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1. Összefoglaló jelentés a néphadsereg polgári alkalmazot
tainak 1984. évi baleseti helyzetéről. 

2. Tájékoztató a baleset-elháritási és munkavédelmi megbí
zottak középfokú szaktanfolyami képzéséről. 

3. Ismertető a balesetmegelőzés céljából kiadott tájékozta
tókról. 

1. Összefoglaló ;elmtés a néphadrereg 
polgári alkalmazo11ai11ak 1984. éti balmti hefJztléról 

A polgári alkalmazottak üzemi baleseteinek adatait összegezi az 1985. március 20·1g beérkezett 
II. sz. Adatlapok alapján, valamint tartalmazza a Honvédelmi Minisztérium felügyeleti irányítása alá 
tartozó vállalatok és gazdaságok dolgozói baleseti helyzetének főbb jellemzőit is. 

I. 

A baleseti helJzet dltald11os jellemzése 

1. 1984-ben üzemi baleset következtében 390 polgári alkalmazott sérült meg, akik összesen 
9963 napra estek ki a munkából. Két személy egyidejű sérülése egy alkalommal fordult elő. Az 
üzemi balesetek közül 80 munkába menet, illetve onnan jövet közben történt, ezekkel az úgyneve· 
zett úti balesetekkel kapcsolatos megállapításokat a jelentés külön pontben ismerteti. 

2. A polgári alkalmazollak baleseti helyzetének főbb adatait a következő táblázat tartalmazza: 

Év Sériiléstk száma Kiesett napok Egy seriilésre JUtó k1e>ett 
száma napok száma 

1983 309 6761 21,9 

1984 310 7892 25,5 

1983 év 
%-ában 100,3 116,7 116,4 

A megelőző évhez képest a baleseti sérülések száma lényegében nem változott, azonban a kie· 
sett napok száma nőtt, így a sérülések súlyossági mutatója több mint 16%-kal emelkedett. Ez azt 
jelenti, hogy ez évben is tovább emelkedett a hosszabb munkakieséssel járó balesetek részaránya. 
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A sérülések súlyosság szerinti megoszlását a következő adatok jellemzik: 

Év Halálos Csonkulásos Súlyos x Könnyű Összesen 

1983 222 84 309 

1984 238 69 310 

1983 év 

%-ában 100,0 107,2 82,1 100,3 

Halálos baleset az év folyamán nem történt, a csonkulásos sérülések száma változatlan. 

A csonkulásos balesetek bekövetkezésének a hasonló esetek megelőzésére általánosan is hasz
nosítható tanulságai a következők: 

- az MN 2. Katonai Kórház Kecskemét állományába tartozó Kalapos Zoltánné konyhai dol· 
gozó a kenyér gépi szeletelését befejezve a gépet kikapcsolta, majd a védőberendezést felnyitotta, 
hogy a szeleteket az alól is kivegye. A gép kése a nagyfordulatú motor lassú leállása miatt még egy 
vágó műveletet végzett és a dolgozó jobb keze gyűrűsujjának első percét levágta. A baleset bekövet· 
kezéséhez a szabálytalan munkavégzés mellett az indokolatlan sietség is hozzájárult; 

- az MN Híradó Technikai Üzem Gödöllő állományába tartozó GyetvánJános raktárvezető 
az elektromos emelővillás targonca üzemeltetését - mivel annak emelő szerkezete bizonytalanul 
működött - megtiltotta, majd ezt követően egy rakodási művelet során ő maga üzemeltette azt! Süly· 
lyesztés során ujjai az emelőszerkezet álló és a csúszó rész keresztmerevítői közé szorultak. Ekkor 
ijedtében a kezelőkarra ütött és a felgyorsuló emelőszerkezet bal kéz középső ujja első percét letépte. 
A balesetet a hibás berendezés szabálytalan és szakszerűtlen üzemeltetése okozta; 

- az MN 6066 Hajdúsámson állományába tartozó Zand Mátyásné a lőszeres ládák ellenőrzése 
után a tároló állványról jött le. Eközben gyűrűje beakadt az egyik ládába és balkeze gyűrűsujja olyan 
súlyosan roncsolódott, hogy két ujj percét amputálni kellett. A sérült megszegte a gyűrű viselés tilal· 
mára vonatkozó alapvető előírást. 

