
Gondolatok a munkavédelemről

Napjainkban a technika rohamos fejlődése, a felgyorsult életritmus, a kör
nyezet szennyeződése számos új, megoldásra váró problémát vet fel. Ezek közé 
sorolhatók az ugrásszerűen megnőtt veszélyforrások. Az új veszélyek rátelepedve 
a régiekre azok hatásfokát meghatványozzák. Ugyanakkor az emberek veszélytu
data, a védekezés eszközeinek, módszereinek fejlődése nem tart lépést e folya
mattal.

A veszélyek felszámolása a munkavédelmi tevékenység keretében folyik. En
nek eredményességében a szűkebb és tágabb közösség, a család, a munkahely és 
a társadalom  egyaránt érdekelt. A munkavédelmi jogszabályok változása követ
keztében egyre nagyobb felelősség hárul e téren a gazdálkodó szervezetekre, a 
munkáltatókra. Különösen élesen jelentkeznek ezek a problémák a bv. intézetek
ben, ahol a fogvatartottak többsége rendszeresen m unkát korábban nem végzett, 
szakképzettségei nem bír, sőt néha még írni, olvasni sem tud.

A nehézségeket csak fokozza az elítéltek egyre növekvő száma, s az elhelye
zésükkel, m unkáltatásukkal kapcsolatos gondok. M unkatermek hiányában a bel
ső foglalkoztatás nem bővíthető, a külső m unkáltatáson pedig a vállalatok — a 
gazdasági életben végbemenő változások következtében — csak olyan munkákat 
tudnak a fogvatartottakra bízni, amilyeneket már polgári dolgozók az egészség- 
károsodás veszélye miatt sem vállalnak. Ezeken a munkahelyeken az átlagosnál 
nagyobb mértékűek a veszélyforrások is. N oha köztudott, hogy a fogvatartottak 
szakmai felkészültsége minimális!

A biztonságos munkavégzést az is akadályozza, hogy nem minden m unka
helyre tudunk megfelelő felkészültséggel rendelkező szakembert irányítani. Már 
több probléma adódott abból, hogy a munkahelyi vezető nem ismerte a szakmai 
előírásokat, miközben vezette pl. az építkezést.

Szabályozási kérdések

A munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet előírja, hogy a gazdál
kodó szervezet vezetője köteles a munkavédelemmel kapcsolatos hatásköröket 
meghatározni. M iután a gazdasági szervezet fogalmába a büntetésvégrehajtási 
vállalatok és intézetek is beletartoznak a Szervezeti és Működési Szabályzat m un
kavédelmi vonatkozású kiegészítését a különböző szakterületek képviselőinek 
nálunk is el kell végezniük. Hisz egyetlen személy minden szempontból korrekt, 
tartalmilag megfelelő szabályzatot nem tud készíteni.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság 5/1980. OMB számú állásfoglalásá
ban megjelölte a szabályozandó témaköröket, a munkavédelemmel kapcsolatos 
funkcionális feladatokat, illetve a döntési hatásköröket és a munkavédelmi tevé
kenység irányítási, illetve ösztönzési rendszerét.

A minisztertanácsi rendelet előírja, hogy a munkavédelmi szervezet, illetve
— ahol van, ott a — vezető irányítását közvetlenül a gazdálkodó szervezet veze-
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tőjének vagy műszaki helyettesének kell ellátnia. G yakran előfordul még ná
lunk is _, hogy a Szervezeti és M űködési Szabályzatban a munkavedelemmel
kapcsolatos hatáskörök nincsenek — vagy nincsenek kellőképpen — szabályoz
va. Ha em iatt vitatott a felelősség kérdése, akkor a gazdálkodó szervezet vezető
jén számon lehet kérni a történteket. . , „ . . ,, .

A m unkavédelm i szabályzat a gazdálkodó szervezet belső jogszabalya, mely 
egyfelől nem m ondhat ellent a m agasabb jogszabályoknak, másfelől a benne sze
replő előírások m inden dolgozóra, vezetőre nézve kötelezőek. Az em lített minisz
tertanácsi rendelet — a vállalati önállóság és felelősség fokozásává! — növelte a 
m unkavédelem m el kapcsolatos követelményeket.

