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össznnocr.nr,ó A MAGyAR HoNvÉDsÉG
1997. I. féléü baleseti helyzetéról

Regényi Eörs|

A testi épség megóváMra irányuló feladatok végrehajtása
t997.|.íélévében

a.) A szenezet korszerűsítése

A szetyezst korszerűsítésére, a tárcaszintú feladatok hatósági jog-
körben történó vé gz6éte, az elemó munka eredményeként javaslatok
kerültek kido|gozásra a munkavédelmi (munkabiztonság és a foglalko-
zásegészségü5,), valamint a munkaügi etlenőrzési tevékerynégellátásá_
ra. A szervezet korszerűsítése, a feladatkör bővítése folyamatban van.

b.) Oktatás-felkészítés

A katonai szervezeteknél - a REIET IX-rt- l jelentések atapján - idő-
arányosan végrehajtották a munkavédelmi elóadásokat, otíatásokat.

Levezetésre kerüt 1997.01.3O-án a biztonságtechnikai tisztek és a
munkavédelmi megbízottak összevont eligazítása, a Baleseti Jegyzó-
könyv és a Kitöltesi Utmutató egJ§éges értelrnezése és az aktuális felada-
tok eredményes végrehajtása érdekében.

A szakmérnök képzés megszervezé§e, egyeztetése, előkésátése
(BMF, BJKMF, OMKTI-n) megtörtént; a pk.állomány és a munkavédel-
mi képviselók, a munkavédelmi megbízottak továbbképzése az RKKK-
ban végrehajtásra került.

l Re8ényi Eör§ mk.a|€zíedes, HM Munkavédetrni és Munkaügyi Eüenórzé'§ Hivatal mb. muíkaü-
8yi o§ztáyvezetó
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c.) Szabályoás

E területen lényeges elórelépés még nem történt. Az MHP intézke_
dése a személyi sérüléssel járó balesetek kiüzsgálására és nflvántartásá-
ra, valamint az MHP intézkedése a személyi állomány munkavédelmére
és baleset megelózésére intézkedés tervezetek elkészültek, a vonatkozó
intézkedések alapján véleményeztetésre Á kiadványozásra a felterjesz-
té§ megtörtént.

A besámolrási időszakban már rendelkezésre állt az MH parancsno-
kának 4511996. (HK 14.) intézkedése a Hivatal feladatainak átmeneti
szabályozásáról, amely meghatározta a további tevékenységeket.

d.) Ellen6rzések

1997. L íéléxében a tervek szerint, hét katonai szervezetnél került
végrehajtásra biztonságtechnikai-munkavédelmi szakellenórzós, és eg5l
katonai szervezetnél élellenórzés.

Az e l]enőnések óItalónosítható tapasztalatai:

- a villamos hálózatok és berendezések tűzvédelmi szabványossági
felülvüagálatai általában nem kerültek végrehajtásra. Aránya: igen 1;
nem 6;

- a villámvédelmi felülüzsgálatot általában csak az "A'és "B" túzve-
szél}ességi osztályba sorolt létesítményeknél végzik el. Aránya: igen 25
Vo; nem75 Vo;

- az érintésvédelmi felülüzsgálatoknak csak közel a felét hajtják vég-
re;

- a fent említett villamos biztonságtechnikai felülüzsgálatok vegre-
hajtásának aránya az előző érI hasonló időszakához képest kis javulrást
mut^\3O Vo; az elóírrásokhoz képest, a javulás az elóző évhez üszonyíWa
minteg12 7o;

- az idószakos felülvizsgálatra kötelezett emelő berendezéseken,
nagynyomású levegópalackokon és tömlőkön, nyomásmérő műszereken
nem az elóírt rendszerességgel (gyakorisággal) hajtják végre az időszakos



felülvixgálatokat, a üzsgálatokról készített okmányok tartalmilag és for-
mailag is eltérnek a MH haditechnikai csoportfőnökének?8l792, (EIK
14.) intézkedésében meghatározottaktól;

- elterjedt az a hibás szemlélet, mi§zerint az e§zközcik és ingatlanok
élettartamának növekedésével azok biztonsága is csökken. Ez csak akkor
igaz, ha a bizton§ági berendezéseken épp olyan alulfinanszírozott gaz_
dálkodrást fo$atnak, mint eryéb berendezéseken. A biztonsági beren-
dezéseket - hasonlóan pl. a járművekhez - külön, kiemelten kell kezelni,
azok állapota, múszaki színvonala nem romolhat az átlaggal eryütt.

e.) adatszolgailtatá§

A katonai szervezetekközel74 Vo-abatáidőre éx megfeleló minó-
ségben, míg25 Vo-a késve tett e|eget adatszolgáltatási kötelezettségének.

A hivatal a beérkezett baleseti jegzókönyveket felülüx gálta. Az
adathiányosan, szabá$alanul kitöltött jeryzőkönyveket _ a hiba megje-
lölésével - kiegészítés, pontosítás végett a katonai szervezet parancsno-
kának visszakíildte.

il.

