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Dr. Teller Ede professzor bevezetőjével kezdódött a 2. Bbton-
ságtulomónyi vi6gkongresszus, a budapesti Kongre§§zusi Központban.
Hangsúlyozta, ho$/ a technikai ciüliáció, a t€chnika tömeges alkalma-
zása, a foryasztás növekedése, <isszességében a robamos műszaki fejló-
dés és a vele együttjáró veszélyek fokozódása előtérbe he|yezte a bizton-
ságtudomány szerepét és jelentóségét. Aülágkongresszus jelmondatára
utalí:'A biztonsúgtudomány az embei éIet, a lömyezet és a múl<ödésfenn-
t a r7 á s szolgá l a tá b a n".

Á technikai biztonság megteremtese a tudósok, mérnökök, techni-
kusok, üzemeltetók dolga, a nemzetközi és a hazai szabályozás (normák,
kockázati tényezők, stb.) pedig a jog feladata. A rohamos műszaki fejlő-
des csak ú5r folyatható, ha firyelembe veszi a kapcsolódó tudományokat,
a humántudományokat, az ókológiát, stb. s azokkal harmónikusan fejlőd-
ve szoIgálhatják az emberi haladást, a kellő összefogás§al, óvatosan, fél-
eienr nélkül. Ezt figyelmen kívül hagyták az elmúlt évtizedekben, a tudo-
mányok ercdményeit nem koordinálták, nem hangolták össze, ezért sür-
getően jelentkezik a komplex, tudományos kezelés igénye.

Dr, Michelberger Pál professzor a BME rektora hangsúlyozta, hogy
a hazai mérnökképzésben fontos szerepet játszik az ember-technilo-
környezet kompl€x szernléletének kialakítása, a szülséges biztonságra
való törekvés, valamint a mérnöki felelósségtudatra való felkészítés. A
társadalom minden szférájában fokozni kell az oktatás,- nevelés,_ tudat-
formálás lehetóségeit a biztonságra vaIó törekvés érdekében.

l Dr.vasvári Ferenc mk. alezredes, MH ATFcsF-§é8 MunlGvédelrni osa'ályr.zeíő
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A biztonságtudomány tehát az ember-technika-kölnyezet konrplex
rendszerét kutatja, feltárva a veszélyeket és javasolva a megoldásokat.

A Kormány új iparpolitikai koncepciója parlamenti elóterjesztésre
vár, amely abiztonság es a környezetvédelem felaciaiait kiernelten kezeli.
Hangsúlyozni kell a biztonságtudomány morálís, etikai szempontjait,
normáit, aInelyek összhangb31 állnak a természettudömánf törvény-
ekkel és azon túI az alapvetó emberi értékekkel.

A ülágkongresszus szekcióiban elhangzottak az elmúlt évtizedekvi-
lágméretű feg5,verkezáének súlyos, globális következményei, veszélyei,
mint pl., az atomkísérletek, a nuklcáris hulladékok felbalmozódása, az
elsűllyedt nukleáris tengeralattjárók, az üzemanyagok,- vegyí anyagok
szennyezései, a műholdak "r]izem anyag rendszerei", a hadiiparok felfoko-
zott termeléseinek környezeti következményei és a kiemelt problémák
mellett, vary után az Ember (emberiség) héttérbe szorulása, figyelmen
kívüt hagyása.

Avilágkongresszus fő témája a kockázat volt, annak fogalma, szabá-
lyozása, elfogadrása és termész€tesen a téma középpontjában álló Ember,
a tulajdonságaival.

A fö témáí négy szekcióban vixgálták, elemezték.

A. Az ember mint kockázatl tényezó

§1l. A techlikával és a természettudományokkal való kölcsönhatás

MI.A szervezés tudománnyal való kölcsönhatás

MII.-ry.-V. A humántudományokkal való kölcsönhatás.

B, A koc}Ázat elmélet kockÁzati határ€rtéke\ elfogadható kttckÁ-
zat

BA. A humántudományokkal való kölcsönhatrás

B/II. A technikával es a természettudományokkal való kölcsönhatás

B,{IL-IV, A jogtudományokkal való kölcsönhatás

BAr'" A gazdaság és a jogtudományokkal való kölcsönhatás.



C. Közlekedésbiztonság

C/I-II-III. A technikával és a tudományokkal való kölcsönhatás

C/II. A jogtudományokkal való kölcsönhatás

C/lV. Az orvostudománnyal és mrás humántudományokkal való köl-
csönhatiá§.