A m unkavédelm i szabályzat (a továbbiakban: MVSz) célja, hogy megszabja 
azokat az elvárásokat, amelyeket a jogszabályok az MVSz-be utalnak, hogy rész
letezze azokat a keretjellegű előírásokat, amelyeket a népgazdaság egeszere vagy 
az adott ágazatára m eghatároztak a rendelkezések. Rögzíteni kell — egyseges 
szem pontok alapján — a felső, közép- és alsó szintű vezetők, valam int a beosz
to tt dolgozók m unkavédelm i feladatait, az alkalm azás m unkavedelmi feltételéit, 
a m unkavédelm i oktatás és vizsgáztatás rendjét, az egyéni védőeszköz, a védőital
és a tisztálkodási szerek ju tta tásának  szabályait. .............

Az MVSz elkészítése nem a vállalat igazgatójának, illetve lomernokeneic, 
nem az intézet parancsnokának, illetve helyettesének vagy a munkavédelmi veze
tőnek a feladata. A kidolgozás átfogó csoportm unkát kivan. Az ovo rendszabá
lyok megszűnésével a munkavédelmi szabályzatok szerepe egyre nő. Pl., az építő
ipari balesetelhárító  és egészségvédő óvó rendszabály előírta, hogy az építőipari 
állványokat ki, milyen időszakonként, milyen szem pontok szerint köteles ellenő
rizni. E rendszabály megszűntével a gazdálkodó szervezet vezetojenek az ellenőr
zést és annak gyakoriságát az MVSz-ben kell megszabnia.

A gazdálkodó szervezet belső szabályozásának egyik fontos eleme a m unka
köri leírás. Míg a szervezeti és működési, valam int a m unkavédelmi szabályzat
ban a feladatok az apparátus egységeire bontva jelennek meg, addig a m unkakö
ri leírás a teendőket beosztásonként csoportosítja. A m unkaköri leírás semmit 
sem fogalm azhat meg általánosságban. A feladatokat konkrétan, szabatosan kell 
felsorolnia. A m unkaköri leírás nem csupán a tevékenységek jegyzéke rögzítenie 
kell az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a helyettesítések rendjét, valam int azt, 
hogy az adott beosztású dolgozó milyen értekezleteken köteles vagy jogosult
részt venni. . .  1 i •• • 1 > ■

Sajnos a büntetésvégrehajtásnál is sok problém a adódik a m unkákon leírá
sokkal kapcsolatban. Még vállalatoknál is előfordul, hogy csak tevékenysegi 
ieeyzéket készítenek, és az is hiányos. Néhol a m unkaköri leírás csak a vállalatra 
vonatkozóan jelöli ki a feladatokat. Sok helyütt nincsenek kellően szabalyozva a 
művezetők, üzemvezetők munkavédelmi feladatai, nincsen m eghatarozva ellen-
őrzési kötelezettségük gyakorisága. ......................

A m unkavédelem  új szabályozási rendszerében jelentősen csökken az ovo 
rendszabályok szerepe. D öntő többségük fokozatosan megszűnik, s csupán ne
hány a népgazdaság egész területét érintő — pl. az anyagm ozgatásra, az em elő
gépek üzemeltetésére, stb-re vonatkozó — óvó rendszabály m arad ervenyben. 
E folyam at következtében fontos szerep hárul a különböző szabalyozasi torm ák
ra, így a m unkahelyi utasításokra. ........................

A m inisztertanácsi rendelet szerint a m unkahelyi utasításoknak fel kell ölel
niük azokat a m agatartási szabályokat, elvégzendő m unkam űveleteket es karban
tartási kötelezettségeket, amelyeket a dolgozó köteles betartani, végrehajtani. 
U talniuk kell a védőeszközök rendeltetésszerű használatára is. De nem kell tar
talm azniuk elerrii szakmai ismereteket, m unkafogásokat, mert azokat illik min
den szakem bernek tudni.
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A büntetésvégrehajtásnál a munkahelyi utasításokba — a fogvatartottak 
szakképzettségének hiányosságai miatt — a szakmai alapismeret körébe tartozó 
munkafogásokat is be kell írni. így hasonló profilú vállalatok technológiai utasí- 

módosítás nélkül alkalmazni. Néhány vállalat megvásárolta a 
külső fejlesztőintézet kezelési utasítását és elhelyezte a gépek közelében. Noha a 
gép kezelőjének a benne foglaltak kb. 30%-ára van csak szüksége (hisz miért ér
dekelnék az első üzembe helyezés előtti felülvizsgálat problémái?), a műhely, az 
üzem vezetőjének azonban hasznára lehet.