II. 

A baleseti helyzet részletes elemzése 

L A polgári alkalmazottak balesetei a következő főbb tevékenységi területekhez kapcsolód· 
nak: · 

- munka 226 baleset 71,6% 

- közlekedés 24 baleset 7,1% 

- sport 30 baleset 9,7% 

- egyéb 30 baleset 11,6% 

összesen 310 baleset 100,00/o 

A balesetek tevékenységi területek szerinti megoszlása hasonlóan alakult a megelőző évihez, 
azonban a közlekedési balesetek száma jelentősebben nőtt. 

• Súlyos a sérülés, ha a kiesett napok száma meghaladJa a nyolc napot. 
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a) A munkabalesetek száma az előző évi adatokhoz képest változatlan, megoszlásuk tevékeny· 
ségi körönként a következő: 

1984 1983 

- javítás, karbantartás 48 68 

- szállítás, tárolás, rakodás 70 56 

- építő tevékenység 6 6 

- konyhai munka 52 41 

- egyéb munka 50 52 

összesen 226 223 

Javítás, karbantartás során bekövetkezett balesetek száma jelentősen csökkent, nagy részük a 
gépjármű, illetve az elhelyezési javítóműhelyben, a telephelyen, valamint a meghibásodott eszközök 
üzemeltetési helyén történt. A balesetek többsége a biztonsági rendszabályok megszegése, illetve a 
gondatlan, figyelmetlen munkavégzés következtében fordult elő. Továbbra is gyakoriak a hibás 
szerszám, eszköz használata miatt bekövetkezett sérülések. Ez évben három alkalommal okozott 
balesetet a kalapácsról leváló szilánk, ugyancsak három baleset történt a munkadarabról leváló vas· 
szilánk, festékdarab miatt. Előfordult, hogy az egyéni védőeszközök alkalmazásának elmulasztása 
vezetett súlyos sérüléshez.Jelentős számú baleset történt a súlyos munkadarabok lezuhanása, vala· 
mint elcsúszás, elbotlás következtében is. 

Néhány jellemző baleseti okot tartalmaznak a következő példák: 
- az MN Híradó Technikai Üzem Gödöllő állományába tartozó Forgács Sándor pa. hegesztés 

közben a varratot tisztította, eközben - mivel a pajzsot az arca elől elvette - salak darab pattant a sze· 
mébe. Felhajtható fényvédő keretű pajzs rendszeresítése esetén, mivel azon egy második, a mecha
nikus sérülések ellen védő, átlátszó üveg is van, a baleset elkerülhető lett volna; 

- az MN Központi Műszaki Javító Üzem Budapest állományába tartozó Szegedi József pa. 
kalapáccsal és vésővel alkatrészeket szerelt szét. Munka közben egy szilánk vált le a kalapácsról és az 
a munkát figyelő Hellinger Zoltán pa. karjába fúródott. A vizsgálat szerint a kalapács és Szegedi 

József egyéb kéziszerszámai is erősen elhasználódottak voltak; 
- a PV KAJÜ jobbágyi állományába tartozó Begella László pa. egy felújításra tervezett pince 

világításának vizsgálatát végezte. Mivel a világítás gyenge volt, egy gyűjtőaknába esett és bokatörést 
szenvedett. A baleset elkerülhető lett volna, ha a sérült szükség-világító eszközt használt volna. 

Jelentősen csökkentek a faipari gépek használatával összefüggő balesetek, számuk az előző évi 
tízzel szemben mindössze négy, ezek azonban továbbra is a védőberendezések hiánya, illetve mellő
zése miatt következtek be. 

A szállítás, tárolás, rakodás során megsérültek száma jelentősen emelkedett. A bal~setek nagy 
része ez évben is a kapkodó, figyelmetlen munkavégzéssel, a csúszós járófelületekkel összefüggő el
esések, elcsúszások, valamint a nehéz tárgyak ledőlése, lezuhanása miatt következtek be. 

