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t. Bcvezetés

Nen mindenki áItal ismert, ho6r l92. év al.íunkahe$ biaonsíg és egész-
ségvedelem' éve volt. Azokban az orszígokban, ahol a balesetet és a toglakózí§i
megbetegedésel mutatói - vi;vonfihna Maryarorszígboz -kedveá'bb fupet mu-
tatnak nemzetközi rendeaény megtartásíra keriilt sor, abol közreadták az egyes
orszígokle8újabberednényeitolyanrcdileteken,míntamunkahelyiveszétyekel-
lenőrz&,azúj kockízatmegelőzési stratégiák a kockízatanalízis, a szállitis Uiz-
tonsága, az eg;réni vódőeszközök

+ él egyértelmű: minimálisra csökkenteni a munkavégzéssel kapcsolatos
Lockízatotésezenkeresztünövetniabiztonsígot.Amunlavfuzésselkapcsolatos
koc.kázat csökkenósének természetesen megvannak a gazdasági aiva*a,*rrya
is, t?az a balesetek és a fo3latkoási megbeiegedések miatt felmerüő köit"eá"t
egrre kisebb mértékben jelennek meg a költségvetési közkíadásokban.

Mlgnrorszígon ezrn iisszefüggések gyakorlata még várat magíra. Az a ta-
pasztalat, hogy a rmsz beidegződések miatt - a munkavédélem és a m-unkavállatók
nagr részéná, d6 4 prrnkíltatók esetében is gyataan a vedcbisakníl kezdődik és a
védőkesztyűnél befejeződík

Az íltalam /tanulmánybanl felvetett gondolatok, iisszefüggések lehetőséget
adnakan,a, hogykisérletet tegJriinka baleseíekokozta'kóro( nágJ§ásrena;ének
és a gazd,ílkod,ís kérdéseinek az iisszevetésére.

Európa számos országában felismerték azt a tényt, horya munkabalesetek és
a kedvezőüen munkavfoás soÉn bekövetkező e,8éú§égkírosodás gazdasági kö-
_ve$eqenreihátrányosan_befolyásoljákanemzegazdaságbevételJit. SűyJster-
heket rónak a munkáltatókra, a munkavállalókra, ezátál a köttségvetésre is.
/l991-ben munkabaleset miatt 1 táppenze§ qap vesztesége - az NSZüth8ában -
995-10 10 DM közé tehető-/

l Kovácslászlóórrragjr,aMH Sáradöldi CsapatoltParancrnoksága munkavédelrnifótisaje
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[|rzánkbrn 1 munkavédelmi teriileten számottevő változás vórható, - Mun-
kavédelmiTörvényelfogadásaután-valószíniisiüető,hogyeuópaiszintűjogsza-
bílyok lítnak napvilágot. Ezek szímtalan batísa mellett a munkavédelmi,
biaonságtechnikaí szaktudás is felérté,kelődilc Korszerűs&tik a jogok és lótele-
zettségek meghatírozísa az áIlam, a munkaldólq a munkivállalók és az érdekkép-
víseleti szervek vonatkozísíban a munkavédelem területén. Az európai
min@biztmítási rendszer bevezetésével fokozódü az igény a korszerű bizton-
sígi követelményeket kielfuitő termekekre. Abiztonsági szabílyzatok kiad,ísával
korszerűbb, magasabb szintű é§ €yértelnűbb követelmények vatósulnrk meg.

Termeszetesen *;o6",1ihtts§El bír e gazda§ígo§§íg, a gazdálkodás kérőé-
seire is, hiszennaryvalószínűséggel növekcdni fog a mrrnkavédelní ellenőrzések
szána, azok hatékonysága, ami vísszahat a gazd,ílkodrási mutatók kedvező válto-
zásaira.

Mivel a munkavédelem a gazdasógi környezcttel siz(x(§ kapcsolatban átl,
ezért a célokés erőforrások jelentős mértékben hatnak a munlovédelem eredmé-
nyességére. HiMk forrísa lehet, ha az élet - és vagyonbiztonság mellett nem vizs-
gáljuk, elemezzük a munkavédelem gazdasági összefüggéseit. Ez tzérí js
szül§éges,mertamunkakiiríilnéayekazdőírtkövetelményekszerinti tdesítése
vagy javítísa gyakran tekintélyes ráfordítísokat ígényel. így ezeknek a ráfordítí-
soknakagazdasígiindokolsógátisélszerűbemutatnia "ráfordíuíséseredmény"
ttikrében hozzítéve, hogy a gazdasígossíg sohasem lehet valamely munkavédelmi
intézkedés alapvető kritériuma.

Az etőzfubeztaríozik az azigény, hogy a munkavédelem élkitíizései te§es-
körűen csakakkorvalósuthatnakmeg, ha amunkavédelem integrálódikavezetési
folyamatokba. Ennek feltételei, hogy a munkavédelmi élok egybeessenek a gaz-
dálkodó szevezetáltaláno§ gazdasígi célkitűzéseivel, anyagilag és erkölcsileg
egyaránt ösztönözzön a kötelezettsegek maradéktalen teljesításére. Szütaéges
olyanelemekbeéptiléseagazdílkodásba,amelyekamunkavédelemte§esítményét
gszda§ígilagkönetlenüértékelikésaztagazd,álkod,íseredményeségénekalkotó
részílvéalakítjík, ugyanakkor a munkavédelmi hiányossígokbol szírmazó kíro-
kat és veszteségeket köryetlenü azok vísetjék, akik a biányossígokat előidózték,
ílleWe nem gondoskodtak megelőzésükről.