A technológiai utasítások gyakran épp a szükséges követelményeket nem 
tartalmazzák. Legtöbbjük csupán technológia leírás, amely a termék előállításá
nak módszereit, eljárásait rögzíti. Ugyanakkor felöleli az MSz KGST 790—77 
szabványban részletesen meghatározott veszélyes és ártalmas termelési tényező
ket, amelyek ellen a technológiai utasításban ki kell dolgozni a védelem módoza
tait. Tehát a technológiai leírás csak alapul szolgál a technológiai utasítás kidol
gozásához, mely már kizárólag a termelésben részt vevő dolgozóra vonatkozik: 
meghatározza számára azokat a követelményeket, amelyek nélkülözhetetlenek a 
munkafolyamat biztonságos elvégzése szempontjából.

A technológiai utasítások fontossága csak egy-egy súlyos, halálos baleset 
vizsgálatánál derül ki. Pl.: az állampusztai halálos balesetnél 1981-ben vagy a sá
toraljaújhelyi csiszolóüzemben bekövetkezett robbanásnál 1986-ban. A karban
tartási, kezelési, technológiai utasítások sok tekintetben nem felelnek még meg 
az előírásoknak.

Jogszabályok írják elő és a gyakorlat is indokolja, hogy minisztériumokban, 
országos hatáskörű szerveknél, gazdálkodó szervezeteknél megfelelő képesítéssel 
rendelkező, megfelelő jogkörrel felruházott munkavédelmi vezetőt kell megbízni. 
Az oszágos bv. intézetek munkavédelmi vezetői — akik ellátják az intézet, a vál
lalat és a vállalati telephelyek munkavédelemmel kapcsolatos feladatait — ren
delkeznek a szükséges — öten felsőfokú, heten pedig középfokú — munkavédel
mi képesítéssel.

A többi büntetésvégrehajtási szervnél a munkavédelmi előadói feladatokat 
reszmunkakörben látják el alapfokú munkavédelmi képesítéssel bíró előadók.
 ̂ y*rn k^Pes* ^ se l — két intézet kivételével — minden munkavédelmi előadó 
rendelkezik. Sőt Nagyfán, Szombathelyen a részmunkakörben dolgozóknak is 
középfokú végzettsége van. Az Alföldi Bútorgyár meo-vezetője, a baracskai tűz
védelmi előadó szintén rendelkezik középfokú munkavédelmi képesítéssel -  s 
ilyen irányú ismereteik korántsem hátráltatják őket munkájukban.)

Nehéz jó  szakembert találni e munkaterületre, de megtartani se könnyű. 
A munkavédelmi vezetőknek csupán 25%-a dolgozik öt évnél régebben beosztá
sában. 1985-ben például a munkavédelmi vezetők 25%-a cserélődött. Intézkedé
seik — bár a dolgozók egészségének és testi épségének megóvását célozzák -  a 
hivatásos állomány, a polgári dolgozók és az elítéltek körében egyaránt ellenér
zéseket váltanak ki. Mindenki úgy véli, túlzott dolog a hatályos szakmai és mun- 
kavédelmi előírások betartása, valamint az se igen tetszik, hogy ezeket az előírá
sokat polgári dolgozó kéri számon.

A munkavédelmi előadók feladatai — elsősorban az elítéltek szakmai felké
születlensége és munkához való hozzáállása miatt — meghaladják a polgári vál
lalatoknál azonos munkakörben dolgozók teendőit. Ugyanakkor anyagi és erköl
csi elismerésük elmarad más munkavédelmi vezetőkétől, illetve a büntetésvégre
hajtás hasonló beosztású dolgozóitól, pl. a biztonsági tisztekétől.

A szükséges munkavédelmi képesítést nem tartjuk elégségesnek, a megszer
zett tudás alkalmazása sokkal fontosabb. Speciális körülményeink miatt egyik 
legégetőbb feladatunk a szakmai előírások ismeretének bővítése. Ez történhet 
egyéni tanulás útján, szakmai továbbképzés során, munkavédelmi versenyek, ve
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télkedők rendezésével és végül — de nem utolsósorban — a munkavédelmi elő
adók intézeti tapasztalatainak kicserélésével.

A m unkavédelm i vezetők, előadók részére évente továbbképzést szervezünk. 
Ezeken tüzetesen ism ertetjük az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokat és 
m egszüntetésük m ódját. Részletesen tájékoztatunk m indenkit az elmúlt évben 
bekövetkezett legsúlyosabb balesetekről, a hatályos jogszabályok értelmezéséről, 
a bennünket érintő, rövidesen megjelenő jogszabályokról, és azokról a műszaki 
előírásokról, amelyek ism eretének hiányára időközben fény derült. Például 1986 
októberében az Országos M unkavédelm i Főfelügyelőség illetékes szakembere 
előadta az építkezésekre vonatkozó legfontosabb biztonsági előírásokat, mi pe
dig ism ertettük a 122/1981. (IK . 12.) IM számú utasítás egyes előírásainak válto
zásait.

