ben 6 realizálódotí, a függetlenített biztonságtechnikai tisztek
a hivatal által javasoltnál 2-4 illetménykategóriával és általában 1-el ala-
csonyabb rendfokozattal kerültek rendszeresítésre; ez utóbbiak az érin-

l A résáetes adatok e§ elemzés€kmegialálhatókaz "Ös§zefo8lalójelenté§ aMagyar Honvédsé8
1 99 5, évi üzemelésbiztonsá8technikai h€lyzetéról" o,íH BTH 04/ l 996 nyr.sz.) c. anya8ban
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tettekből csalódást és elégedetlenséget váltottak ki, ez tekintélyüket
csökkenti, munkájukat nehezíti).

b.) Oktatás-felkészités

Végrehajtásra került:

- a csapatoknál az előírt munkavédelmi oktatások megtartása;

- a munkavédelmi megbízottak összevont felkészítése az 7995. évi
feladataik végrehajtására;

- Parancsnok Úr 4817993. lHK25.1 számú intézkedésében megjelölt
beosztású parancsnokok, parancsnok helyettesek üzemelés bizton-
ságtechnikai tavaszi tanfolyamának megtartása a MH ZMKA-n;

- a katonai szervezetek munkavédelmi képviselői oktatását végző
szakemberek (trénerek) tanfolyami felkészítésének megszervezése, fi-
nanszírozása;

- a munkavédelmi megbízottak egy részének (2ó fő) szervezett, in-
tenzív tanfolyami felkészítése, ezzel a munkavédelmi tevékenység szín-
vonalának javítása a beiskolázó csapatoknál.

c.) SzabáIyozás

- az új baleseti információs rendszernek megfelelő Baleseti Jegyzó-
könyv és KitöltéSi Utmutató kidolgozása es rendszeresítése;

- a Munkavédelmi Tórvény ágazativégrehajtását szabályozó minisz-
teri rendelet tervezetek véleményezése.

d.) Ellenőrzések

Végrehajtásra került:

- a katonai szervezeteknél a biztoruágtechnikaimunkavédelmi szem-
lék megtartása, a feltárt hiányosságok felszámolására a parancsnoki (ve-
zetői) intézkedések kiadása és hiányosságok naryrészének felszámolása;
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- a hivatal személyi állománya 21 katonai szevezetlé! (12 SZCSP,
8 LP és 1 BKKP alárendelt) tartott átfogó biztonságtechnikai-munkavé_
delmi ellenőrzést.

e.) Adatszolgáltaüás, adatfeldolgozás

- a katonai szervezetek a balesetekről és foglalkozási megbetegedé-
sekről - általában határidőn belül - az adatszolgáltatási kötelezettségei,
nek eleget tettek;

- a hivatal ellenőrizte, elemezte, naprakészen feldolgozta a beérke-
zett adatokat, folyamatosan elegett tett törvényes iratkezelési (mikrofil-
mezésre előkészítés, központi iratt ározásra előkészítés és átadás, stb.) és
adatszolgáltatási kötelezettségeinek;

- a hivatal negyedévenként ebben a folyóiratban - önálló rovatként
- azMFÍ egészét érintő aktuális és legfontosabb biztonságtechnikai-mun-
kavédelmi inform áciőkat közzétette.

II.

Helyzetjelentés a szolgálati é§ munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök üzemelésbiztonsági állapotáróI

Szolgálati és munkahelyek

Az 1995. évben a Magyar Honvédségen belül jelentősebb új létesít-
mény nem került használatba vételre. A régiek állagmegóvása a lehetó-
ségek határain belül megtörtént, de néhány katonai szervezetnél ery vagy
több létesítmény biztonságos hasmálatának követelményei nincsenek ki-
elégítve.

Az utak, járdák, lépcsők, beázó épületrészek felújítása, javítása je-
lentős egyszeri ráfordítást igényel. A beázott épületekben a vizesedés
újabb veszélyforrásokat képez. Az áramütés veszélye, az elcsúszások le-
hetősége megnőtt. A beázott épületek használata egésxégtelenné, ve-
szélyessé vált. A szolgálati és munkahelyek klíma és komfort követelmé-
nyeinek kielégítése háttérbe szorult.
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A villamos berendezések, hálózatok kismértékben veszélyesek. A
jogi szabályozás önellenőrzést ír elő e területen, amit csak szakvizsgázott
személy végezhet el. Tóbb katonai szervezetnél az elhelyezési szolgálat
szakelóadói nem ismerik e szakterület három ágát: villámvédelem, a be-
rendezések és hálózatok tűzvédelmi-üzembiztons ági és éintésvédelmi ha-
tásossá4ának vbs4álatát, a mért értékek és fekán hibák okmányolását, el-
hárítását. Arosszul értelmezett takarékosság miatt a feladatokat gyakran
nem is tervezik, így a parancsnok nem is tudja mérlegelni a feladatok
végrehajtásának fontossági sorrendjét. A villamos baleseteket gyakran
nem jelentik. (Helyszíni ellenórzési megállapítás).

Az akkumulátortóltő helyiségek kialakítása rnintery húsz katonai szer-
vezetnél hibás, elhanyagolt, Az 1992. évben megiel€nt új szabvány (MSZ
1600-1ó) a|kalmaásával, kevés költségráfordítással megfelelő é§ biz-
tonságos akkumulátortö|tő helyiségek létesíthetők,

A gép- és harcjárművekre szerelt emelógépeket az MH kijelölt szer-
vei ellenőrzik ésjavítják. Az e|Yégzett javítások, üZsgálatok okmányolása
gyakran szakszerűtlen vagy elmarad. A 4. Gépesített Hadtestnél és alá-
rendeltjeinél megoldatlan az emelőgépek és emelőberendezések bizton-
sági felüMzsgálatának végrehajtrása. A 4. Gépesített Hadtest anyagi{ech-
nikai főnöke saját hatáskörében letiltotta a beüzsgálatlan emelő és anyag-
mozgató eszközök (20 különbóző típusÚ, közel 400 darab) územelteté-
sét.

A felvonók különös biztonsági követelményeik miatt te§es élettar-
tamuk alatt hatósági felügyelet alatt állnak. Biztonságuk így teljes értékű.

