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Az elmúlt évben, mint ismeretes, rendkívül súlyos, tragikus következmé
nyekkel járt az a baleset, amely úgy következett be, hogy társadalmi munkán 
résztvevő katonák egy csoportja, talált pálinkás üvegből gyomirtószert ivott. 

Ez a baleset élesen ráirányította a figyelmet a Katonai Altalános Baleset
elhárító és Egészségvédő Szabályzat (KABESZ/ Alt./60), 343-345. pontjaiban 
foglaltak jelentőségére, amely úgy rendelkezik, hogy: 

,,- az anyagokat a tárolóhelyen, valamint felhasználás és szállítás közben 
csak az anyag tulajdonságainak megfelelő, illetve a szabványokban meghatáro
zott, rendszeresített: tároló eszközökben (edényekben) szabad tárolni, illetve fel
használásra kiadni; 

- ... ismeretlen anyagot felhasználni, illetve ilyet tartalmazó üvegbe (tároló 
edénybe) beleinni tilos 1 

- a tárolóhelyeken, polcokon, a tárolóeszközökön, göngyölegeken fel kell 
tüntetni a tárolt anyagok nevét és veszélyességét. A tároló eszközökben csak a 
feliratnak megfelelő anyagok tárolhatók." 

A bevezetőben említett súlyos balesetből nem mindenütt vonták le a szük
séges tanulságokat, amit bizonyítanak az 1984-ben történt következő esetek is. 

- Február 9-én az MN 3335 Nagyatád állományába tartozó T.L. és N.Z. 
honvédek tehergépkocsival vételezni voltak. A gépkocsi rakfelületén egy felirat 
nélküli műanyag kannában fagyálló hűtőfolyadékot találtak, amit alkoholnak 
véltek, ezért abból jelentős mennyiséget megittak. 

Bódult állapotukat később maguk az alkohol hatásának vélték, de annak 
tulajdonították társaik is, akik gyakran látták őket máskor is ittas állapotban, 
így nem tulajdonítottak jelentőséget a már kezdődő mérgezésnek. Másnap -
miután rosszul lettek - mindkettőjüket kórházba szállították. T.L. honvéd május 
16-án meghalt. 

A Csapathadtáp Szabályzat megengedi, hogy a szállításban és a kiképzésben 
résztvevő gépjárműveken 5, illetve 10 literes műanyag kannában fagyálló folya
dékot tároljanak, de a kannákat jól látható „B-2" felírással meg kell jelölni. 
Hasonlóképpen rendelkezik a tárolással kapcsolatban az „Utasítás a mérgezé 
folyadékok tárolására" című (Üza/1.) szabályzat is. 
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- Aprilis 23-án az MN Pécs állományába tartozó K.T. honvéd a körlet 
festéséhez előzőleg vételezett és literes üvegben tárolt nitrohígítóból ivott, mivel 
azt víznek vélte. K.T. honvéd emiatt 22 napot töltött az MN 3. sz. Katonai 
Kórházban. 

- Június l-én az MN 8202 Veszprém állományába tartozó M.J honvédet, 
az esti órákban a parancsnoki épület takarítására rendelték ki. Munka közben 
a takarító eszközök tárolóhelyiségében egy pálinkás üveget talált, amelybe -
minthogy a benne levő hígítót pálinkának vélte - beleivott. M.J. honvéd gyomor
mosás és infúzió után 21 napot töltött egészségügyi szabadságon. 

A példaként említett mérgezések ismétlődésének megelőzése érdekébon a 
katonai szervezeteknél fokozott figyelmet kell fordítani a vegyi anyagokkal kap
csolatos feladatok végzésére és a veszélyes anyagok tárolási szabályainak be
tartására. 

Az ilyen balesetek megelőzésére irányuló erőfeszítések részeként szükséges: 
- minden szinten oktatni a vegyi anyagok tárolásának legfontosabb szabá

lyait, fokozott óvatosságra inteni a személyi állományt az ismeretlen eredetű 
vegyi anyagok, folyadékok felhasználásával kapcsolatban; 

- vegyi anyagok átmeneti tárolásához is szabályos tároló eszközöket biztos1-
tani; 

-a vegyi anyagok edényeit mindenhol megfelelő feliratokkal, jelzésekkel 
ellátni, illetve biztosítani az élelmiszerek, a megiható folyadékok tárolására 
használt edényekben más, különösen mérgező hatású anyagokat még átmenetileg 
se tároljanak. 

151 