A vetélkedők egyfelől felelevenítik a szakm ai-m unkavédelm i ismereteket, 
másfelől feltérképezik szám unkra azokat a tudnivalókat, amelyek értelmezése 
problém ákba ütközik. A vetélkedők hasznos voltára utal az a tény, hogy amíg 
1984-ben az utolsó helyezettek teljesítménye 26,0-26,5% volt, addig 1986-ban 
ugyanők m ár 40,5-43,5%-os teljesítményt nyújtottak. Ez egyértelműen bizonyítja, 
hogy nőtt a m unkavédelm i előadók elméleti és gyakorlati tudása.

M ind az ellenőrzések, mind a vetélkedők számos, még meglévő fogyatékos
ságra hívták fel a figyelmet. így pl. a szervezeti és működési, valam int a munka- 
védelmi szabályzat, a m unkaköri leírások, a technológiai, kezelési utasítások hé
zagos voltára, az oktatások, az oktatási anyagok hiányosságaira, a baleseti jegy
zőkönyvek kitöltésénél előforduló problém ákra. M indezeket igyekszünk lehető
ségeinkhez képest m ielőbb megszüntetni.

Eljárási kérdések

A munkavédelmi oktatás az alapja a dolgozók fegyelmezett és biztonságos 
munkavégzésének, m utatott rá 1978-ban a Szakszervezetek Országos Tanácsának 
plénum a. A munkavédelmi oktatás kétszer két részből áll: az előzetes és az ismét
lődő oktatás elméleti, valam int gyakorlati részéből. M ind a négy esetben alapve
tő követelmény a számonkérés, melynek során meg kell győződni, hogy a kiokta- 
tottak jól alkalm azzák-e az ismereteket.

Az oktatás alapvető célja, hogy gondoskodjon az általános, valamint a — 
m unkaköri beosztás szerinti — differenciált ismeretek elsajátíttatásáról és felké
szítsen a veszélyhelyzetben elvárható m agatartásra. A gyakorlati oktatás ková
csolja szerves egységgé a szakmai és a munkavédelmi tudnivalókat. A jogszabá
lyok értelmében a gazdálkodó szervezet m inden dolgozóját rendszeresen ism étlő
dő oktatásban kell részesíteni.

A fogvatartottak speciális helyzete m iatt az üzem vezetője köteles az oktatási 
anyagot — melyben az átlagosnál jóval több gyakorlati ism eret foglaltatik — elő
re összeállítani és a műszaki vezetővel (főmérnökkel, illetékes parancsnokhelyet
tessel) jóváhagyatni. Még m indig előfordul, hogy a m unkavédelmi naplóban a 
fogvatartott neve után nem irják be azt a m unkakört, am inek ellátására kioktat
ták az elítéltet. Helytelen, ha a fogvatartott oktatja társait, nem a munkahelyi ve
zető-. Helytelen, ha nincs írásos oktatási anyag (avagy sehol sem találják!). Hisz 
ez utóbbival meg a munkavédelmi naplóval lehet bizonyítani, hogy m egtörtént a 
szakképzetlen fogvatartott felkészítése.

A hivatásos állom ány és a polgári dolgozók oktatása még nem teljes körű. 
Számos intézetnél csak a fogvatartottak m unkáltatását irányító és felügyelő dol
gozókat oktatják, a többi m unkavállaló oktatása elm arad. Holott minden dolgo
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zót előzetes és ism étlődő oktatásban kell részesíteni, eltérés csak az ism étlődő ok
tatások gyakoriságában lehet.

A munkavédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét a M inisztertanács elnökhe
lyettese rendeletben szabályozta. E rendelet megszabja, hogy milyen m unkakör
ben dolgozók kötelesek vizsgát tenni. Régebben az óvó rendszabályok felsorol
ták azokat a fizikai m unkaköröket, amelyeket csak vizsgázott m unkavállalók tö lt
hetnek be. Az új jogszabály nem határozza meg konkrétan ezeket a m unkakörö
ket, csak körülírja. Azoknak a dolgozóknak kell m unkavédelm i vizsgát tenniük, 
akik fokozottan veszélyes tevékenységet folytatnak, vagy fokozottan veszélyes 
termelőeszközzel dolgoznak.