A konténerek terjedésével egyidejűleg gyakoribbá váltak a használatukhoz kapcsolódó kéz- és 
lábsérülések. 

Csökken a gyűrű okozta ujjsérülések száma: ez évben mindössze egy ilyen baleset történt. 

Néhány jellegzetes rakodási balesetet mutatnak a következő példák: 

- az MN Központi Ruházati Anyagraktár Kirendeltség Táborfalva állományba tartozó dolgo· 
zók egy megszorult vagonajtót próbáltak becsukni, amely hirtelen megindult és Horváth Lajosné 
pa. zúzódásos sérülést szenvedett; 

- az MN 4. Vegyesraktár Győr állományába tartozó Csillag László pa. egy 20 t súlyú konténer 
gépjárműre emelésénél segédkezett. Emelés közben a drótkötél kapcsa elszakadt és a dolgozót arcul 
ütötte, aki állkapocstörést szenvedett és 6 fogát elvesztette. A balesetet alkatrész törés, az emelőszer· 
kezet ellenőrzésének elmulasztása okozta; 
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- az MN 4884 KáJ állományba tartozó Csillik Miklós pa. targoncavezető - mert a diesel motor
ral működő targoncát zárt térben vezette - szénmonoxid mérgezést szenvedett. Ugyanitt egy meg
hibásodott targonca hűtővizének felforrása miatt Morvai Ernő pa. targoncavezető égési sérülést 
szenvedett. A balesetek azt mutatják, hogy az intézetnél a targoncák műszaki állapotára nem helyez
nek elegendő hangsúlyt. 

Építőtevékenység során ez évben is 6 személy sérült meg. A sérülések az alkalmatlan eszközök 
használata és a nem megfelelő munkakörnyezet miatt következtek be. Így például: 

- az MN 99 3 5 Tata csapatpihenőjében villanyszerelés közben Laczi György pa. alatt beszakadt 
a tető, aki combnyaktörést szenvedett és 109 napig volt betegállományban. A baleset az előzetes fel
mérő vizsgálatok elmaradása okozta; 

- az MN 4510 Jánoshalma állományába tartozó Király Lajos pa. festés közben leesett a létráról 
és koponya zúzódást, agyrázkódást szenvedett. A balesetet a hibás eszköz alkalmazása okozta. 

A konyhai munkavégzés közben előforduló balesetek száma mintegy 20%-kal nőtt. A sérülések
csakúgy mint évek óta - főként a konyha, az étkezde padozatán történő elcsúszás, valamint a figyel
metlen, kapkodó munka során a késhasználat következményei, amelyek bekövetkezésében közre
hat az egyéni védőeszközök használatának mellőzése is. Továbbra is gyakoriak a forrázásos balese
tek, valamint az olyan kézsérülések, amelyeket a forró vízben szétpattanó üvegedények okoznak. 
Figyelemre méltó, hogy többen szenvednek balesetet rosszullét következtében, amiben feltehetően 
közrejátszik a meleg, a konyhák légterének szellőzetlensége is. Két baleset konyhai kisgépek sza
bálytalan használatának a következménye. Néhány példa a konyhai balesetekre: 

- az MN 4419 Eger állományába tartozó Németh Lajos pa. fagyott hús darabolása közben 
tenyerét elvágta. A baleset azért következett be, mert a sérült nem használta a védőkesztyűt; 

- az MN 9520 Veszprém állományába tartozó Erdélyi Pálné pa. konyhai dolgozó társával 401 
forró levest emelt a kiosztó asztalra. Emelés közben megcsúszott és kb. 10 l leves a sérültre ömlött, 
aki égési sérülései miatt 60 napra betegállományba került; 

- az MN 3. Katonai Kórház Pécs állományába tartozó Fitos Istvánné mosogatás közben meg
csúszott a padlóra kifolyt főzeléken és elesett. Bokatörés következtében 50 napig volt betegállo
mányban. 

