
A zaj elleni egyéni védőeszközök eddigi használatával kapcsolatban időnként előforduló 
mulasztások, lazaságok követelik, hogy újólag felhívjuk a figyelmet a már biztosított egyéni 
védőeszközök szükség esetén történő következetes, szakszerű használatára, illetve annak megkö
vetelésére. A zajvédő fültok következetes, szakszerű használatának biztosítása érdekében az 
érvényben levő kiképzési, üzemeltetési előírások (KÁBESZ 758. pont) esetleges kiegészítésére a 
hatóságilag illetékes főnökök intézkednek. 

2. Segédlet a sorállományú katonák munkavédelmi 

oktatásához (folytatás) 

A következőkben a laktanyán kívüli közlekedés, valamint az eltávozás és a szabadság ideje 
alatti általános előírásokat ismertetjük. 

A laktanyán kivüli közlekedés d!ta!dno.r e!őirdrai 

A katonák az elhelyezési körletet {szolgálati helyüket, munkahelyüket) magáncélból csak az 
arra illetékes elöljárójuk engedélyével kilépés, kimenő, kimaradás, eltávozás, szabadság címén 
hagyhatják cl. Az elhelyezési körletből távozó katona valamilyen módon részvevője lesz a közleke
désnek. 

A közlekedés minden részvevőjére érvényes, hogy a közlekedésben - járművel vagy gyalogo
san, közúton vagy közúton kívül - részt venni csak körültekintően, a forgalom indokolatlan meg
zavarása nélkül, a közlekedési szabályok betartásával szabad, felkészülve a váratlan veszél yhelyze
tek elhárítására. 

A gyalogosokra a következő előírás vonatkozik: 
A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpár

úton kell közlekednie. Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem kerékpárút nincs (vagy az állapota 
miatt nem járható) a gyalogosoknak az úttest szélén egy sorban kell haladniuk, éspedig lakott terü
leten kívül az úttest menetirány szerinti bal oldalán, tehát az ott közlekedő járművekkel szemben. 

A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogátkelőn mehet át. Ha a �özelben - kb. 50-60 m távol
ságban - kijelölt gyalogátkelő nincs, akkor át lehet menni lakott területen levő főútvonalon az 
útkereszteződésnél, a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyénél levő járdasziget és az 
ahhoz közelebb eső járda között, lakott területen kívüli főútvonalon és minden mellékútvonalon 
bárhol, de csak a legrövidebb áthaladást biztosító irányban. 

A Szolgálati Szabályzat az elhelyezési körleten kívüli magatartásra vonatkozóan a következő
ket határozza meg: 

„Utazásra való igénybevétel céljából a katonának tilos gépjárművet megállítani." Akadnak 
akik figyelmen kívül hagyva ezt a tiltó rendelkezést időnyerés céljából meggondolatlanul vállalják a 
szabályszegést és „stop" kocsival akarják úticéljukat elérni. 

Ugyancsak fontos tilalmat fogalmaz meg a Szolgálati Szabályzat következő rendelkezése: ,,A 
honvédek és tisztesek ( továbbszolgálók kivételével) sem a katonai objektum területén, sem a 
helyőrségben (állomáshelyen) - az ott lakók kivételével - saját kerékpárt és gépjárművet nem tart
hatnak." Ennek a tilalomnak alapvető célja, hogy megóvja a vezetési gyakorlatból kiesett katonákat 
a baleseti veszélyektől és egyéb szabálytalanságok elkövetésétől. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy ha valaki hosszabb ideig nem vezet gépjárművet, csökken a vezetési készsége, figyel
mének egy részét a gépjármű kezelése vonja el és kevesebb fo,velmet tud fordítani a forgalmi hely
zetekre, kevésbé tudja elkerülni a baleseti veszélyeket. 
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Eltávozás, szabadság alkalmával haza, illetve visszautazásra a katonák túlnyomó többsége a 
vasutat veszi igénybe. Az utazás során az utazásban részt vevők nem mindig gondolnak a vasúti 
közlekedés baleseti veszélyeire. A figyelmetlenség, fegyelmezetlen magatartás, a túlzott alkoholfo
gyasztás különösen súlyos következményekkel járhat utazás közben. A kulturált magatartás nem
csak alapvető emberi, hanem biztonsági követelmény is. Ezt fejezi ki az az eljárás, amely szerint a 
katona utazás során és az azt közvetlenül megelőző időben - ha számára ezt más szabály nem tiltja 
- szeszes italt csak olyan mértékben fogyaszthat, hogy az alkoholos befolyásoltságot ne okozzon. 