Az említett jogszabály nem definiálja a veszélyes term előeszközök fogalmát. 
A gazdálkodó szervezet vezetőjére bízza, hogy mit m inősít fokozottan veszélyes 
gépnek, berendezésnek, tevékenységnek. A magam részéről azt javaslom , hogy a 
gazdálkodó szervezet vezetői vagy a megszűnt óvó rendszabályban vizsgára köte
lezett term előeszközöket m inősítsék fokozottan veszélyesnek, vagy a vállalati 
dolgozók alapbérének m egállapításáról szóló 5/1983. (XI. 12.) M E számú rende
let 1. számú mellékletében szereplő m eghatározást vegyék alapul (lásd a M agyar 
Közlöny 1983/51-es szám ának 793. oldalát!).

Egyes intézetekben nem győzik a fogvatartottak fluktuációját a m unkavédel
mi vizsgáztatással követni. M ás intézetekben a munkavédelmi vizsgával rendel
kezőket nem részesítik ism étlődő oktatásban. Bár tudvalevő, hogy a m unkavédel
mi vizsga az ism étlődő oktatás alól nem mentesít.

A büntetésvégrehajtásnál jelenleg még nem  teljes körű az — egészségügyi 
miniszteri rendeletben előírt — időszakos orvosi vizsgálatok elvégzése. A polgári 
m unkavállalókat, illetve az időszakos orvosi vizsgálatra kötelezetteket gyakran 
nem az előírások szerint vizsgálják meg. Balassagyarm aton pl. előzetes orvosi 
vizsgálat nélkül vettek fel polgári dolgozókat.

A gépek javítása, a berendezések felújítása után nem m indig a vonatkozó 
jogszabályok, szabványok szerint m ennek végbe az üzembe helyezések. Számos 
köszörűgép üzemel szabálytalan védőburkolattal vagy eltolható ellenző nélkül. 
Az esztergagépekre előírt tokm ányvédő is csak néhol (pl. a Sopronkőhidai Szö
vőgyár szombathelyi üzem ében) van. Sajnálatos m ódon a bv. intézetek és a bv. 
vállalatok jelentős részének igen korszerűtlen a gépparkja. Lecserélésük — a 
költségvetési keretek szűkössége m iatt — lassan megy végbe.

1979-ben m inisztertanácsi rendelet erősítette meg azt a régóta felism ert — 
de jogszabályban eddig ki nem m ondott — igazságot, hogy szoros összefüggés 
van a term előberendezések állapota és a m unkavédelem  színvonala között. 
A tervszerű, megelőző karbantartás eddig is elvárás volt, de magas szintű, jogsza
bályban m egfogalmazott kötelezettséggé csak a m unkavédelem ről szóló rendelet
ben vált.

A karbantartást tehát tervezni kell! Ott, ahol a szabvány vagy szabályzat fe
lülvizsgálati kötelezettséget ír elő (pl. a nyom ástartó berendezéseknél, emelőgé
peknél, stb.) ott a kötelező felülvizsgálat ciklusai m eghatározzák a karbantartási 
ciklusokat is. Vannak olyan berendezések, amelyekhez gépkönyv tartozik, itt m a
guk a gépkönyvek jelzik, hogy milyen időközönként kell a különböző karbantar
tási m unkákat elvégezni.

Azoknál a berendezéseknél, amelyeknél nincs gépkönyv, am elyekre nem vo
natkozik központi rendelkezés, ott a gazdálkodó szervezetnek m agának kell a 
karbantartási tervben m eghatároznia a karbantartási ciklusokat. Mivel a karban
tartás a norm ál üzemm enetnél veszélyesebb m unkam űveletekből áll, ezért rende
let írja elő a karbantartási utasítás kiadását, illetve az — egyedi vagy az előre 
nem szabályozható műveletnél — irányító személy kijelölését.

A rendelet megszabja az elvégzett karbantartás írásos tanúsítását. Ahol jog
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szabály, szabvány, szabályzat ellenőrzést, ahol gépkönyv próbát ír elő, ott annak 
dokum entációja (pl. villamos berendezéseknél az érintésvédelmi mérés) a m inő
ség írásos bizonyításának tekinthető. Ahol pedig nincs ilyen előírás, ott az inté
zet, vállalat dönti el, hogy ki milyen nagyságrendű karbantartási m unkát vesz át 
és ellenőriz. Egyszerű m unkáknál a minőség írásbeli tanúsításának tekinthető, ha 
a m unkalap vagy a javítási napló segítségével meg lehet állapítani, ki végezte el 
az adott munkát.

Sajnos a büntetésvégrehajtásnál — elsősorban az intézeteknél — a karban
tartással kapcsolatos előírásokat csak részben teljesítik. Ennek oka pl. a megyei 
intézetekben, hogy a m űhelyvezetők általában szakm unkások, és az anyagi szol
gálatvezetők közül is csak néhánynak van középfokú, illetve felsőfokú műszaki 
képesítése. Még vállalatoknál is előfordulnak nagyobb hiányosságok. Az alábbi 
két példa — azt hiszem — m indenkit meggyőz a karbantartás szükségességéről.