Természetesen afeltételek száma még bővíthető.Arra kell törekední, hogy a

munkavédelmi kötelezettségek teljesítése ne csak erkölcsi és jogi kényszer legren
- mint a hadseregben jelenleg -, h&nem következetes gazdasígi kényszerként és

ösztönzcíként is érvényestiljön.
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?. Munkrvédclml tevékenység $zdrsógl értékelésének clvt
rlepJel

A jólkiképzett katona, a kiképzett munkaerő védelme összgazdasági érdekA
munkavédelem követelményei a humanitárius elkötelezettség mellett valóságos
gazdasígiérdekeketisvédenek A kedvezőmunkakörnyezetlét-
rehozása és a gazdasígi hatekonysíg növelése nem ellentétes érdek hanem egr-
m,ást segítő feltétel. A munkával való elégedettség emeü az emberi közreműködés
hatekonysígít, tz elv€gtctt feladatok mennyiségét ós min&égét, növeü az aktív
közreműködést i fejlesztésben. Amunlokörnyezet íllapota közvetlenü befolyá-
solja a munloteljesítményt, és ezzel a "gazdasí3osságot'.

Azelhanyagoláskétsógtelenücsiilftentiabefektetéseket, ugranakkornöveli
akírokat.

3. Akedvczótlenkörülményokgrrdeslgt klhetdsel

A gyakorlati életben nem lehet a dolgokat leegyszerűsíteni. Először is a mun-
kavédelmiráfordít*ísokazesetek jelentrisszámábannemtisaán jelennekmeg,ha-
nem az adott fejlesztésbe beépiilve, ezÉrt nehezenállapíthatómeg, hog;r a költségek
mely része volgál kifejezettea munkavédelrni élokat. Gyakran tapasztalható,
hogr a beruházók, vary a munkáltatók a munkafolyamatok gépesíte§ét, automati-
zítl§sít teljes egészében munkavédelmi beruházásnak mínősítik azza,| éwelve,
hogy ezíltal a munkavíllalók tevékenysége könnyebbe,veszélytelenebbé, vary az
egészségre kevésbe órtalmassá válik Ebben kétségtelenü van igazság, de mivel el-
stísorban termelési cáokat javít , &loz, ezért nem tekinthetők munkavédelmi rá-
fordítírcknak

Munkavédelmi ráfordít-ísként csak olyan ilsszeg fogadható el, amely a tech-
nikai védelem kialakítísít vary tökéletesítését, a munkahigíenes eljárások beve-
zeté§t és kiszétesítését, a munkavfielmi ájékoztatás és oktatás tartalmasabbá
tételét, a munkavédelem hatísosabb működését és eryéb, köaetlen nunkavédel-
mi feladatok megold,ósót segíti elő.

Még bonyolultabb a munkavédelní jellegű beruháások révén elkeriilhető kí-
rok és veszteségek iisszegének kimutatássa, amely számos esetben teljesen iissze-
függ a környezetvedelmi beruh ázásrlll&al, ezért abból kell kiindulni, ho8y ery-egy
munkavédelmiintóz.kedéskonlatétanyagihasmátcsaknagybanlehetfelbecstilni.
Aúfordítás és eredmény iisszevetését tovább bonyolítja, hogy az esetlegesen elő-
fordulóbalesetekténylegesköttségkihatásaiésazelmaradtgazdaságieredmények
ki§ámításábfln sok a bizonytalansígi tényező.
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végeredménykent azért teszögeáetjü§ bogy eg1 adott időszatra vetítve mi-
nél részletesebben, gondosabban mutatjuk es/ik oldalon a muntavédelemre fel-
használt összegeket, másik otdalon a kiesésbő, kírpótlásbol, anyagi kírokból,
biztosítísi díjakbol adodó vesáe§€eket, annál hitele§€bb képet lehet alkotni a
munkavédelem és a gazdaság, a bekövetkezett, vagy megelőótt vesaeségek ösz-

szefiiggéseirő.