CAr'. A gazdasági tudományokkal való kölcsönhatás.

D. Biztonság az energia termelésben

Az emberi tényezókkel a kongresszus kiemelten foglalkozott, amely
a balesetek, következmények, katas zttóták előídézői 7 0,8O Vo,ban-Bznrt
a tudománynak kell tovább kutatni az emberi alkalmasság ingálatát,
módszereit. Az alkalmas szemé$ség és annak motivációja ellensúlyoz-
hatja a kockáZatot. A stres§z, mint baleseti faktor a különféle energia-
szintek velejárója, amelynek csökkentését szolgálja az a|apos megfigl,e-
lés, a tartózkodás, az önfe5lelem, a feszültség oldása stb. A megfeleló
életvitel, aktív pihenés, egésxéges álIapot veszely esetén a pozitív ener-
giák felszabadítását eredményezheti.

Á kockáz.ati tényezőkiagálatánál fontos a komplexitásból kiindul-
va az ipari relációk, a szakmai profiklk és más szempontok rangsorolása,
szabályozása, védelme. Azonban nem lehet túlzott törekvés, nem lehet
" p a radic s omi" állapot. E§Áégesített elfogadhatósági szintre kell töreked-
ni a társadalmi,- szociális,- humán kérdésekben. A kockázat eh,etésére
nem lehet meloldás a különféle szankciók alkalmazása. A kockázati ér-
tékeket, faktorokat be kell kapcsolni a nemzetközi eryüttműködés nor-
máiba. Nemcsak fizikai, kémiai stb. mutatók hanem elismert rizikó ha-
tárértékek is kellenek A kockázati kutatások a technikai fejlódé§ vele-
járói. A kvantitatív elemzések a tervezés, az alkalmazás, a szanálás terén
kötelezó elóírásokat adnalr, ezért a kockázatbecslés módszereinek tudo-
mányos kutatása szükégszerű.

A közlekedésbiztonság esetében a magasszintű automatizálás, a ki-
bernetikai, komputeriált renózeíek sem nélkülözhetik az embert, aki
az űzrmi hiba esetén disztingvált és ade}vát módon beavatkozik. Ezért
az ember sokrétű tulajdonságait, a beavatkoó ember szerepét a veze-
tőknek jól kell ismernie. A váratlan, a nem sámított események reagá-
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lására alkalmas ember szükéges. Erységes légüryi normák, eg5néges
kommunikációs nyelv (a légi,- vizi,- fóldi) események feldolgozására, to-
vábbá komplex szemlélet és közös keze|ésmód szükéges a jövőben.

A repüló események, Iégi katasztrófák üxgálati tapaszi3latait Dr.
Rohács.fózsefprofesszor elemezte, s bemutatta a vadászrepülő gép ese-
mények okait, tapasztalatait.

A kalasztnófakezelés kérdeseit a Maryar Biztonságtudományi Tár-
saság tájékoztatója mutatta be. Dr. Nr5r Tibor kifejtette, hory miért kell
és milyen szempontok alapján szükséges a katasztrófákat csoportosítani,
osztályozni.

A védelmi biztonsá§ rendszerek területei:

- az anyag és energia biztonság,

- atechnika,-technológiarendszerekműkódésbiztonsága,

- aZ életbiztonság.

A három együtt a kórnyezetbiztonságot is szolgálja. A megelőzés, a
károk esökkentése érdekében viagálni kell azt, hogy mit kell tudni egy
várható katasztrófáróI, továbbá csoportosítani kell a tipizátt katasztrófá-
kat és a cse|ekvési programokat és végül rendszeresíteni kell a hozzáren-
delhető cselekvési sorok személf,- tárgri, stb. feltételeit.

A ülágkongresszus összefoglalójában elhangzott, hogr a biztonságot
ma már nemzetközileg összefogott, közós tudományos szinten kell ke-
zelni, kutatni é§ fejleszteni.

A biztonságtudomóny megfogalmazott lényege az hogr:

_-_ , a technológiákra, a múszaki élet minden területére kiterjedó,
továbbá

- nemcsak empirikus, hanem prognosztikus tudomány, valamint
_ rendszerorientált,rendszerszemléletű.

A biztonságtudománynak a társ/alt problémákat 'a pioi" íeladat-
ként kell kezelni és az eredményeket a nemzetközi eryüttmúkcidésbe
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bekapcsolva, az ember technikai biztonságát közös etikai alapokon kell
biztosítani.
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