
2. Tájékoztató gépjárműjavítás és -karbantartás közben 
történt égési balesetekről 

Folytatva a korábbi gyakorlatot, hogy a súlyos kimenetelű, dc tanulságaihan széles körben 
hasznosítható balesetekről kiadott kózpunti üjékoztatúkat kivonatosan közreadjuk, jelenleg a gép
jármlíjavít:ís kiizbcn történt égési balesetek megclőZl·:,,lw:k feladatait tartalmazó tájékoztatót ismer
tetjük. 

,.Az MN 993'5 egységnél a gépkocsi-javítóműhelyben egy l f AZ-469 gépkocsi javítását végezte 
13. A. honvéd gépkocsiszerdó, Z. J. örvczctó a gt'pkocsi vezetóje, valamint P. J. őrvezető, szndö 
rajparancsnok. A lcszcrckt sebességváltóról a rárakódott olajsárt- az üzemanyagraktárból utalvány 
nélkül felvett - mosóbenzinncl a gépkocsivezet6 szabálytalanul a szerelőaknában mosta le. A 
hibás, robbanásvédő búra nélküli szerelőlámpa csatlakoztatásakor a szerelőaknában összegyűlt 
bcnzing6z belobbant. Mindhárman megsérültek, P. J. őrvezet6 az égési sérülés következtében a 
kórházban meghalt. 

A baleset bekövetkezéséhez a műhelyben folyó munkák folyamatos ellenőrzésének hiánya 
mellett hozzájárult az is, ho,gy a tiltó rendelkezések ellenére megtűrték a műhelyben a javítandó 
föd.arab mosóbenzinnel való mosását, a szerelőaknában a szabványtól eltérő dugaszoló aljazatokat, 
a hibás, cserére szoruló szcrclőlámpa használatát és a j1vítási munkák előtt elmulasztották J. szere-
16J.knJ. szclkíztetését. 

Hasonló szabályt1!J.nságok miatt súlyos sfrülést okozó balesetek ezt megelőzően is történtek. 

Az MN '1.730 egységnél H. 0. honvéd a PSZH motortér tisztítását mosóbenzinncl végezte. A 
mosúhenzint tartJ.lmazO fémdobozt az akkumuLítorra helyezte. A zárlat következtében a belob
banó benzingőz a mosóbenzint meggyújtotta. H. 0. honvéd másodfokú égési sérüléseket szenve
dett. 

A baleset bekövetekezésének alapvetö oka a mosóbenzin használata, a karbantartási munkák 
irányításának, ellenőrzésének elmulasztása. 

Az MN 7341 egységnél egy U AZ-69 gépkocsi kipufogócsövét akarta a szerelőaknából hegesz
teni M.J. honvéd. A hegesztőpisztoly bcgyújtásakor az ott összegyűlt benzingőz belobbant. M.J 
honvéd súlyos égési sérülést szenvedett. 

A baleset bekövetkezésében közrehatott a műhelyben folyó munkák ellenőrzésének elmu
lasztása. nem a kijelölt helyen végzett hegesztés, a szerelőakna szellőztetésének elmulasztása. 

Az .MN 39W egység telephelyén a tckphdy-ügycletes H. L. zászlós jelenlétében az L'RAL 
típusú gépkocsi motorját úgy indították be, hogy elfüő!eg a szívótorokba benzint öntöttek. Indítás 
közben a dús keverék belobbant és a kiáramló láng meggyújtotta Sz. Gy. szakaszvezető kezében 
levö benzinnel telt poharat. Az égő benzin H. L. zászlós ruhájára ömlött, aki másodfokú égési sérü
lései következtében meghalt, Sz. Gy. szakaszvezető súlyos égési sérülést szenvedett. 

A baleset közvetlen oka, hoh'Y a tiltott rhdon történt motorindítást a jelenlevő H. L. zászlós 
nem akadályozta meg, encl hozzájárult a kimenetelében súlyos szabálytalanság elkövetéséhez. 