A kazánok üzembehelyezésekor mindig, használatuk során csak bi-
zonyos teljesítmény fölótt állnak hatósági felügyelet alatt. Biztonsági hely-
zetük megnyugtató, kiszolgálásuk megoldott. Gondot fog okozni a nap-
jaínkban is folyó haderő átalakítás, amely során az elhe\ezési szolgálat
szakmunkás állománya csökken, pótlásuk várhatóan sorkatonákkal tör-
ténik.

A fűtött nyomástartó edények és nagynyomású tömlők felülvizsgálata,
biztonsági helyzete katonai szervezetenként eltérő. A nagynyomású be-
rendezáek és műszereik ellenőrzését a Maryar Honvédségen Kvüli szer-
vezet milliós nagyságrendű öss zegekért végezte és végzi.

217



A tűzveszélyes és veszélyes folyadékok tárolótartályait a kcizelmúll
ban vonták hatósági felügyelet alá (1,Il1994. sz, Ipari Miniszteri Rende-
let). A honvédelmi ágazatra vonatkozó végrehajtási utasítás nincs. Az
elmaradt vizsgálatokról, a romló műszaki állapotról az Uzemanyag Ellátó
Központ által jelentett környezetszennyezésekről - me?állapítható: aZ

üzem-, kenő- és tüzelőolaj tárolók nagyrészének állaga le van romolva,
biztonságuk elmarad a követelményektól.

A Magyar Honvédség tartálykocsijai nem felelnek meg a polgári élet-
ben érvényes aurópai szintű előírásoknak. A telepített tartályok97 Vo,a

több, mint 15 éves, sok az 1940. évben telepített. Az elmaradt vizsgálatok
és javítások következtében a biztonságuk csökkent. Az elhelyezési szol-
gálatok kezelésében lévó fútőolaj tartályok helyzete még rosszabb,

Az egréni védőeszköz ellátottság néhány alakulat kivételével meg-

felelő, de elhasználódottságuk különböző mértékű, pótlásuk beszerzési
nehézségek miatt hiányos. Több helyen nincs sav- és lugálló védőruha.
Elhasználódott a tűzszerészek védóruhája. Rendszeresítés alatt van vi-
szont a mikohullámú sugárzás elleni védőruha.

Az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételei több helyen hiá-
nyosak. A parancsnokok egy része nem tulajdonít fontosságának megfe-

lelő jelentőséget.

A haditechnikai eszközök biztonsági szerkezeteinek, reteszelő be-
rendezései áramköreinek állapota néhány alakulatnál - elsősorban a pa-

rancsnoki és technikai kiszolgáló állomány felületessége, ismerethiánya
miatt - nem megfeleló. A helyszíni ellenórzóseink alkalmával az első fi-
gyelemfelhívás után az e|Ienőrzésbefejezésének idejére a kísebb hibákat
elhárították, kij avították.

Az előző évhez viszonyítva romlott az objektumok és a technika ál-
laga, ami maga után vonta a biztonság csökkenését. Az új hibák és az
eddigi állagromlások felszámolásának nagyobb része nagyösszegű anyagi
ráfordítást igényel, kisebb része igényes üzemeltetéssel, öntevékenyen
megelőzhetó, elhárítható.

Ajelenlegi helyzeten lényegesen javitana, egyben pénz- és időkírné|ő
mego|dás lenne a Magyar Honvédségen belül egy vag;r töbtr bizton-
ságtechnikai ellenőrző, mérő, javitó bázis létrehozása, továbbá a biz-
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tonságt€chnika-münkavédelemre fordítható anyagiak külön költségve-
tési tét€l€n tervezése, jóváharyása és a felhasználás ellenőrzése.

In.

Balesti helyzeí értékelése

A baleseti helyzet értékelése az 1995. évben bekövetkezett személyi
sérüléssel járó, három napot meghaladó szolgálat-, illetve legalább 2 nap
munkaképtelenséget okozó balesetekról, az 1996. 03. 15-i beérkezett IL
sz. Adatlapok és REJET jelentések adatai alapján készülí.

A katonai szervezetek adatszolgáltatói, jelentái kötelezettségüknek -

kevés kivételtől eltekintve - határidóre eleget tettek. Aszolgáltatott ada-
tok valósak, csak néhány hiányosan és pontatlanul felterjesztett II. sz.
Adatlap utólagos pontosítására kellett intézkedni.

A szómítógépes adatfeWolgozás naprakészen megtörtént, az ígt feldol,
gozott adatok képzik ezen tájékoztató alapját.

A Magyar Honvédségnél 1995-ben - az e|őző évhez viszonyítva -
csökkent 15,4 %-al a balesetek és 22,4 %io-al. akiesett munka és szolgálati
napok száma. Asérültek közül 12 fő meghalí, 14 fő csonkulásos, a többi
pedig különbtiző súlyosságú sérülést szenvedett.

A halálos balesetek következtében a 3 fő hivatásos katona és 5 fő
sorkatona honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggő, 4 fő sor-
katona pedig honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem összefüggő te-
vékenység közben vesztette életét,

A csonkulásos bale§€t€t szenvedett 4 fő hivatásos katona honvédel-
mi kötelezettség teljesítésével összefüggésben. A 9 fő sorkatona közül 8
fő balesete honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggésben, 1 fó
balesete nem összefüggésben következett be. Az 1 fő közalkalmazott
csonkulásos balesete szalagfürészgépel végzett munka közben (üzemi
baleset) történt.

Balesetból eredően, FÜV dcintés alapján 274 sorkatonát szereltek
le. A leszereltek közül 201 fó balesete honvédelmi kötelezettség teljesí-
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tésével összefüggésben kcivetkezett be, akik közül 159 fő ideiglenesen,
42 fő pedig véglegesen alkalmatlanná vált katonai sznlgá|atra.

Az elmúlt év legtragikusabb bale§ete l995, 09. 13-án történt az MH
47. P ápaEarcászati Repülóezrednél: 2 fő hivatrásos pilóta yesztett€ éle_
té! repülő kiképzés közben.

A legtöbb személy sérülését okozó baleset (tömeges baleset) 1995.
10. 13-án ttirtént fabarakkban (pihenő körlet) a széntiizelésű lcílyha szak-
szerűtlen üzemeltetése ktivetkeztében, a kiáramló szénmonoxid 7 főnél
okozoit különbö ző mér tékű gázmér gezést.