A vasúti utazásban részt vevők részére a pályaudvarokon a vonatok megközelítéséhez bizton
ságot nyújtó utak, aluljárók állnak rendelkezésre. Vasúti vágányok között illetékteleneknek közle
kedni, tartózkodni tilos. Álló szerelvények előtt vagy mögött, a síneken áthaladni csak abban az 
esetben szabad, ha az áthaladás veszélytelensége egyértelműen biztosított. Szerelvények alatt, 
között semmilyen körülmények között nem szabad áthaladni. Tilos a sínkoronára és a váltók közé 
lépni. 

A vasúti utazás egyik veszélye közé tartozik a vonatra történő fel-, illetve arról leszállás. Jel
lemzi a balesetek súlyosságát, hogy mozgó vonatra való fel-, illetve arról leugrás következtében tör
tént baleseti sérülések közül minden hatodik halálos kimenetelű. Utazás során tilos: mozgó jár
műre fel-, vagy arról leugrani; megállás előtt az ajtót kinyitni; a járműnek utazásra ki nem jelölt 
részén utazni. 

Mindig úgy induljanak el otthon;ól az állomásra, hogy kellő időben érjék el a menetrend sze
rint induló vonatot. Ha mégis lekésték az indulási időt vagy a vonatban elaludtak és nem tudtak 
időben leszállni, szabálytalan fel- vagy leugrással ne kockáztassák testi épségüket. 

Magatartás eltávozáson, szabadságon 
A katona kimaradás, eltávozás, szabadság ideje alatt is tartózkodjon minden olyan cselekedet

től, ami sérti a katonák számára meghatározott magatartási normákat. Magatartásukban ne váljék 
uralkodóvá, hogy a szabadság, eltávozás óráiban „mindent" szabad csinálni, vagy mindent 
„pótolni" kell amire a katonai élet kötöttségei miatt nem volt lehetőség, mert az könnyen vezethet 
balesethez, jóvátehetetlen következményhez. 

Eltávozás, szabadság ideje alatt a rokonok, barátok, volt munkatársak gyakran köszöntik sze
szes itallal a hazatért katonát. Ebben nincs is baj amíg mértéktartóan történik. Akadnak azonban 
olyanok is, akik nem tudják hol a határ és ittasan, katonához méltatlanul viselkednek. Ez önmagá
ban is baj és különösen azzá válik, ha a katona ittasan, jogszabályba ütköző cselekményt követ el. 
Ez leggyakrabban az ittas járművezetéssel valósul meg. Szigorúan be kell tartani a KRESZ azon 
előírásait, miszerint járművet az vezethet, aki a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása 
alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszesital fogyasztásából származó alkohol. E szabály megsze
gése amellett, hogy az ittasság fokától függően vétségnek, illetve bűncselekménynek minősül egy
ben a katonai, az állampolgári fegyelem súlyos megsértése, a közlekedésben részt vevők életének, 
biztonságának felelőtlen veszélyeztetése. Ittasan ne üljenek soha volán mögé, ne vállalkozzanak 
semmilyen jármű vezetésére. 

A kötetlen szabadidő eltöltéséhez hozzátartozik az otthoni, házkörüli segítés is, ami ha az ott
honiak rászorulnak a segítésre, akkor erkölcsi kötelesség is. Ilyenkor sem szabad megfeledkezni 
azonban arról, hogy csak olyan munkák elvégzésére vállalkozzanak, amihez a szükséges szakisme
rettel rendelkeznek. A kontárkodás, még ha jószándékú is, tele van veszélyekkel. 

A természetes vízeken {folyókban, tóban, patakban) fürödni az előírt biztonsági intézkedések 
mellett, az erre kijelölt egészségügyi szempontból rendszeresen ellenőrzött helyen is csak akkor 
szabad, ha a víz hőmérséklete legalább 18 °C. Fürdésre ki nem jelölt szabad folyóvizekben, tavak
ban ne fürödjenek. Ne ugotjanak felhevült testtel a vízbe, kerüljék a fejesugrást ha nem győződtek 
meg annak veszélytelenségéről. Betegen, ittasan, fáradtan kerüljék el a szabadvízi fürdés minden 
formáját. 
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