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bességet, porképződés, sár/ röcskölés veszélye esetén álljanak meg." (MNK Fegy
veres Erőinek Szolgálati Szabályzata 202. pont.) 

Az ilyen jellegű balesetek megelőzhetők a szabályzat szerinti belső közle
kedési rend megvalósításával, az idevonatkozó előírások szigorú ellenőrzéssel 
való betartásának biztosításával. 

2. Tájékoztató a bevonult sorállományú katonák 
audiometriás szííróvizsgálatának tapasztalatairól 

Az elmúlt években megnövekedett a baleseti eredetű, zaj okozta hallás
károsodások száma. A tapasztalat azt mutatja, hogy a bevonuláskori hallás
státus ismeretének hiánya megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi a károsodás 
mértékének - néha eredetének - objektív megítélését. 

A bevonuláskori hallásstátus, valamint a hallóképességnek a katonai szol
gálat ideje alatti változásainak megítélésére, a tényleges katonai szolgálatra 
bevonult sorállományú katonák egy-egy csoportjánál, az MN PÜSZF-ség Bal
eset-elhárítási és munkavédelmi osztálya, a sorozóközpontok audiológiai állomá
saival együttműködve, audiometriás hallás-vizsgálatsorozat végrehajtását kezdte 
meg. 

Az eddig végrehajtott vizsgálatok főbb adatai a következők: 

l. A vizsgálatra kiválasztott katonák megoszlása 

Katonai szervezet Létszám Vizsgálat időpontja 

MN 7015 Budapest 24 fő 1984. 03. 09. 
26 fő 09. 07 . 

MN 9127 Debrecen 25 fő 03. 02. 
24 fő 03. 30. 
18 fő 09. 14. 

MN 6336 Kecskemét 20 fő 03. 09. 
MN 6389 Veszprém 30 fő 03. 09. 
MN 9935 Tata 33 fő 09. 07. 

2. A vizsgálat előtt egyéni beszélgetéssel minden személynél adatgyűjtést vé
geztünk eddigi zajterhelésük, bevonulás előtti munkahelyük, foglalkozásuk, szóra
kozási szokásaik és esetleges korábbi fülbetegségeik megismerése céljából. 

A vizsgálatba bevont 200 katona közül tízen jeleztek gyermekkori fülbeteg
séget, illetve zajérzékenységet, a többiek ép hallásúnak ítélték magukat. 

3. A vizsgált katonák 79° o-a a bevom;lás előtt vidéken élt és dolgozott. 
Atlagéletkoruk 21,8 év. Háromnegyed részük érettségivel, illetve ipari szakközép
iskolai végzettséggel rendelkezik. Atlagosan 3-4 éves bevonulás előtti munka
viszonyt tételezhetünk fel. A 26° o-nak volt olyan munkahelye, ahol változó 
mértékben ugyan, de zajhatás előfordulhatott. Ilyenek pl. azok, akik kohász, la
katos, traktoros, asztalosipari gépkezelő stb. munkakörben dolgoztak. 

A szórakozási szokásokra jellemző, hogy a megkérdezettek 70%-a járt rend
szeresen diszkóba, 400/o-nak van 20-40 W teljesítményű saját akusztikai berende
zése. Mindez a szórakoztató ipar zajterhelési adatait, valamint a saját hangosító 
berendezések használati szokásait ismerve, nem csekély veszélyt jelent. 
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4. Az audiogramokat a 32.105/1981. (EÜMK 3.) EüM sz. szakmai irányelv 
alapján csoportosítva a vizsgálatba bevont sorállományú katonák megoszlása a 
hallóképesség állapota szerint a bevonulást közvetlenül követően a következő: 

Bp hallású 165 fő (82,5%) 

Kisfokú halláskárosodott 15 fő ( 7,5%) 

Közepes fokú halláskárosodott 20 fő (10,0%) 

Kisfokú halláskárosodott az, akinél a hallásküszöb 4000 Hz-es vagy annál 
magasabb frekvencián igen, de a beszédfrekvenciák (500-1000-2000 Hz) egyikén 
sem haladja meg a 30 dB-t. 

Közepes fokú halláskárosodott az, akinél a hallásveszteség a beszédfrekven
ciák bármelyikén meghaladja a 30 dB-t, de az átlagveszteség kevesebb 60 dB-nél. 

Figyelemre méltó, hogy 9 katonánál mértek 50 dB-t meghaladó hallás
veszteséget 4000 Hz-n vagy annál magasabb frekvencián. 

5. Osszegezve megállapítható, hogy a véletlenszerűen kiválasztott katonák 
17 ,50/o-a már a bevonuláskor halláskárosodott volt, anélkül, hogy ez a hallás
károsodás személyi (sorozási) okmányaiból kimutatható lenne. Bár a károsodottak 
számaránya a viszonylag kis létszám miatt nem tekinthető a teljes bevonuló állo
mányra nézve objektív számnak, azt a következtetést feltétlenül le kell vonni, hogy 
a halláskárosodással bevonuló sorkatonák részaránya nem elhanyagolható nagy
ságrendű. Ez a tény indokolttá teszi, hogy a további károsodások megelőzése 
érdekében szigorúan meg kell követelni az egyéni zajvédő eszközök használatát 
minden olyan esetben, amikor a zaj túllépi a megengedett értéket. Emellett 
meg kellene fontolni, hogy a sorozási alkalmassági vizsgálatokat kiegészítsék 
audiometriás vizsgálattal és az erről készült audiogrammot csatolják a személyi 
okmányokhoz. Ez kétségtelenül nagy terhet jelentene az MN sorozási appará
tusára, ezért - figyelemmel a hallásstátus fiatalkori (munkába lépés előtti) meg
állapításának népgazdaságot is érintő jelentőségére - indokolt lenne kezdemé
nyezni az audiometriás szűrővizsgálat kötelező végrehajtásának elrendelését EüM 
rendelettel. Ebben az esetben meg lehetne követelni, hogy a sorozásra kerülő 
fiatal az alkalmassági vizsgálatra hozza magával a hallásstátusát rögzítő audio
grammot is. 

A magunk részéről természetesen a vizsgálatokat tovább folytatjuk annak 
tisztázása céljából, hogy a sorállományú katonáknál szolgálati feladataik tel
j~ítésével összefüggésben, a néphadseregben érvényben levő előírások szigorú 
betartása mellett, kell-e számolni a halláskárosodás veszélyével. 

3. Ismertetjük új filmünket 

1985 februárjában a Mafilm Katonai Filmstúdiójában elkészült a „Védjük 
meg testünk épségét" c. munkavédelmi propagandafilm, amelyben fel kívánjuk 
hívni a nézők figyelmét a csonkulásos balesetek bekövetkezését előidéző főbb 
feladatvégrehajtási hibákra, a veszélyforrásokra, valamint a sérülések megelő
zésének legalapvetőbb módszereire. 

A film szükségességét az indokolja, hogy a néphadseregben évente mintegy 
60-80 személy szenved csonkulásos balesetet, és ezek a sérülések kivétel nélkül 
több évtizedes szakmai, valamint az általános magatartásra vonatkozó biztonsági 
rendszabályok megszegéséből, illetve meggondolatlanságból erednek. Ha ezeket 
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