Ilelyzetjelentés a §zo|gálati é§ munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök iizembiztonsági ál|apotráról

Az épületek, utak, járdrák állapota az elmúlt évben tovább romlott.
Az esedékes karbantartások es/ Iésze elmaradt. Balesetveszélyessé vál-
tak a lépcsők, járdák, üzesblokkok, pl.: elcsúszásos, botlásos balesetek
száma a 2. Légvédelmi Parancsnolságnál 76 Vo-kal lövekedett az e|őző
év hasonló időszakához képest.

Az épúletek villámvédelmi felülüzsgálata szinte csak az "A' és "B
tűzveszélyességi osztályú létesítményekre terjed ki, sőt előfordul, hory
az így íeltárt hibákat sem javítják ki.

Az ellenórzött katonai szervezet kö ziJrl csak egy végezte el az esedé_
kes üllámvédelmi felülüxgálatokat.
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Az esedékes érintésvédelmi felülüxgálatokat mintegy 50 Vo-bart
végzik el. Az érntésvédelem szerelői ellenőrzését általában elvégák, de
nem okmányolják.

A túzvédelmi szabványossági felülüxgálatokat csak nagyon kevés
helyen, a hét ellenórzött katonai szervezet közül csak eg5mél végezték
el, gyakan nem is tervezik.

A termelő és karbantartó gépek jó része elhasználódott. Biztonsági
berendezeseik - ahol erre elegendő figlelmet fordítanak - betöltik funk-
ciójukat.

, Az akkumulátortöltő helyiségek kialakítrása általában hiányos, hibás.
Allaguk leromlott. E létesítményeke 192-ben új szabványt dolgoztak
ki (MSz 1600_16), ennek alapján csekély ráfordítással megfelelő és biz-
tonságos akkutöltő helyiségek és berendezések alakíthatók ki.

A mozgó haditechnikai eszközök túlnyomó rázénél feszültségvédő
kapcsolók (EVB-B/A EVB-FM EVB-6) szolgálják az érintésvédelmet.
Ez az érintésllédelmi mód 1986. óta nem szabványos. A feszűltségvédó
kapcsolók ellenőrzésének ryakorlata hibrás, mivel cs aka"relét" elJrenőrzik
és nem a teljes berendezé§t. E tényre ellenőrzéseinkkor rámutattunk.

A haditechnikai eszközók biztonsági berendezései általában múkö_
dóképesek, csak kisebb jelentőségú, könnyen javítható hibákat (pl. mik-
rokapcsoló) találtunk.

A katonai szervezetek egy réxzÉttél nem tartják be a MH HTFCSF
28ll992. (HK 14.) intézkedését az emelőgépek vizsgálatáról.

A bizton§ági szín- és alakjelek, a (katonai)- munkavédelmi plakátok
és cimkék elhasználódtak, utánpótlásuk nem megoldott, az alakulatok
nem fordítanak erre elegendő firyelmet és pénzt.

Az elsősegélynlujtás feltételei nem mindenütt, nem minden szolgá-
lati- illewe munkahelyen biztosítottak. E helyeken a sérültek ellátása ké_
sedelmet szenved, pld.: a lőtereketn - a lövészetek kivételével - csak né_
hány fős karbantartó állomány dolgozik, távol az elsősegélynyujtó hely_
től.



A legszükségesebb eryéni munkavédelmi védőeszközökkel a kato-
nai szervezetek rendelkeznek, azokat a használatra kötelezettek rendel_
tetésszerúen használják. A használatban lévók egy része nem rendelke-
zik minőségtanusítással.

A csapatok rendelkeznek elegendó és megfeleló zajvédő eszközz*|,
ennek ellenére elófordult halliássérülés.

A lokátorjavító állomány nem rendelkezik az elektromágnes sugár-
zás elleni védőruhával és szemüveggel.

A tűzszerészek nélkülözik a megfelelő védőruhát,

A kollektív védóeszközök, berendezáek a harcálláspontokon és
mozgó haditechnikai eszközökön - elsósorban a technikai kiszolgálrás á
a parancsnoki szemlélet hiányosságai miatt több esetben nem műkrjdnek
Pld. LP HAP Veszprém esetében.

Az évek óta tartó átszervezáek során a munkát közvetlenül irányító
állomány cserélődött, í9 előfordult, hory a veszélytudat esetenként még
fejletlen. Ez okozhatta a közelmúlt nary feltünést keltő tűzszerész bal-
e§etét, de mrás baleseteknél is megfigelhető, pld. a hallrásMrosodások-
náI, vagy a súlyos balesetek esetében (3. u. túblózat); DELTA ryakorlat
során 8 m magasból lezuhant ács-katona esetében.