Az előó évhez viszonyítva I5,4 Vo-kaí csökkent az összes sérültek
száma, (a hallgató állománycsoport kivételével a csökkenés minden állo-
mánycsoporton belü[ bekövetkezett) üszont a hallgatói állománycsoport
sérültjeinek száma 10,4 Vo-kal növekedett. Ez utóbbinak valószínú oka,
a 4 éves tisztképzésre való visszatérés (létszámnövekedés).

Az eIőző évhez viszonyítva 1995. évben 77 Vo-al emelkedett a több
személy egyidejű sérülésével járó (tömeges) balesetek száma,

1995-ben baleseti eredetú halláskárosodást 25 fő szenvedett: 4 fő
hivatásos, 21 fó pedíg sor állományú. A 25 fó közül 17 fő honvédelmi
kötelezettség teljesítésével összefüggésben, 8 fő pedig nem összefüggő
tevókenység közben szenvedett halláskárosodást. A halláskárosodások
elsődleges oka, eíőírt egyéni zajvédó eszközcik szakszerűtlen használata,
illetve mellőzése.

A baleseti eredetú hallássérülések megoszlását, a balesetkor végzett
tevékenységet, a sérülés minősítését és a kiesett szolgálati és munkana-
pok számát az 1 . számú táblázat tartalmazza.
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1. szdruj tóblózaí

1995. évb€n történt baleseí€lc

94 Vo-a honvédelmi kötelezettség t€ljesítésével ös§zeftiggő;

4 Vo-a űíi;
2 Vo-a honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem összefüggő.

1.) Honvédelmi kötelezettség teljesítésóvel összefiiggő balesetek

a.) Áltatános katonai kiképzés balesetei:

Ebbe a kategóriába vannak sorolva az alaki, általános harcászati,
általános lőkiképzési, a műszaki, a vegyiyédelmi, a testnevelési foglal-
kozásokon, továbbá a hivatásos állományíaknak a továbbképzéseken
a tanr€ndben, kiképzési programokban előírt foglalkozásokon történt
balesetei.

Az e|őző évhez üszonyíwa 26 %o-ka| csökkent ezen tevékenységi
körbe sorolt balesetek száma. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen na-
pok száma: 3766 nap, ami szintén 9 7o-kal csökkent. A bekövetkezett
balesetek csökkenése összefüggésbe hozható a kiképzési foglalkozások
mennyiségi csökkenésével.

Az általános katonai kiképzési balesetek megoszlását^2. sz. táblázat
tarta|mazza-
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Fsz, Tevéken!§égEk l99l l992 l99j l994 l995

l- AlakikikéDzés 8 7 8

Áh. harcisz. kiképzé§ l7 6l {5 2]
3. Ah, lökiképzés l2 4 lE t
4- V.,!\fuéddni kikéozcs (, l2
5 lvlüszrki kiképzés 4 4

6. T.(nev l( ikÉDzé§ l09 99 ,l7 l25
1 Ecvéb 1 8 8 57 2l

összes l74 ld8 l8j 1s7 lm

2. szómi tóblózat

A kedvezőnek látszó adatok ellenére múszaki kiképzés közben bal-
esetben hunyt el egy sorkatona (engedély nélkül, a ke zelő által észrevét-
lenül került be a múszaki gép veszélyzónájába) másik sorkatona pedig
robbanóanyag megsemmisítáekor veszítette balszemét (csonkulásos bal-
eset).

Alaki és általános harcászati kiképzési balesetek többsége az alaki-
és gyakorlótereken, elbotlásból, elesésből következett be (20 esetben).

Átahnos lőkiképzés közbeni balesetek előidézó okai között legtöbb-
ször a védőeszköz (hallásvédő) nem rendeltetesszerű használata, mellózé-
se, továbbá elbotlás, elcsúszás hatott köZre.

Veryivédelmi kiképzés közbeni balesetek oka a kellő óvatosság hi-
ánya.

Műszaki kikópzés közbeni balesetek okai biztonsági előírás súlyos
meg§értése (1 eset) és anyaghiba (1 eset).

Testneve|ési kiképzós közbeni baleset legtöbb alkalommal a sorál-
lomány kötelezó sport foglalkozása közben töítént. A leggyakoribb bal
eseti okok: afrwelmetlenség (49 eset), a kelló óvatosság hiánya (42 eset)
és az eryensúllvesztés (32 eset).

Egtéb kikópzési balesetek következtében legglakoribbak a szemé-
lyi-, magatartási- és tárgyi hibák.
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b.) Szakkiképzési balesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a személyi áIlomány szakbeosz-
tására való felkészítése közben történt ba|esetek

1995-ben 139 szakkiképzési baleset történt. A kiesett szolgálati- és

munkanapok száma: 3024.

Az e|őző évhez viszonyíwa a balesetek száma 19 Vo-kal, a kjesett
szolgálati- és munkanapok száma 33 7o-kal csökkent. A "kiesett napok"
számának a balesetek csökkenési arányát meghaladó csökkenése a bal-
esetek súlyosságának mérséklődéséből kcrvetkezik, A kedvező tendenci-
át viszont nagyon mérséklik a halálos balesetek: szakkiképzés közben
vesztette életét 2 fő repűlőgépvezető, egy gépjármű kiképzó tts- és egy
sorkatona gépkocsivezető.

A szakkiképzési balesetek tevékenységi ktirönkénti megoszlását a3.
s z á mú íáblázaL tarta|mazza.

Fsa T.vék.nysé8ek l99l l99] l993 l994 l99_í

Faqyverncmi kiképzes 93 88 10 88 76

s?iká,.ikiképzés 55 76 ]6 79 62
sszí'egwcrn. kiképzés 20 ]? i8 .t

s§zesen ló0 ]l |?1 l7l Ij9

3. szdlruj tóbldzat

c.) Szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos balesetek:

Ezen kategóriába vannak sorolva a katona állománynak beoszás,
illetve parancs §zerinti Yégzett tevékenysége közben elszenvedett bal-
esetei.

A szolgálati feladatok ellátása során bekövetkezett balesetek száma
I71.F;za tavalyi évhez viszonyítva 36 7o-os csökkenés. A kiesett napok
száma 3426, ez 3i %-kal kevesebb az előző e,liné|.

A szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos balesetek tevékenysé-
gi körönkénti me goszlását a 4. számú táblázat tartalmazza.
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Legszembetúnóbb a csökkenés az őrzés-védelmi feladatok ellátása
közbeni baleseteknél, mivel az elóző évben őrszolgálatban 2 halálos bal-
eset is történt; a többi baleset súlyossága kismértékben emelkedett.

