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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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A 11. sz Adatlap a bab,et alapvetően fontos dokumentuma, amely ha a sérült kártérítési igényt 
érvényesíthet, akkor az egyik legfontosabb bizonyíték a baleset bekövetkezésének idejéről, helyé
röl és körülményeiröl, ezért a sérültnek is alapvető érdeke, hogy a II. sz. Adatlap elkészüljön és az 
minden vonJtkozásban a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. 

A sorállományú katonák balesetét a Honvédelmi Törvény végrehajtására vonatkozó jogsza
bályok alapján az füományilletékes parancsnok - a baleset bekövetkezésében közreható okok gon
dos mérlegelésével - minősíti. A baleset minősítése lehet „h1,nrédrlmi kiilrkz1tl1if 1djuili'.,úd iúrze

t(if!.l!,tl" ttlJ!.) .. h11m·!dt!mi k1iídmlls(r, 1djuüúhd nem iúrz1jliJ;J:,1r. 

A balesetet a sorállományú katonák esetében csak 1tkk11r khtt hrmz:édrlmi kiilfÍm"ftséx tdjtflíé.rr'ul 
ri"H::t/tiggúíu,k minrXritmi. h11 dZ .Wilj;dlati kiittlrztt!J!K tdjmíé.rt t'df!J szr,Íf.dlati jor. /!.)dk11rld.ra kaprnfo körd-

- lartt hi. Ebből a szempontból szolgálati kötelesség teljesítésének számít az a tevékenység, magatar
tás, amelyet a katona a jogszabályban, szabályzatban, parancsban vagy más rendelkezésben megha
tározottak alapján, vagy azok szerint elvárhatóan végez vagy tanúsít. HrmrMdmi kötdtzdtrif!, 1tljf.r1í(
Já'tÍ iiJJzt{iif!J:Jl 11z a bal, rd iJ. ameÍ)el d katona (rzabadráJ!,, dtárnzás. kimaradás alkalmával a lakta11pih1íl 
/i1kásám mmel taJO" a lakta11ydha jiiret. útközbm szmud d. (Úti balesetek.) 

Szolgálati jog gyakorlásának kell tekinteni az előzőekben felsorolt rendelkezésekben meghatá
rozott, vagy megengedett szolgálati helyen tanúsított magatartást, továbbá szolgálati helyen kívüli 
rendezvényen való szervezett részvételt, valamint társadalmi munka végzését. 

Mindazok a balesetek, melyek az előbb említett fogalomkörbe nem sorolhatók, homldclmi 
kiitclezrll.kf. tt(jnitúá d ntm iüm/i"if!J!.rl minősítést kapnak. Ugyancsak nem ö:rszefi"if!J!.Ő minősítút kapnak 
tlzok d b11/1Jd1L amdrtket u ka1ont1 a tiltá rmdrzahd(J,ok súlJos megrze1;isét't! ídizetl dr!. Így például, ha 
egy katona szolgálati gépjárművet ittasan vezet és megsérül, balesetét a tiltó rendszabály súlyos 
megszegésr.: miatt honvédelmi kötelezettséggel nem összefüggőnek kell minősíteni. Ugyanez az 
eljárás akkor is, ha a katona a lövészeten biztosított zajvédő eszközt önkényesen mellőzi, és hallás
károsodást szenved. Minthogy kedvező baleseti ellátásban csak a honvédelmi kötelezettséggel 
összefüggő balesetek sérültjei részesülhetnek, így a példákban említett katona súlyos szabályszegé
!->évcl kirekeszti magát a kedvczö ellátás lehetőségeiből. A balesetek megelőzésén túl azért is nagy a 
jelentősége az elöírások következetes betartásának. 

A balesl'tek minősítésénél szólni kell a sportbalesetek minősítéséről. Ha a katona a testneve
lési kiképzés keretében vagy a laktanyában szervezett, illetve szabad időben folytatott sportolás 
közben sérül meg, balesetét honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggőnek kell minősíteni. 
Ha azonban valamelyik katonai sportegyesület tagjként akár sportversenyen, mérkőzésen, akár 
edzésen szenved sérülést, balesetét honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem összefüggőnek 
kell nyilvánítani, minthogy az aktív sportolás veszélyeit és esetleges balesettel járó következmé
nyeit is önszántából vállalta. Ezt a gyakorlatot a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 1983. 

évi 17. sz. határozata alapozza meg. 

A hült.it:I minrlr/l(.1irrll d rinilttt irdshan tái/koz!atni kd!. 1-la d sérül! d mimlsít/'.J.rt:l nem M CJ!Jd. j11f!/l 
1 <111 /tl/1 hhu-Jrt hmr1íjt,mi. A ji ll,hhaisl a minőr1íés kizhezrltcle'!III .rzJnníolt 1 5 nap1111 bdül mini.rzft:r eÍl'
!tirrh11z dm,:.11. az dm' /1iú mi11r!r1í/Jt kiad1i pa1"dlit:rnokhoz kell hm}'lÍjt,mi . 

. A. c1i~J!.dl<11i árzonJ k,1"t!1hu1 hakritit .rumcd1t1 k11trmdt (kivéve az úgynevezett úti balesetek, a 
spo1 Lbalesetek és d tiltó rendszabály súlyos mgszcgése miatt nem összefüggő minősítésű balesetek 
sérültjeit,) irdrhdl! ktl/ híi,:k112tatt1Í arrr:/. h11.~J ti hdÍüdfrÍ k11pnl)/...zto.1 kdn:r,r'1~1·! mifren m!Ídl!!l árf11)'tJff

het1. 

Ezzel kapcsolatban helyes tudni, hoh"Y kártérítési igényének elbírálásánál mérlcgelt'sre kerül 
mennyiben hatott közre a kár keletkt.:zésénck a sérült magatartása és ennek megfelelően állapítható 
meg a kártérítés mértéke. 
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A sorállományú katona kárigényét a leszerelés napjá(g, a katonai szervezet parancsnokához 
nyújthatja be. Leszerelés után a kárigényt az állandó lakhely szerinti megyei {fővárosi) M és Had
kiegészítési Parancsnoksághoz kell benyújtani. A hadkiegészítési parancsnokságon érdekvédelmi 
tis7tek tevékenykednek, akikhez a baleset miatt leszerelt katonák balesetiikkel kapcsolatos ügyeik 
elintézése céljfihól közvetlenül fordulhatnak. 
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