összegezve:

Az egészséget nem veszelyeztető és biztonságos fieladatteuesítés é§
munkavégzés személyi és tárg5ri feltételei általában még kielégítőek

A csapatok élet és munkakörülményei az elmúlt évben tovább rom_
lottak

A hatósági felügelet alá tartoó és az időszakos,ellenórzésre köte_
lezett berendezések ellenórásei több helyen elmaradtak

Az ellenőrzitt hét katonai szervezet egyike §em tett maradéktalanul
eleget munkavédelmi kötelezetségeinek.
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Elterjedt az a hibás szemlélet, amely a biztonsági elerneket a többi
karbantartást é§ pénzt igénylő feladattal eg5rütt elhanyagolja. E káros né-
zet ellen szigorúbban fel kell lépni.

m.

A baleseti helyzet értéketé§e

A baleseti helyzet &tékelése az !997. év első félévében bekövetke-
zett személyi sénilésseljáró 2 napot meghaladó szolgálat, illetve 3 napot
meghaladó munkaképtelenséget okoó balesetekől az 1997,július 31-ig
beérkezett Baleseti Jeryzőkönyvek és a REJET jelentések alapján ké-
szült.

A katonai szervezetek adatszolgáltatói, jelentési kötelezettségük-
nek eleget tettek. Az adatok valósak, de mintery 30 Baleseti jeryzókönyv
utólago§ pontosítására kellett intézkedni.

A számítógépes adatfeldolgozás naprakészen megtört ént, az í§ tel-
dolgozott adatok képeák a baleseti helyzet értéketésének alapját.

A Magyar Honvédségnél 1997. első félévében 622 balesetet jelen-
tettek, ezek során 633 személy sérült meg. A sérültek közül ery meghalt,
három sú\os, csonkulásos balesetet szenvedett. Egyéb súlyos baleset 3
töítént. A fennmaradó 626 baleset könnyű sérülést okozott.

A halálos baleset közlekedés során történt, honvédelmi kötelezett-
ség teljesítésével összefüggőnek minősült.

A csonkulásos balesetek minősítése is honvédelmi kötelezett§ég tel-
jesítésével összefüggő.

Az összes baleset az elózó évi hasonló idószakban történtek számá-
nak 63,5 Va-a, az összesen kiesett szolgálati és munkanapok mennfsége
az előző év hasonló idószakához képest 62,2 Vo. Az egy sériltre jutó _

átlagos _ kiesett munkanapokszáma 20,1, valamivel kisebb, mint az elózó
éxbem(20,4).
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Az |997. év első félévében bekövetkezett bale.§etek, sérültek és ki-
esett napok számát, valamint az előző év adataihoz viszonyított 7o-os
arányát a 3. sz. tóbbzat taítalmazz^.

Az 1997. év elsó félévében balesetben megsérült személyek állo-
mányc§oport és sérülés súlyossága szerinti megoszlá§át a 4. sz. táblázat
tartalmazza. Minden állománycsoportban csökkenés következett be. En-
nek okát alapvetően a létszámcsökkenésben találhatjuk, sajnos nem a
balesetmegelőzes hatékonpágának javulásában.

1997. év első félévében baleseti eredetű hallráskárosodást hét sorka-
tona szenvedett el, ebMl hat lóryakorlat végrehajtása során. Mind a hét
eset "honvédelmi kötelezettséq teljesítésével összeft)gő'. A halliáskároso-
dások oka az eryébként rendelkezésre álló hallásvedók mellőzése, hasz_
nálatuk megkövetelésének elmulasztá§a, helytelen használata, egy eset-
ben munkahelyi rendbontás (5. §z táblázat)

Az összes balesetek megoszlása a naglobb szervezétek közőlt a 7.

sz. tóblózat szerint alakult.

§zolgálati megbetegedések

1997.L íéléxében 20 fő hivatásos katona kérte betegségének elbírá_
lását, a szolgálati eredetű munkaképességcsökkenés megállapítá§ár. 12
fő megbetegedése bizonyult szolgálati kötelezettség teljesítésével ösz-
szefüggőnek Ez a szám az előző év ttasonló adatával egyezik. Ebből zaj-
áítalom 11, nasfrekvencirás üllamos tér (lokátor) okozta látásromlrás 1.

Összefoglalva

A vizsgált eszközpark és a munka-, kezelői kórülmények bizton-
ságtechnikai területén lényeges változás, javulrás nem tórtént. Azonban
jelentős eredmény a balesetek számának csökkenése.

A Magyar Honvédségnél az egészséget nem veszelyeztetó és bizton_
ságos feladatteljesítés és munkavégzés követelményeinek megvalósulrása
terén lényeges változá§ nem történt az előzó év hasonló idószakához ké-
pest, eárt á helyzet értékelése: MEGFELELÓ
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A helyzetjavítása érdekében a parancsnokok és üzem eltetőkíordít-
sanak folazottabb gottdot:

- az elmaíadt felülvizsgálatok pótlására, folyamatos időszerű végre-
hajtására;

- a b..ale§etek jelenté§i kötelezett§égeinek törvényes betartá§ára;

- a veszél}eke felhívó szín- és alakjelek alkalmazására;

- a veszélytudat kialakítására, fenntartrására.
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