b) Kiizlekedési balesetek száma emelkedett, megoszlásuk eszköz szerint a következő: 
1984 1983 

- gépjármű közlekedés 16 5 
- motorkerékpár (kerékpár) 2 

- tömegközlekedési eszköz 2 2 

- gyalogos közlekedés 4 5 

Ugrásszerűen emelkedett a gépjárműközlekedési balesetek száma, ezen belül a súlyos cselek
mények aránya is: az elsőbbségadás elmulasztása és más, főként polgári személyek által elkövetett 
szabályszegések miatt 6 alkalommal történt jármű ütközés, három polgári alkalmazottat pedig gya
logos közlekedés során gázoltak el. 

Több sérülés történt a gépjárműből történő kiszálláskor figyelmetlen földrelépés miatt, egy 
sérült pedig fékezéskor leesett a tehergépjármű rakfelületéról. Néhány példa a súlyosabb balesetekre: 

- az MN 7341 Székesfehérvár állományába tartozó Magyar Károly pa. a HT 85-52 frsz. gk. 
vezetője Dunaföldvár belterületén figyelmen kívül hagyva az elsőbbségadási kötelezettséget jelző 
táblát, összeütközött egy IFA típusú tehergépkocsival. Az ütközés következtében a sérült homlok
csont és térdcsont törést szenvedett; 

- az MN BTEIG Budapest állományba tartozó Dandár Sándor pa. a tehergépkocsi rakfelületé
ről leugrott. A rossz földetérés következtében bokatörést szenvedett, ezért 80 napig munkaképtelen 
volt. 
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A kerékpár és a gyalogos közlekedési balesetek a sáros, jeges úton való megycsúszás, a figyel· 
metlen közlekedés következtében fordultak elő. 

c) A sportbalmtek száma az előző évi adatokhoz képest számottevően nem változott. 
A balesetek a következőképpen oszlottak meg sportágak szerint: 

1984 1983 

- labdarúgás 17 16 
- atlétika 10 
- egyéb sport 12 3 

A labdarúgás közben bekövetkező sérülések többsége a játékosok durva magatartása, a beme· 
legítés hiánya, illetve a fizikai állapothoz képest nem megfelelő játékmód miatt következett be. Az 
egyéb balesetek közt jelentős a BHSE cselgáncs szakosztályához tartozó sportolók sérüléseinek 
száma. 

d) Az e,oéb le!'ékm;.régekkel összefüggő balesetek száma 10%-kal csökkent. 
A balesetek nagy többsége (34 baleset) az objektum területén levő utakon, a lépcsőkön, vizes 

helyiségekben történő elbotlás, elcsúszás miatt következett be. 

2. A sérülések megoszlása a sérülés súlyossága és a sérültek szervezeti hovatartozása szerint a 
köi·etkezó: 

A katonai szervezet (alárendel· A sérülés súlyossága Ö-,szc~en 1983 év 

rekkcl együtt) csonkulásos súlyos könnyű 1984 1983 'lt·ában 

( ,.11.11 

\{'\; 5232 37 14 51 41 124,4 

Ml', 6639 10 l 13 10 130,0 

M:S. LÉREP-ság 22 8 .\0 30 100,0 

MNHÁVA 6 7 8 87,5 

H\f szervek· 

M:s/VK 43 6 50 39 128,2 

MN Kik. Fóf.-ség 22 27 29 93,' 

MN HF-ség 16 11 58 69 84,1 

MN FVSZF-ség 21 13 35 34 102,9 

MN PCGTSZhég 4 1 15 \3,3 

MN BFF·ség 18 4 22 21 104,8 

Több, HM szerv 9 12 13 92,3 

Összesen· 238 69 310 30'I 100,3 

A csapatoknál az üzemi balesetek száma általában növekedett, a központi szervek nagy részé· 
né! csökkent. A balesetek több mint fele három katonai szervezetnél, illetve alárendeltjeinél (MN 
5232, MNHF·ség, MNVK) következett be. 