Az ismertetett balesetekből levonható az a következtetés, hogy a gépjármü-javítóműhclyek
bcn a javítási, valamint a telephelyeken a gépjármű-karbantMtási munkáknál nem mindig veszik 
figyelembe, illetve nem mindig követelik meg a szabályzatoknak, szabványoknak azon dóírásait, 
amelyek szerint: 

A /dl'fi,í1i k.1rb11nl,ntd,i !illlllki1khr,2. lÍrztltd•1i1. 1m,.1d.í!il lilo.i o/i1111 d!l)df!OI filh.1.rznd/,ú, <111HIJ dZ 

1g1üJ(Rn· J11JIIIM1. rugr" !11t7/irt! mbbi.mrík.t/Ju dtg_Jtt k1pc: .. (KÁBESZ 246. pont.) 

G/pj.írwtl,11,,/1,r, -/17d11h1h lrmmll.,dra /1drrílum10/ c:t1ht1.I hdcn,ílni. (Gjmű. Karb. Ut. 20. oldal 1. 

pont.) 

i\ /i-lc11li11r,k n/!.rihi,jt,Í.ldt 1Ú11)![1í krí"zrtllc(-JI 1/M;dní, rdg)' numki1ht/ii rrztllí l'IÍl!Jwnká1t. il!dn 
1111irz,.,k,,J1f:i:u1 (c!tk.,i;::: uit/11 t1i"hhrziir ir) kiiltli-s •zinu:/10,n !1llf}!J;.)IÍ::'7tini urrrí!. h(i/(.1' a kii11ilmb~}'tk a hiz-
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• 

t1mrd;.:,i kii1 (frlmáqtkmk m1Kft!tl111k-r. A rmdmns dlmr/rúrg11d1,rif<íg,íl /r m1íJj,í1" Pi:1rc1ncr111,ki ,Hunka· 
1Mdmi Uuriláshan kd! .1zi,1h,ílw::.11i_ {KÍ\HESZ 17. pont.) 

Vi//,1m11r btrw1kzúl dZ e _,zdhl,ÍIIJ bu-1,i/ia ald l,ll"llizr,' hd)dw (1,h,íl ,rg/Pi.im11!-1111 itrú111íh1h bm ir) 
tÍgJ' kii! 1/tultmi. hr,KJ dz m~~fd1jw dZ JISZ Jú()/1/ l 1J/í/r,fo:li11 ttÍ!mwllr.w 

- d lidrirt/.;tk rwJrlMt.re tf d /'Í/li:1m1,r hamdiZ/r dl.nhrzúi magt1\.1t~{!_;Íl1íl /1~1!_,l!/íu1 dZ ,\ISZ 16!!11/8 
!'r,11atk1,zrí drflrdMÍ11,tk. {MSZ 1600.)" 

A hasonló balesetek megelőzést: (,rdekében több figyelmet szükséges fordítani a javításra, kar
bantartásra vonatkozó tl'chnológiai, munkavédelmi utas[tások szigorú érvényesírésérc. 

3. Tájékoztató oktatási segédletröl 

Az MN PÜSZF-ség Baleset-elhárítási és Munkavédelmi osztálya segédlet<:t adott ki a sorállo
mányú katonák általános munkavédelmi oktatásához. A segédlet egységes formában tartalmazza a 
munkavédelemmel kapcsolatos tudnivalókat és követelményeket, megismerteti a baksctek, t:gész
ségkárosodások megelőzésének néphadsercgi előírásait. A segédlet anyagát a minél szélesebb kör
ben történő megismerés céljából fejezetenként folyamatosan közöljük. 