A D unai Vegyesipari Vállalat lakatoscsoport-vezetője balesetet szenvedett a 
karbantartási m unkák során. Életét a gyors intézkedésen túl annak köszönheti, 
hogy véletlenül abba a kórházba szállították, ahol m ár akkor végeztek m ájrepe
déssel kapcsolatos m űtéteket. Az igazságügyi szakértői vizsgálat m egállapította, 
hogy a karbantartási tervbe vett m unkálatok nem voltak összehangolva, ezért 
számítani lehetett a baleset bekövetkezésére. A sérült halála esetén a vállalat ille
tékes vezetői súlyos felelősségre vonásban részesültek volna.

A Váci Bv. Intézet asztalosüzem ében 1980 végén tűz ü tött ki. E ltört egy fes
tékszóró fedőlapjának két földelője, és az elektrom os kisülésnél keletkezett szik
ra meggyújtotta a nitrogázokat. K iderült, a földelőérintkezőt nem javították meg 
a karbantartásnál, tehát a félmillió forintos tűzkár nem véletlenül keletkezett. Az 
igazságügyi szakértői vélemények szerint a kár az elektromos és technológiai be
rendezéseknél végzett javítási m unkák fogyatékosságaiból vezethető le.

Balesetekkel kapcsolatos kérdések

Az üzemi balesetekkel kapcsolatos eljárások szintén a munkavédelmi tevé
kenység tartozékai. Az üzemi balesetek körét jogszabályok írják elő. Az üzemi 
baleset fogalm a statisztikai és társadalom biztosítási szem pontból eltér egymás
tól. Statisztikai szem pontból üzemi balesetnek m inősül úgy az úti baleset, m int a 
m unkahelyi rend megsértésével (verekedéssel, feketefuvarral, italozással) bekö
vetkező baleset. Társadalom biztosítási szem pontból viszont ezek a balesetek nem 
szám ítanak üzemi balesetnek, nem  já r  értük 100%-os, csupán 65%-os táppénz.

Az egész népgazdaság területén kötelező az üzemi baleseti napló és nyilván
tartás vezetése. Az előbbibe a legkisebb (m unkakiesést nem  okozó) balesettől a 
legnagyobbig m indent be kell írni, az u tóbbiba pedig csak az egy napot m eghala
dó sérüléseket kell feljegyezni. Sajnos néhán helyen a sérüléseket nem elég konk
rétan fogalm azzák meg. Pedig ha csupán az szerepel a naplóban, nyilvántartás
ban, hogy a fogvatartott bevágta a kezét, a lábára esett a vaslemez, akkor előfor
dulhat, hogy a szabaduló elítélt később az otthon történt balesetét is üzeminek 
tünteti5fel. Ideális a beírás, ha pontosan megszövegezzük, például: a fogvatartott 
bevágta jobb  kezének gyűrűsujját. Vagy: az elítélt bal lábára esett vaslemez eltör
te annak kisujját, és így tovább. . . . .  , . . £, r  . 1 "

Az üzemi balesetek kivizsgálásánál az alábbi tipikus hibák fordulnak elő:
•  Az előidéző és a kiváltó ok felcserélése. Például ha  egy építkezésen dolgo

zó elítélt egyik m unkahelyéről a m ásikat nem az úton, hanem  össze-vissza dobált 
anyagokon, léceken átvágva közelítette meg és belépett egy kiálló szögbe, akkor 
az előidéző ok az, hogy nem az úton ment, a kiváltó ok pedig az, hogy véletlenül 
szögbe lépett. Elsődleges tehát az előidéző ok, m ásodlagos a kiváltó ok.
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•  A m eghallgatási jegyzőkönyv fel nem vétele. Ha a baleset súlyosabb — 
várhatóan m aradandó egészségkárosodással já r  —, akkor a sérült közelében ta r
tózkodó fogvatartottakat meg kell hallgatni, szavaikat jegyzőkönyvbe kell venni, 
még akkor is, ha nem láttak semmit. Bíróság elé kerülő ügyekben ugyanis nem 
egyszer, előfordult már, hogy akik baleset történtekor kijelentették „nem láttunk 
sem m it”, azok a bíróság előtt mégis elítélttársuk érdekében nyilatkoztak.