Tevékenvséqek l99l l99] l99! l99.1 l99J
orés-vérlelmi t'eladztok l24 l05 96 78 j4
Hdm-i ürveleti és más szol!. 72 6.1 95 8l 52
HKsz éc eílvéh ,!!,!!órlá§ 8 li I )

4. FeFrr'erkaóanianá§ 5 4 I

i,!véb káloí,li t'el.dalvérzé§ l0l 8J ó0 l04 6l
il0 21l ]6i 2ó8 l7l

4. szdrui tóbldzat

Az őzés-védelmi feladatok közbeni baleseteklegfőbb okai: az egyen-
súlyvesztés (22 eset) a kellő óvatosság hiánya ( 1 4 eset), a figyelmetlenség
(9 eset), a biztonsági előírás megsértése (lóbalesetek, vótlen lövésból 5
eset), erőszakos cselekmény (4 eset). A balesetek többsége az őrszobán
és a felvezetési útvonalon történt. A lóbale§etek közül kettő súlyos sé-
rülést (nyaklövés és haslövés) a többi végtag sérülé§t okozott.

A hadműveleti iigleleti és más szolgálatokban történt balesetek oka
a firyelmetlenség (21esel), azegyensúllvesztés (14 eset), kellő óvatosság
hiánya (13 eset), erőszakos cselekmény (6 eset).

HKSZ és egtéb ryakorlás, fe5lverkarbantartás közbeni balesetek
oka a kelló óvatossághiánya (2 eset), firyelmetlenség (1 eset), egyensúly-
vesztés (1 eset).

Az egtéb katonai feladatvégzés közben bekövetkezett balesetek legy-
gyakoribb oka a járófelületek csúszóssága, egyenetlensége, a meggondo-
latlan sietség és a kellő óvatosság hiánya.

d.) Munkabalesetelc

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a katonák é§ a közalkalmazot-
tak beosztásukban, munkakörűkben végzetl tevékenységei közben el_
szenvedett munkabalesetek.
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611 munkabaleset történt, ezek száma az előű évhezuiszartyítl,a 11, 7o-

kal csökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen napok száma 1 1385 nap.

Az e|őó e,irezvkzonyítva a csökkenés:14 Vo-os.

A számszerű csökkenésen kívül más javulás e területen nem történt,
mivel a csonkulásos balesetek 57 7o-a (8 ba|eset) munkavégzés közben
következett be.

A munkabalesetek tevékenységi körönkénti megoszl ását az5- számú

táblózat tarta].mazza.

Fsz- Teléken!,5€gek l99l l99? l99] l994 l995

Javilás. ksíbantan. ]05 2I0 345 ló0 l24
,, sállitás lirolá§ 2l5 20J ló3 lJ0 l23

Eoitö tevétcnyséq 77 &l 4j 54 ,l0

.l- konvhai munka l66 l9| l62 l55 l4l
5. Taka.itás l01 l12 l0l 7s

6 Eqvéb l47 il 27 ll0 |09

összes 9l4 84l 86l 104 6l

5. szórlu? lóblózar

Jaűtrás és karbantaúás közben 7 csonkulásos baleset történt, vi-
szont a bekövetkezett összes balesetek száma 22,5 %-kal csökkent. A
sérűlések döntő többsége a gépek és gépi berendezések, harcjárrnúvek
javítása közben, fi§,elmetlenségbót, kelló óvatosság hiányából (115 eset),

valamint alkalmatlan vagy hibás szerszámok, eszközök használata miatt
(9 eset) következett be.

Szállítás, tárolás, anyagmozgatás során 1 csonkulásos baleset tör-
tént, viszont e területen is csökkent a balesetek száma az előző évhez
üszonyítva 78 Vo-kaí. A sérúlések nagyobb része a kézi anyagmozgatás
(rakodás, raktározás, stb, 95 eset), kisebb része a szállítás kózben (r8
eset) történt. Leg gyakor|bb balesai okok, ttgyelmet|enség (53 eset), kel-
ló óvatosság hiánya (47 eset), szervezái hiba (23 eset).

típítőtevékenység közben bekövetkezett balesetek száma: az előző
évhez viszonlWa 26 %-kal csökkent. Abale§etek több mint fele (21 eset)

szakipari munkák végzése közben történt. A legtöbb baleset elbotlásból,
elcsúizásból kóvetkezett be, aminek legfóbb okai a kellő óvatosság hiá-
nya (16 eset), figyelmetlenség (15 e§et) és egyensúlyvesztés (9 eset).
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Konyhai munkavógzéssel összefüggésben a balesetek száma9 Va -ka|
csökkent az előzó évhez üszonyítva. Leggyakoribb ba leseti okok: szőrás,
vágás (64 eset), az elcsúszás (38 eset), égés, íorrázás (14 eset), amelyek-
ben leginkább közrehatottak a kelló óvatosság hiánya (50 eset), a firyel-
metlenség (43 eset) és az egyensúlyvesztés (33 eset).

Takarítrás közbeni balesetek száma stagnált az előző évhezképest.
A sérülések legnagyobb része az elhelyezési körleten belül (41 eset), a
hálótermekben (17 eset), a vizes helyiségekben (15 eset), folyosón (9
eset), valamint a külsó körletben (25 eset) következett tie. A balesetek
leggyakoribb kiváltó oka a kellő óvatosság hiánya (21 eset), figyelmetlen-
ség (25 eset) és az egyensúllvesztés (25 eset).

Egyéb munkatevékenységek (gógyító, erdőgazdasági, kisegítőgaz-
dasági ,stb.) során történt balesetek száma szintén stagnált az előző évi-
hez képest. A balesetek legfőbb kiváltó okai a firyelmetlenség (14 eset),

a kelló óvatosság hiánya (28 eset) és az egyensúlyvesztés (15 eset).

e.) Szolgálati közlekedési balesetelc

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a közúti gépjármű közlekedés
közben, közúti vary vasúti utazás, utaási céllaljárműre fel- és lesállás
közlren bekövetkezett balesetek.

A személyi sérüléssel végződó közlekedési balesetek s záma 4O Vo-kal
kevesebb az előző eviné|. A kiesett szolgálat illetve munkaképtelen na-
pok száma 3143 nap volt.