A szabályok ismerete és azok következetes betartása kizárja vagy jelentiísen lecsökkenti a 
balesetek bekövetkezésének lehetőségét. Nem becsülhető le azonban azon okok száma - kezdve a 
hézagos ismeretektől, a baleseti veszélyek semmibe vételén kcrc.:sztül a mások által elkövetett 
mulasztásokig - amelyek miatt számolni kell a balesetek bekövetkezésével. Erre tekintettel min
denkinek ismernie kell, hogy mi a teendője baleset esetén, milyen jo,gosultságok illetik meg, illetve 
milyen kötelezettségei vannak. 

l la d kalrmdt h1dese/ /ri. tűnjön az bármilyen jelentéktelen sérülé:mek is, kiitdn t/ZI a !thdrl !1gl"ii-
1idcbh id1in hdiil jdmít'ni kiiue!lt11 d&JjdníjJ11t1k. Ha erre állapotánál fogva képtelen, akkor az köteles a 
jelentést megtenni, aki a balesetet látta, va,gy észlelte. Ba!t.rd fi,galm11 a!t1tl t1zl t12 a11hai wn·tztlt! ért 
tf!._J'JZO"Í. ktilrrl ha1Jr1 kdl frkintmi. 11mrh tl .rznNl/i ak,m:1/iÍ/1il /Ítf)!,t!lmiil hútdw I dgJ drdmlag ri,rid idri 
,dt1tt kill'ttknik hc t.i" f/riilú!, mérr,ezi.rt. ragr mds q!,iszs(f!.kdro.rr,dJ.rt. illt!tt h,dd!t oki/:,. Nem tekinthető 
balesetnek tehát az a sérülés, amelyet bárki, saját magának, szándékosan okoz. 

A baleseteket nyilván kd! tartani. Minden baleset legfontosabb adatait, akár okoz a sérülés 
szolgálatképtelcnséget, akár nem, be kell jegyezni a Baleseti naplóba. Erre azért van szükség, hogy 
ha a későbbiekben a balesethez kapcsolódóan valamilyen szövődmény keletkezne, annak eredete 
bizonyítható legyen. Például, ha valaki konyhai munkán megszúrja késsel, vagy más hegyes tárgy
gyal a kezét és az késóbb begyu!lad, vagy éppcn c~onthártyagyulladásba megy át, a szabályszerű 
jelentésnek köszönhetően meg lehet állapítani, hogy a szövődmény az elszenvedett, bár lényegileg 
nem jelentős sérülés következménye. Ha azonban a jelentéstétel elmarad, és a szövődmény fellépé
sét mcgclőzően a katona kimaradáson, eltávozáson is volt, a bizonyítás nehézzé válhat, és ennek 
hátrányait a jelentés dmulasztójának vállalnia kell. 

1 Íd a hali-Jel k1il't1katihm a kit.rdl szo!rtíla1k/ptc!en 1ü1pok szJmt1 mq/1a!adjt1 a 3 napo!. akkor a sér!l
lú btkiiutkczé1úr)/szdnnío11.W JltljHJJl hcliil ti hale.rdrriljd kt!l mmi a 11. sz Alat!aJm!. A II. sz Adatlapon, 
- amely megfelel a polgári életből ismcrt üzemi baleseti jegyzőkönyvnek - rÖ!,,'ZÍten! kell a baleset 
minősítésc szempontjából minden lényeges körülményt. A ténymegállapítást tartalmazó pontok 
{2-1 l pontok) helyessi:gét a sérült maga is köteles al:iírásával igazolni az adatlapnak erre a célra 
szn!g,íló {21. pont) helyén. l l,1 d .ririíl! d !tll)!.1íilt1Jníd.wkk1d 111111 éri t,(Jd. kii1tkr ,/1á1/ d!tmin)il jelwtmi 
t'., h11 rilw1w1/t nem mc/tá11rolj.ík. jl/gdh,m dfi e/túri l'i'/011/in/1 lr.í.rbt1 (1g/.dni. Írásba foglalt észrevételeit 
a II. sz. Adatlap elséS példányához kell csatolni. 
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