•  Az üzemi baleseti jegyzőkönyv helytelen kitöltése. A bíróság előtt nem ál
líthatjuk az üzemi baleseti jegyzőkönyvben leírtak ellenkezőjét. Ezért a baleseti 
jegyzőkönyvet igen gondosan kell kitölteni. Nem azt kell rögzíteni, hogy — a sé
rült szerint — miként következett be a baleset, hanem  azt, am it a bizottság m egál
lapított.

Néha m egtörténik, hogy az elítélt szabadulásakor nem kapja meg az üzemi 
baleseti jegyzőkönyvet, s ezért különböző szerveknél reklam ál. Ez m unkánk ki
küszöbölendő negatívuma. U gyanakkor a fogvatartottak három  napon túl gyó
gyuló baleseteinek száma — különösen, ha tekintetbe vesszük létszámuk növeke
dését — kedvezőnek m ondható. Az ezer dolgozóra ju tó  balesetek száma összes
ségében nem rosszabb a bv. intézetekben, a bv. vállalatoknál, mint a polgári élet 
hasonló helyein. A fogvatartottak csonkulásos baleseteinek száma 13-20 között 
mozog, évente egy-egy halálos balesettel végződik.

A testületi tagok és polgári dolgozók három  napon túl gyógyuló balesetei
nek száma viszont emelkedik. A személyi állom ány noha megköveteli az előírá
sok betartását, maga nem m indig já r  elöl jó  példával. N éhány esetben ilyen okra 
vezethető vissza a hivatásos állom ány — pl. halláskárosodás miatti — kártérítési 
igénye. Nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy a fogvatartottak bal
esetét a bíróság üzeminek m inősíti, ha az a büntetésvégrehajtási intézetnek felró
ható hiányosságok (pl. törött ágylétrák) m iatt következett be. A meglevő fogyaté
kosságok jelentős részét nehéz m egszüntetni, ezért legalább az új létesítm ények
nél, berendezéseknél figyelembe kell venni a m unkavédelem ről szóló miniszter- 
tanácsi rendelet vonatkozó előírásait. A m unkavédelm i vezetők, előadók vélemé
nyét m ár a tervezéskor ki kell kérni, és a tervet ki kell egészíteni ún. m unkavédel
mi fejezettel. A büntetésvégrehajtás m unkavédelm i vezetőjét a beruházó álta lá
ban nem tájékoztatja időben. G yakran csak a műszaki átadás előtt két-három  
nappal értesül a felújításokról, az új m unkahelyekről, és a terveket egyáltalán 
nem ismeri.

Üzemi baleset folyom ányaképpen egy-egy sérült m unkaképessége olyannyi
ra megváltozik, hogy kártérítést igényel a büntetésvégrehajtástól. H a nem tudjuk 
bizonyítani, hogy a fogvatartott szándékosan okozta sérüléseit, vagy pedig azt, 
hogy az elítélt károsodása annak elháríthatatlan  m agatartása m iatt következett 
be, akkor kártérítési kötelezettségünknek bizony eleget kell tenni.

Azt az elítéltet, aki — figyelmeztetés ellenére — megszegi a m unkavédelmi, 
biztonsági előírásokat, el kell tiltani a m unkától. Végleg persze nem lehet, m ert a 
fogvatartottaknak joga van dolgozni. H a nem használ se az intelem, se a fegyel
mi felelősségre vonás, akkor a renitens, engedetlen fogvatartottat más m unkakör
be kell helyezni. Természetesen ezt sem lehet a végtelenségig csinálni. Ugyanak
kor balesete esetén kártérítési felelősségünk fennáll.

Csak fegyelmi büntetésekkel tudnánk bizonyitani, hogy mi m indent m egtet
tünk a baleset elkerülése érdekében. Ám ez jelenleg kellően nem okadatolható. 
A fegyelmi naplóban a munkavédelmi előírások megszegése a m unkahelyi rend 
megsértése gyűjtőfogalom  alatt szerepel. így nagyon nehéz visszakeresni és tan ú 
sítani egy-egy balesetnél, hogy mi m indent elkövettünk. Csak zárójelben jegyez
ném meg, hogy a fegyelmi felelősségre vonásoknak nincs igazán visszatartó ere
jük, mert a büntetéseket jobbára  olyanok hozzák, akik nem érzik az esetleges 
következmények súlyát.
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Üzemi balesettel kapcsolatos kártérítési ügyekben — am ikor a fogvatartott 
évek m úlva fordul a bírósághoz — nehéz bizonyítanunk a sérült elháríthatatlan 
m agatartását és a kivizsgálás objektív voltát. A m unkavédelm i felügyelőség ha
tásköre ugyan nem terjed ki a büntetésvégrehajtásra, de az 1980-ban kötött 
együttm űködési m egállapodás alapján a m unkavédelm i felügyelők részt vettek a 
csonkulásos balesetek kivizsgálásában, és leírták észrevételeiket. Ez előnyös volt 
szám unkra, m ert a per esetén a m unkavédelm i felügyelők m int pártatlan  szakem
berek m egállapításait a bíróság elfogadta.