A szolgálati közlekedési balesetek hely szerinti mego szlását a6. szá-
mú táblázat tartalmazza.

Fs.. Tcvék.ny§ógck l99l l992 l993 l994 l995

Lakoí tcriileten b.lül 29 l9 6l 29
L!&ott terúleten kivúl l6 75 25 l0J 9
obicktumoí bel0I 3l 33 52

4 kiképzési hizison 8 l9 7 7 l0
5. 6 7 8 I

ó. Vs§uton 6 9 6 l9 l5
osszcs ll] l16 l18 238 l ló

6. szóruj l1blózal
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E tevékenységi körben elszenvedett bale§€t következtében életét
vesztette 1,fó sorkatona, aki édesapja személygépkocsiját vezette szolgá-
lati úton, Utközben uralmát elveszítette a gépkocsi fölött, megq§úszott,
megpördült, átcsúszott a bal oldalra és ott IFA tehergépkocsival ütkö-
zött. Az ütközés közben elszenvedett agysérülésben hunyt el. Utasa is -
sorkatona társa - sú\os életveszélyes sérülést szenvedett.

A baleseti okok között továbbra is a leggyakoribb a firyelmetlenség
(25 eset), a kelló óvatosság hiánya (21 eset), az e§/ensúlyvesaés (19 eset),
a járműre-, járműről történő szabálytalan le- és felszállás (12 eset), a jár-
mű feletti uralom elvesztése (5 eset), Ittas§á& mint ok nem játszott §ze-
repet a bekövetkezett gépjármű ba|eseteknél.

f,) Sportbalesetelc

Ebbe a kategóriába tartoznak a sportúevékenysQgel smrosan össze-
függő tevékenysége\ íg a reggeli torna, tömegsport küIönböző szintű
bajnok§ágolq yer§enye\ az előírt és a szabadidős sporttevékenység.

A balesetek száma összességében 5,5 7o-kalcsökkent, viszont 1 cson-
kulásos baleset is történt (sorkatona szabadidóben végzett sportolása köz-
ben bal kezének második ujjára ejtette a súlyzót, amely csonkolta a má-
sodik ujjánakelső két percét). A kiesett szolgálat- és munkanapokszáma
9277 nap, ami 18 %-kal kevesebb volt az előzó évben.

A balesetek kúlönbözó tevékenységi körök szerinti megoszlását a
7. számú táblázat tarta|mazza.

Fsz Tevékcnyse$k | 99l l991. l99] l994 l995
kótelezö sDoníbslalkoás 1o 64 76 71 8l

Reaaeli tomá l7 l34 l9 l4
Tómc6pon 6l 64 l0

4, z.badidósport 325 2t3 34l 328
sszes 472 584 375 .l58 133

7. gzótllú tóblózat

A sportbalesetek legfóbb okai: a firyelmetlenség (158 eset), az egyen-
súlyvesztés (137 eset), a kelló óvatosság hiánya (138 eset). A sportbale-
setek leggyakoribb bekövetkezési helye a sportpálya (263 eset), a torna-
terem (85 eset) és a laktanyaudvar (44 eset).
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A sportbalesetek n agrésze akiképzési foglalkozrások befejezése után,
szabadidő eltöltése közben ktivetkezett be.

g.) Eryéb balesetelc

Ebbe a kategóriába tartoanakaz előzőekbe nem soro|hatő, íőleg az
önlevékenyen végzett, illetve a létfenntartó tevékenységekhez kapcsoló-
dó balesetek. Ilyenek az étkezés, tisztálkodás, kultúrális tevékenység,
látogató fogadás, stb, Szintén idesoroltak a pihenő időben bekövetke-
zett balesetek is,

Az egyéb balesetek száma az e|őző évhez viszonyítva 12 %o-ka| sú-
lyossága 3 csonkulásos balesettel növekedett. A 3 csonkulásos baleset
kózül kettőt az összecsukható ágy szakszerűtlen használata, eryet pedig
ajtó becsapódása okozott. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen napok
száma 17'142 volt, amí az előző évinek9'I %-a.

A legtöbb baleset objektumon belüli helyváltoztatás közben (306
eset), továbbá a létfenntartó tevékenynéggel összefüggésben és az objek-
tumban eltöltött szabadidóben kcivetkezett be (193 eset).

Az egyéb balesetek bekövetkezéseinek a legryakoribb oka: az egyen-
súllvesztés (42Z eset) és a kellő óvatoss ághiánya (46 eset).

2. Úti balesetek

Ebbe a baleseti csoportba azok a balesetek vannak sorolva, ame-
lyeket a sérüIt a szolgálat-, illetve munkahelyére menet vagr onnan la-
kásíra, szállására rnenet közben szenvedett el.

1995. évben 116 úti baleset történt, számuk a mege|őző évbezvíszo-
nyítva 8,5 Vo-ka! csökkent. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen napok
száma 342I nap, ami 16 7a-os csökkenés az 1994. évhezképest.

Az e|őző évhez viszonyítva e területen - annak ellenére is, hogy 2
sorkatona életét vesztette - lényeges, de még nem elfogadható a javulás.
Az elhunyt 2 sorkatona közül egyik saját segédmotorkerékpár vezetője-
ként (leszorították az úttestről és felborult, fejsérülésébe a helyszínen
meghalt), a másik gépkocsi utasként szenvedte el a halálos balesetét (el-
távozásra utazás közben fának ütköztek).
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Az úti balesetek 4I,5 %o-a gya|ogos közlekedés, 36,5 %-a saját gép-
jármú vezetése, I0 Vo-avasűíi köz|ekedés, 12 Vo -a közúti tömegközleke-
dés közben történt.

Az 1995. évben történt úti balesetek során megsérült személyek ál-
lománycsoport és súlyosság szerinti megoszlását a 8. számtl táblázat tar-
talmazza.

sérülések All, k3t, HL 5oí Hallg. Hka. óssz: l994.év

llalálos l994 l00.0
l9g§ l00.0

sonkutáso§ l99] l l00.0
| 995

súlvos |994 l1 5 16 95 l00 0
l995 ]0 :I l _t8 90 917

Könn!,ú l99J 9 ) 9 l00 0
l995 lí .l 4 ]5 l08.7

Csszes l99.1 2l _i9 1 i§ I]] l00.0
l995 49 .l] l18 96"I

l994.év c'&ban l01.7 8:.l 7l..l l]0.I 96.1
.X

8- szótrui ulbhiza

Az úti balesetek bekövetkezésének leggyakoribb okai az egyensúly-
vesztés (53 eset), a figyelmetlenség (19 eset), relatív gyorshajtás (9 ese!,
gépjármú feletti uralom elveszté§e (9 eset), jánnűről, illetve járműre tör-
ténő szabálytalan le- és felszállás (8 eset).