3. A HM felügyelete alá tartozó vállalatok és gazdaságok polgári dolgozóinak baleseti helyze· 
tét a következő táblázat szemlélteti: 

Megnevezés Balesetek száma Kiesett munkanap Sérülési 1000 fó Kiesett munkanapi Kiesett munkanapi 
1000 fő sérülés 

\f\; (11 h,l,11 l,q, 
gyar 29 679 32.9 770 23,4 

MNÉKV 26 1131 23,9 1026 43,5 

MN Gazdaságok 66 1980 28,2 845 30,0 

Összesen 121 3790 28,0 876 31,3 

1983 év %-ában 96.8 112,1 98,3 113,8 116.0 

11' 
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A vállalatok és gazdaságok polgári dolgozóinak baleseti helyzete ebben az évben sem mutat 
jelentős változást a megelőző évekhez képest. A balesetek száma ugyan némileg csökkent, de a kie
sett napok száma ennél nagyobb mértékben nőtt. Emiatt jelentősen romlott a balesetek súlyossági 
mutatója is. A balesetek számának csökkenése alapvetően a létszám csökkenéséből származik, mivel 
a gyakorisági mutató alig javult. Pozitívan kell azonban értékelni, hogy sem halálos, sem csonkulá
sos baleset nem történt. 

A Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok és gazdaságok baleseti helyzete a 
sérülések gyakoriságát tekintve a népgazdaság hasonló ágazataihoz viszonyítva ebben az évben is 
kedvezően alakult. 

A balesetet kiváltó okok közt továbbra is magas a figyelmetlenség és növekvő mértékű a tech
nológiai hiányosságok szerepe. 

Ismét magas az anyagmozgatás során elszenvedett, továbbá a gépi munkatevékenységhez kap
csolódó balesetek száma és tovább emelkedtek a munkahelyi gyalogos közlekedés közben történt 
balesetek is. 

A vállalatokat és gazdaságokat változatlanul hátrányosan érinti a népgazdaságban általánosan 
jelentkező azon probléma, hogy egyes egyéni védőeszközök minősége, folyamatos ellátása (pl. rez
gésvédő és egyéb védőkesztyűk, védőlábbelik) még mindig nem javult a szükséges mértékben. 

4. A polgári alkalmazottak uti baleseteinek főbb adatait a következő táblázat tartalmazza: 

Év Sérülések száma Kiesett napok száma Egy sérülésre jutó kiesett 
napok száma 

1983 76 2275 29,9 
1984 80 2071 25,9 

1983 év %-ában 105,2 91,0 86,6 

Bár a balesetek száma kis mértékben nőtt, a sérülések súlyossági mutatói javultak és azok közel 
megegyeznek az objektumon belül történt üzemi balesetek súlyossági mutatóival. Sajnálatos, hogy 
az év folyamán előfordult egy halálos baleset is: 

- az MN 5081 Pápa állományába tartozó Léhner László pa. hidroforkezelő, munkából hazame
net közben gépkocsijával egy útkanyarban kisodródott és fának ütközött. Az ütközés következté
ben az első szélvédőn át a kocsiból kiesett és a helyszínen meghalt. Halálát feltehetően az okozta, 
hogy a biztonsági övét nem kapcsolta be, ezért az ütközésnél a járműből kiesett. 

Év 

1983 

1984 

A sérülések súlyosságát a kiivetkező adatok jellemzik: 

Halálos Csonkulásos Súlyos 

65 
62 

Az úti balesetek megoszlása eszköz szerint a kiivetkező: 

- gépjármű közlekedés 7, előző évben 7 
- motorkerékpár, kerékpár 13, előző évben 14 
- tömegközlekedési eszköz 25, előző évben 10 

- gyalogos közlekedés 35, előző évben 45 

összesen SQ, előző évben 7 6 

Könnyű 

10 

17 

Összesen 

76 
80 

Az úti balesetek fele gyalogos közlekedés során, elesés, elcsúszás következtében, figyelmetlen
ség, illetve a közútak helyenként elhanyagolt állapota miatt következtek be. Hasonlóú okra vezet
hető vissza a kerékpár, motorkerékpár balesetek nagy része is. 
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Két és félszeresére emelkedett a tömegközkkedési eszközök használatával összefüggő balese
tek száma, ezek főként a járműről való leszálláskor sietés és zsúfoltság miatt kialakuló kapkodás 
miatt következtek be és főleg lábsérülésekkel végződtek. 