Az Országos M unkavédelm i Főfelügyelőség m egalakulása u tán a felügyeleti 
főosztályvezető úgy döntött, hogy egyoldalúan felm ondja az 1980-as együttmű
ködési m egállapodást. Azt javasolta, hogy a csonkulásos balesetek kivizsgálásá
ba vagy m unkavédelm i szakértőt, vagy a szakszervezetek megyei tanácsának va
lamelyik társadalm i felügyelőjét vonjuk be.

Á lláspontunk az, hogy a súlyosabb, csonkulásos balesetek kivizsgálásakor 
(nagyujj, illetve több ujj csonkolása esetén, érzékszerv pl. szem súlyos sérülésé
nél) igazságügyi m unkavédelm i szakértőt kell kérni. A megyei bíróságon nyilván
tarto tt névjegyzékből ki kell választani a baleset jellegének megfelelő szakértőt. 
Egyébként jogszabályaink m ódosítása e területre vonatkozóan folyam atban van.

Peres ügyekben néha az orvosi napló  dönt. M árianosztrán például az egyik 
fogvatartott sérülését a bíróság az orvosi napló alapján  m inősítette üzemi baleset
nek. A sérülésről a művezető nem tudott, se az üzemi baleseti naplóban, se az 
üzemi baleseti nyilvántartásban nem szerepelt az esemény. A tények reális rögzí
tése érdekében jó  lenne, ha az orvosi nap lóban  csak a munkahellyel vagy a kör
lettel történt egyeztetés után lennének az ilyen események balesetnek minősítve. 
Ennyi együttm űködés a szolgálati ágak között — úgy véljük — elvárható.

Üzemi baleseteknél a m unkáltató  kártérítési felelőssége vétkességre való te
kintet nélkül fennáll. Ha még jogszabályi előírást is megszeg a m unkáltató, akkor 
a felm erült költségeket (táppénz, baleseti ellátás, a baleseti járadék  nyolcévi ösz- 
szege) a társadalom biztosítás ráhárítja. így ha a bv. intézetek, a bv. vállalatok a 
felsorolt előírások (oktatás, vizsgáztatás, kezelési utasítás, m unkaköri leírás, 
m unkavédelm i szabályzat, időszakos orvosi vizsgálat, stb.) közül bármelyiket 
megszegik — súlyosabb baleseteknél — jelentős kiadással terhelik meg a bünte
tésvégrehajtás költségvetését.

Nemrég tanulságokkal szolgáló baleset történt Allam pusztán. Egy nevelő ál
tal szorgalm azott szakköri foglalkozáson olyan fejsérülést szenvedett az egyik 
fogvatartott, hogy m unkaképtelenné vált. Ha az elítélt tudom ására ju t, hogy a ne
velő se megfelelő szakképesítéssel, se m unkavédelm i vizsgával nem rendelkezett, 
akkor komoly esélyei lesznek a kártérítési követelésnél.

A büntetésvégrehajtási m unkáltatás körülm ényei adottak. A zsúfolt m unka
helyeken gyakran még az előírt közlekedési utakat és a megfelelő légteret sem 
tudjuk biztosítani. Ilyen nehézségek közepette legalább azokat a hiányosságokat 
meg kell szüntetni, amelyek különösebb anyagi ráfordítást nem igényelnek. Az 
utóbbi években volt némi előrehaladás, de elégedettek korántsem  lehetünk.

A feladatokat csak úgy tudjuk m egoldani, ha az egyes szakterületek aláren
delik érdekeiket az össz-büntetésvégrehajtási érdekeknek. Célszerű lenne, ha a 
parancsnok elvtársak jobban  tám aszkodnának a szakem berekre, jobb  m unkát 
követelnének tőlük, de m egadnák hozzá a szükséges tám ogatást is.

Javaslom  és kérem, hogy a megyei intézeteknél, ahol a m unkáltatók szakmai 
ismeretei nem elég széles körűek (pl. a m űhelyfőnök nem ért egyszerre 3-4 szak
m ához), ott vagy továbbképzés vagy speciálisan összeállított szakanyag segítségé
vel lendítsék elő az illetékes szakosztályok a m unkavédelem  ügyét.

Maschl Géza
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