A gyalogos közlekedésnél leggyakoribb ok: a közlekedési szabályok
megsértése, a kiépített utak (útlerövidétés és időkímélés céljából) mel-
lózése, a járó felület állapotának figyelmen kívül hagyása.

3. Honvédelmi kötelezettség teljesíté§ével nem összefüggő
bale§etek

Ebbe a csoportba soroltak azok a balesete\ amely€k a honvédség
működési körén kívül eső elhárithatátlan okok vasi kizáIólag a sérült
elhárithatatlan magatartása miatt, továbbá különböző sport-
egyesületeklren folyíátott sportolás közben következtek be.
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Honvédelrni kötelezettség teljesítésével nem összefüggő baleset 1995.
evbel 62 esetben következett be, ezek száma 20,5 Vo-kal csötkent az
előzó éühez üszonyítva.

A balesetek megoszlását a 9. száml1 táblázat taítalmazza.

sérúlistk All. lat Ht- §or H!llg. Hk"- óssz: l99.1.&
9/&ban

lldálo§ g9{ l00.0

99s 4 .l 200.0

c§onkul{i!os 994 l00.0

995

iúl}os 994 .t0 , 2 l00.0

995 { 3.t 7 4s 957

Ktnntü 991 7 2 ]9 l00,0

995 l2 .l1 .1

5sszes 904 62 9 4 7E l00 0

995 4 17 9 62 79.J

l99.1.év c'Fban l25 0 75.E l00,0 50.0 19,5 --_

9. szóttu1 ttibwza

1995-ben balesetek közül 37 esetben (ffi Vo) a ti|tó rendszabályok
súlyos megszegése miatt (kizárólag a sérült elháríthatatlan magatartása),
10 esetben (76 Vo) kűlönbőző sporteryesűletekben fo$atott sportolás,
15 esetben (24 Vo) pedig egyéb, főleg szabadidós tevékenység közben,
bekövetkezett balesetet minósíteitek Honvédelmi kötelezettség teljesí-
tésével nem összefüggónek.

A halálos balesetek egrrésze e kategóriába került besorolásra az il-
letékes parancsnokok minósítése alapján. A honvédelmi kötelezettség
teljesítésével nem összefüggő baleset következtében elhunyt 4 sorkato-
na. Mind a négy fő - a baleset körülményeinek leírása alapján - kizárólag
saját elháríthatatlan magatartásával okozta balesetét, illetve halálát (2
sorkatona erősen ittasan közlekedett, egyiket elgázolták, a másik ipar-
csatoínába esett és vízbefulladt; egy sorkatona tiltott helyen fÜrdött a
Bánki tóban; eg5l sorkatona pedig számára ismeretlen marok lófegyverrel
lőtte főbe magát). A csonkulást szenvedő sorkatona - és a többi sérült
nagyrésze i§ - saját elháríthatatlan magatartásával okozta balesetét.
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Iv.

§zolgálati megbetegedések

1995-ben 37 szolgáíatí eredetű foglalkozási megbetegedés történt,
mind zaj okozta halláskárosodás.

A bejelentett és azokból szolgálati kötelmekkel összefüggőnek mi-
nősített halláskárosodások száma az elmúlt 5 évben a 10. száiú táblázat
szerint alakult:

l0. szlilui táblózaí

A bejelentett halláskárosodások száma 68 Vo-kal és a szolgálati kd-
telmekkel összefüggőnek minősítet teké 20O Vo -kal, azaz háromszorosára
emelkedett. Az előző évhez viszonyítotí "visszaesés'' a zajártalmas szol-
gálati beosztásban lévő állomány szolgálati körülményeinek tartós rom_
lásával függ össze. A za1 okozta halláskárosodásban megbetegedettek
átlagéletkora: 46 év, ami az esetek számával fordítottan - az e!őiő evhez
viszonyítva - csökkent,

A sérültek érdekvédelme

1995-ben két panaszüg5l volt: 1 fő hivatásos katona 1986-ban, 1 fő
sorkatona 1995_ben elszenvedett balesetének utólagos kivizsgálását kér-
te, ami intézkedé§ünkíe megtörtént.

Az MH PÜsZcSF-ség Kártérítési Osztálya és a Hadkiegészítő Pa-
rancsnokágok érdekvédelmi szervei összesen 129 esetben kértek ada-

[lall:iskárosottások

szol8álati kót()Imckkcl
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tokat, felvilágosítást a tartalék állományba helyezett hadkötelesek társa-
dalombiztosítási ellátása, illetve kártésítési ügyének intézése végett.

Utólagos baleset kivizsgálást a FUV döntés alapján leszerelt kato-
nák ügyében 12 esetben rendeltünk el, mert azt korábban elmulasztot-
ták.

Intézkedésünkre a sérültek alakulatai minden esetben kivizsgálták
a baleseteket és ezálta| a katonák kártérítési ügyei törvényesen elinté-
ződtek.

A csapatoknál az érdekvédelem szakszerűbbé és hatékonyabbá té-
tele céljából 1995-ben a magasabbegl,ségek munkavédelmi képviselők
oktatását végző szakembereit (trénerek) tanfolyami beiskolázással (az

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben) felkészí-
tettük feladataik ellátására. A felkészített trénerek közül 1 fő 1995. de-

cember 29-én nyugáIlományba vonult.

Összegzés, köveíkeztetések

A Magyar Honvé dségnél az 1995 . éxben is töretlen és s zeíaezelt vol'í

a bizton§ágtechnikai-munkavédelmi tevékenység. A hiányzó és még
meglévő, de a Munkavédelmi Törvény előírásainak nem megfelelő sza-

bályzőkat pótolta a lelkiismeretesség és a kötelességtudat-

A szabályozási tevékenységen kívül, a meghatározott főbb feladatok
végrehajtásra kerültek, ezáltal összességében javult (főként szervezett-
ségben) a Magyar Honvédség biztonságtechnika!munkavédelmi helyze-
te.