Ill. 

Követkattfistl. fel,1J,mk 

A néphadsereg polgán dolgozóinak baleseti helyzete az előző évihez képest lényegesen nem 
változott. A balesetek száma változatlan, azonban a sérülések miatt kiesett munkanapok száma 

tovább emelkedett. 

A baleseti helyzet alakulásában jelentős szerepe van annak, hogy még nem sikerült lényeges fej
lődést elérni a foglalkozási szabályok, a munkavédelmi előírások ismeretében és azok bet1rtásában. 
Nem történt alapvető változás a közvetlen munkahelyi vezetők szemléletében sem, egy részük még 
mindig nem fordít kellő figyelmet a biztonságos és egészséges munkafeltételek kialakítására és fenn· 
tartására, folyamatos ellenőrzésekkel nem fedi fel a szabályt1lanságokat, illetve elnéző a szabálysze· 
gőkkel szemben. Ugyanakkor a dolgozók körében sem szilárdult még meg az önmaguk é_~ t:írsaik 

testi épségéért érzett felelősségtudat. 

A polgári alkalmazottak baleseti helyzetének javítás:íra - a néphadsereg 1984. évi baleseti hely· 
zetéről szóló összefoglaló jelentésben :1 személyi állom:íny testi épsége, egészsége védelmének érde
kében miniszter elvtárs ált11 jóváhagyott főbb tennivalókkal összhangban - a köl'etkezó alapntó fel· 
adatokut kell eltlgewi: 

- javítani kell az oktató-nevelő munka hatékonyságát, fokozott figyelemmel kell végezni asza
bályok, a biztonsági előírások oktatását, illetve azok ismertetésének ellenőrzését; 

- színvonalasabban és hatékonyabban kell felhasználni a munkavédelmi propaganda adta 
lehetőségeket a dolgozók felelősségtudatának kialakítására. Ennek részeként a munkavédelmi fil
mek felh,1sználásával, a balesetek tanulságainak, következményeinek széleskörű tudósításával kell a 

dolgozók munkavédelmi szemlélctl:t befolyásolni; 
- növelni kell a közvetlen munkahelyi vezetők felelősségtudatát a munkafeladatok baleset

mentes végrehajtásában; 
- minden munkahelyen rendszeresen fel kell tárni a baleseti veszélyforrisokat és meg kell 

hozni a balesttek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket; 
- az előírt időszakonként felül kell vizsgálni, illetve ellenőrizni kell a munkaeszközök műszaki

biztonsági állapotát, az alkalmatlan eszközök használatát meg kell tiltani; 
- szigorúan meg kell követelni az egyéni véd6eszközök, a védőberendezések használatát, 

következetesen fel kell lépni azokkal szemben, akik ezek használatát elmulasztják. 

A főbb feladatokból adódóan a polgári alkalmazottak babcti helyzetének javítására, az 198,1. 
évi célkitűzésekkel gyakorlatilag megegyezően 1985. évben is - kiemelt figyelmet kell fordítani: 

- a pvítómúhelyek és felszereléseik biztonságos állapotára, a balesetmentes munkakörülmé

nyek megteremtésére; 
- a munkahelyi fegyelem szilárdítására, a felelőtlenség, a hanyagság, a figyelmetlen, gondatlan 

munkavégzés visszaszorítása; 
- a konyhák munkahelyi rendjének és tisztaságának biztosítására, a védőeszközök viselésére, a 

konyhai kisgépek biztonsági berendezéseinek üzemképess~gére, az üzemeltetési utasításaik betartá
sára; 

- az objektumok útjainak, járd,ünak, a lépcsők, a folyosók előírásszerű állapotára, megfelelő 
karbantartására, takarítására; 

- a sportfoglalkozásokon egymás testi épségének megóvására. 
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