A katonai szervezeteknél a biztonságtechnikai - munkavédelmi ki-
képzés - felkészítés helyzete évek óta stagnál. A középfokon kiképzett
szakemberekrnár csak 1/4-e (8!t fó) műveliezt a szakmát. AMagyarHon-
védségen belül jelenleg 148 iő végez ilyen tevékenységet állománytábla
szerinti beosztásban, illetve megbízottként és több mint 1i3-uk (55 fó)

semmilyen munkavédelmi szakképzettséggel nem rendelkezik, közör
tük több ezred "fó állású" biztonságtechnikai tisztje is! A hivatal és jog-

elódei eddig (11 év alatt) 330 középfokú munkavédelmi szakembert kép-
zett ki.
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A'pálya elhagtásának" a többi között lényeges oka ezen szakem-
berek alacsony tánadalmi á anyagi megbecsülése. A Munkavédelmi Tör-
vény magasabbra emelte a kóvetelményeket, a szakemberek megbecsü-
lése ezzel nem tartott lépést,

A középfokú szakképzettséget szerzettek és a szakmát művelők szá-
mának alakulását az 1. szómú, a szakmát múvelők szakképzettség szerinti
összetételét a 2. számú graftkon szemlélteti.

A balesetek csökkenő tendenciája tovább folytatódott. Nagy hon-
védségi-társadalmi visszhangot kiváltó tömeges baleset (mint 1994-ben
az aknavetó robbanás) nem történt. Nagrobb méríékben csökkent a
csonkulásos és a súlyos sérülések sáma, kisebb mértékben a halálo§
és könnyű sérülé§eké.

A balesetek 2/3-át a sorkatonák szenvedték el, fóleg szabadidejük
eltöltése közben. Ez bizonyos mértékig utal a felüryelet hiányára.

kettó halálos és kettő csonkulásm baleset kivételével, e két kate-
góriába tartozó baleseteknél, a tragédia okozója - legtóbb e§etb€n - íeI-
jesen vagy nagyobb részt, az elhunfl, i|letve a csonkolódott volt, A másik
két kategóriába sorolt (súlyos és könnyű sérülést okozó) baleseteknél is
- legtóbb esetben - a §érült vétkes közrehatása nagymértékű volt.

A csonkulásos balesetek 57 Vo-a munkavégzés közben (munkabale-
set) következett be. Ezeknél a baleseteknél is - egy eset kivételével - a
figyelmetlenség és nem a munkaeszközók elhasználódott állapotavolt az
ok.

Lövés, robbanás okozta baleset következtében egy sorkatona meg-
halt (főbe lőtte magát a fegyverrel való ismerkedés közben), egy tűzsze-
rész sorkatona bal szemét veszítette robbanóanyag megsemmisítéskor.
Az előzőekben leírtakon túl kettó súlyos (egy nyaklövés, ery haslövés)
és hét végtag-, illetve arcsérülést okozó baleset történt. Az összes lövés
és robbanás okozta baleset legfőbb kiváltó oka., a biztonsági rendszabá-
lyok valamilyen mértékű - a súlyosabb kimenetelűeknél durva - megsér-
tése volt.
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Az összes balesetek súlyosság szerinti megoszlását a 3. számú, a sor-
katonák baleseteinek időintervallum szerinti megoszlását a4. számú gra-

fikon szem|éIíeLi.

1995-ben megemelkedett a bejelentett és kivizsgált foglalkozási ere-
detű halláskárosodások száma. Ennek pontos oka ismeretlen, de a meg-
betegedések nem 1995-ben keletkeztel mivel azok kialakulása évekig
(5-10 év) tartó folyamat k<ivetkezménye. Ezeket jelzés értékűen kell ke-
zelni és az eddigieknél is fokozottabb íiglelmet kell fordítani a megelő-
zésre.

Á halló skárosodottak leglényegesebb je|Iemzőit az 5. számú graJikon
szemlélteti.

Az épületek, ópítmények, haditechnikai eszközök egyrésze potenci-
ális veszélyforrássá vált (pl.: beázó falakban, épületekben lévő villa-
mosvezetékek, lekopott, kitöredezett lépcsók, stb.). Ezek kijavítása na-
gyobb anyagi ráfordítást igényel, de sok kisebb hiba öntevékenyen is meg-
e|őzhető és elhárítható. (:Ez utóbbi, ellenőnési tapasztalo/., szinte min-
den katonai §zervezetnél a feltárástól az ellenórzés befejezéséig azösszes
olyan hiányosságot megszűntették, amelyek nem vagy kisebb anyagi rá-
fordítást igényeltek:).

Ahatósági felügyelet alá sorolt berendezések állapota, kötelezóvizs-
gálatainak végrehajtása katonai szervezetenként kü[önböző, A különbö-
zőségeknek legfőbb okn: a méréseket-vizsgálatokat honvédségen kívüli
szervek végzik nagy anyagi ráfordításért.

Elegendő belső kapacitás hiányában megoldatlan a Magyar Honvéd-
ségen belül az emelógépek biztonságtechnikai vizsgálata. Ennek hiányá-
ban a 4. Gépesített Hadtest anyagi-technikai szolgálat főnöke kb. 400 db
bevizsgálatlan gép üzemeltetését letiltotta. Várhatók további ilyen in-
tézkedések is és azok hosszabb távon már komoly műkiidési gondokat
fognak okozni.

Öss"egerre, A Magyar Honvédségen belül a szervezett és folyama-
tos biztonságtechnikai-munkavédelmi tevékenység személyi és tárgyi fel-
tételei még szükégszerúen megfe|előek, az e|őző évhez viszonyítva - kis
mértékben - tovább javult a helyzet. A hiányzó szabályozókat és anyagi-
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ak egyrészét pótolta az állomány lelkiismeretessége, többlet energia rá-
[ordítása.

A haditechnikai eszközök, az objektumok, kiképzesi létesítmények
állagának folyamatos romlása mellett is a balesetek közel fe|e, "eszköz
néIkül" a sport létesítményekben személyi okokból (személfl hibákbóD
következnek be. Ir ggyakoribb sérüIések a sebzés, szakítás, zúódás, stb.,

melyek legtöbb esetben maradandó károsodás nélkül ryóg5rulnak csak
I,7 Vo-ot tesznek ki az agy-, ideg- és belső szervek sérülései (11., 12., és
13. szómú táblázatok).

v.

Kiemelt feladaíok 199ó. évre

Múködtetni kell es a tapa§ztalatokat folyamatosan gyűjteni az 1996.
január 01-én bevezetett, illetve rendszerbe állított, Baleseti Jegyzó-
könyvre alapozott új baleseti információs rendszert. A fél év alatt össze-
g1újtött tapasztalatokelemzése alapján aIII. neryedévben végre kell haj-
tani a szüIrséges korrekciókat!

A munkavedelrni szalJ<épzettséggel nem rendelkezó biztonságtechnikai
tiszteket és megbízottakat fel kell ké§zíteni - lehetóleg §zervezett formá-
ban - feladataik ellátá§ára.

A Munkavédelmi Töwény ágazati végrehajtását szabályozó minisz-
teri rendelet vagy annak hiányában MH parancsnoki intézkedés alapján
ki kell dolgozni és kiadni a Magyar Honvédségre vonatkozó részletes
munkavédelmi s zabály ozőkat.

A bevezetésre kerülő új szabályozók alkalmazására - összevont ki
képzés formájában - fel kell készíteni a végrehajtó állományt.

Tenszerúen végre kell hajtani a kijelölt katonai szervezetek átfogó
biztonságtechnikai-munkavédelmi el|enőrzését.

Cjsökkenteni kell a halláskárosodások számát, el kell látni a zajha-
tásnak kitett állományt védőeszközzel és szigorúan megkövetelni annak
hasznáIatát.
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Előtérbe kell helyezni a műszaki megelózést és a szervezést a fog-
lalkozási megbetegedések megelőzésére.

Folyamatosan tigyelemmel kell kísérni és segíteni a parancsnokok
biztonságtechnikai-munkavédelmi tevékenységét.

Folyamatosan együtt kell műkódni a Magyar Honvédség szakszolgá-
lataival a biztonságtechnikai-munkavédelmi feladatok végrehajtásában.

Meg kell oldani a magyar Honvédségen belüli munkavédelmi szak-
ember képzést.

Tovább kell folytatni a haderó átalakítás részeként a Magyar Hon-
védségen belül a bizton§ágt€chnikai tisztek rendszerbe állíását felada-
taikra történő felkészítését, működési feltételeik és együttműködési
rendjük kialakítását.

Akatonai szervezeteknél ki kell építeni a munkavédelmi képviselők
rendszerét és a képviselóket fel kell készíteni feladataik ellátására.

Folytatni kell a nemzetkózi kapcsolatok további kiépítését,

A "TÍrÉKOZrATÓ"-nk célja, hog a Mapar Honvédség teljes sze-
mélyi állománya megismerje a honvédségen belül folyó bbtonságtechnikai-
munkavédelmi tevékenységet és saját területén hasznosítani tudja a benne

foglaltakat a balesetek és egészségkárosodások megelózése érdekében.
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Lcggvrkoribb balc§ctct kiváltó okok

Leggyrkoribb személyi okok;

Fsz. 8aleseti okok 9'o-os arárw

Elc5úsziis :0,_r

Elboillí§ l§)

Úles. ütödés tnrg]^ól t.ó

{, szúni§, vágás

5 Megerölle!és 7,4

6_ Ros§z földeIérés ó,.l

7, Táígy lee§ése 4,9

E. Becsipódés, összenyomás 4,1

9, személy esesc j,6

l0 ülés, íügá§ 2,7

l l. Höi.tdom 1,5

l]. személyck ü!kö7,é§e lJ
l3, Kieses, lec§es jármúíöl 0,8

l4. E§éb (]J_féle ok) l5,0

-6szes l00,0

IsZ szeínélyiokok 96-os aníív

Eg!en§úl)^,esztés ]9,E

1 Fi!ryelmetlenség 2§i

3. Kellö óvatossiig hiin!,a 25,9

{. Biaon9igi elöinisok rneg5errése 1,6

5 -Ti+e§zillás kozbc"i n9,elmerlenség 1,5

6. Eröszalio§ cselekmény 0,8

7. Eryéb (]s-ftle ok) l2,1

&szesen l00,0
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F§z Balesetr helyszinek 9/ó4s aíánv

spontétesitménvck ít.ícm, pálya, sib, }

udvaí. áí tcrülel l0,7

i6i6i,Ealosos iozl.ke,lé. 9.1

4.

í
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ó, Koílvha. éneíem 6,7

7. Lepcsöház lépcsö

8. vizes lelvlseg 1mosao, mídö, ókózö) 4.ó

9, LöG. ],8

l0. Gyakorlótér ]ó

ll -!npál!a, akadálypilya

l]. -El,elyJilue.etó út :,,r

l3. líod; srolg"la,l hel}rs€g 1,5

1.1. ÉFEJ!ííéle treluszini l j,4

öi;"§ l00,0

Lcggyakoribb balc§ctcti hclyszínck:

Lcg8yrkoribb sérülést okozó cszközök:

Fsz sérülés! okoá eszkózök o/i,-os aíiiny

I Eszkóz nélkül 47,1

EluiiiE Uercnae..si rarg,at l9,3

-7fri Í eil6zt.t<ea.si "s.torot
9,9

4, - Kézl §ze,sáilk É5 sepabeíendezések 8,1

5. sp.,1.r.ttrót" 
"k"dát"pálya 

elcmek 5,6

6 Feg},eí- es löszer anyngok
.'Q

1. Egyéb (25-téle €szkóz) 7,1

ó".-rc§en l00,0

| 2_s&ímú üábljá8t
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A bll€§ctck mego§zlásr l sérúlésck termész.tc szerini:

Á balcsetek megosztá§r nl&vobb kltoB3i §zcrt,.zetek §zerint:

l5.sámú ribláal

Fsz. séíülé§ |ermészete o/o-o§ aíanv

l s?rkilás, sebzés, zlüodÁ J9,.t

Ficam, níndulis ]8,1

Törés. íepcdés ].1,1

{, Agy,- idcg. - bclsö séíülés 1,7

5 Esyéb sérüles 6,7

-ö-§rft§e" l00,0

Fsz Kalonai szervczel megncvczese o,ö_os ariin},

sáíazföldi csapatok 4j,l

Légvédelmi csap3tok l9,9

-udapestikatonaikertlelpaíancsnokság

o.1

{, Egyéb szervczctek j0,9

l00,0
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