Láthstjuk, hory a bekövetkezett lúrok és vesztesegek egrszerűbben és ponto-

sabban szímíthatók, miot tzok, amelye.let valamilyen okból sikeriilt elkertilni. A
ténylegesen bekövetkezett károk ésvesztes*et az atóbbi terülaekpn jel*t*a,
nelc

aJ a balesetet szenvedett személyes anyagi kírpótlásához kapcsolodóan az
elmaradt jövedelemért, a szemályi tírgyakban keletkerett károkért, a balesettel

ij§szefii8gő eljárási, vagy egyéb kfrts€ként kifizetett összegek;

b-/ a balesetet szenvedett orvoci ellátísának, grógrkezelésének, kórházi ápo_

lí§ínak ryógyászati esz}özök biztosítísínak az utólagos utókezelés, gondozás.

orvori rehabilitíció költségei;

c./ a munkíttató szközeiben és anyagaiban,ig u építmények, épüetek,
gépek berendezésekértékcsöl&enésévet, élettartalmukmegröüdiitésérel, a§zef*

szímok mérőesz.közök, műszerek sédilésével, az anyagmozgató- és tírolóeszkö-
zök, berendezések megrongólódísóval, az energiaellátó berendezések
meghibísod,ísíval jelentkező vesaes,égelc

d./ a környezetet károsító haüísok megszüntetésének kiadísai lesetenként a

vísszafordíthatatlanság és a felbecsülhetetlenség követelményei/;

e./ a kiképzés, felkészítés kiesésével jíró veszte§égek 8 folyamat kényszerű
leállíuísa, sziinetelteté§€ é§ újraindíüísa miatt;

f l egréb kiad,ísok a mentéssel, a sérütek ellátísóval, kivizsgálásóval, stb.

felmertilőköltségek.

Afelsorotísbóliskideriil,hogymennyiresokrétűvesaeségforrásokkal,vesz-
tesé§ élyqőt*elkeltegl+gybalesetkapcsínszímolni.Nagyvalószínűséggel,ha
a gazűlkodó szrt,vezetek hiiltségel etruéseka végemének, nem várt eredményt
mutatna az egrmóssal tisszevethető szímadatokkal jellemzett baleseti helyzetiik
Mivel a jetenlegigazd,álkod.ísi rendszerbenezeket akiadásokata nltkijtlé§ költs&
gelúe nagyobbnehézségnélkiil azárakbané,rvényesíteni tudják,nincsryakorlati-
lag olyan kényszer, amely a kírok és veszteégek áttogó csöt<lentésére ö§ztönöme.
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Az ellrerült /megelöótü károk ésveszt@ek szímítísónak módja lényegé-
ben arcncaz előzőlrc), delzetőrejelzáná élsz:nű eljár,ísnakmutatkozik ha ha-
sonló jellqű megtörtént balesetek költségeivel ősszevetjiik a becsüt költsfoetet.
NYifuán a biztosítísi, kírtérítési ügyektel foglalkozó szqvezet*is ezen elvek
alapján dolgozák ki díjtételeiket.

4. A bolesctbtztmítttsl érdekek lehctöségel

A munlcavédelem és a gazdasági ö§§z€függaÉk frekventált terüete a baleset-
biztosítís. A biáosítási srervezetek alapvető érdeke atentüilitós , vagyis a bizto-
sítási díjak fedezzék a kifizetett kírtéfitési összegeket, a biztosító egyéb költségeit
úgr, ho6r haszon képződjék abefízetett díjatból,illefiealÉauelvalógazdálko-
dásbol.

Mindebüíl következilq hogy a bíaosítók elsőrangú törekvése a kockízat /ok/
csökkentése. Ennek alapvetően két módja lehetséges:

Az egyika kóresemények súlyosságónak és mennyiségenek csökkentése, a
násik a,biarcr;ít,ísi díjtételek differenciált negállapítása.

A biztosítási díjtételek átgondolt - a lehetséges kíresemények teljeskörű fel-
tárásával -megállapítása öcaönzőbatá§t i§ kifejthet abiztosítottravetí&?,ha ér-
dekeltté teszik a baleseíek lkárow számának csökkentésében. Az iparilag fejlett
orszígokban a munkavédelmi /biztonságtechnikai/ beruháásokban, védőeszkö-
zökkel történő ellátásban a biztosító társaságokrésztvállalnak Ezzel a módszerrel
amunkíltatókatés a munkavállalókat isanyagilagiisztönzi abizton*ígosmunka-
környezet feltételei kialakításában.

A Munkavedelmi Törvény kidolgoásánál ezeket a szempontokat figyelembe
vették é§ kiemelt jelent&éget kapott a biaosítási, kártédtési felelőség kérdése.

Akoncepció lényege azon alapul, hogy eg;rfelől a biztosító biintet, szankciót
foganatosít, másfelö jutalmaz, iisztönöz. A módszer hasonlít a gépjármű biztosí-
tásoknál már alkalmazott "bonus-malus" szisztémához.

A biztosítási rendszer bevezetésével tulajdonképpen a munkáltatóknak és a
munkavállalóknak is jelentős érdekiik íűzijdneannóz, hory lehetőleg minimális
számban - vagr eryáltalán ne : forduljon elő baleset.

Magyarországon a Törvény életbe lépesével egyidejűleg - a hadseregen belíil
is - meg kell vizsgálni, a kiképzési és a munkakiirtilmények gazdasági helyzetét.
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A tanulmíny terjedelme miatt nem lehet teljesködíen benutatni a címben
felvállalt teriiletekre vona*oző összefiiggésetet. Arra azonban elegendó hogy a
felvetett gondolatokat, lebetséges modszerelcet, megoldásokat, a támában jártas -
gazdítkodással,pénziis/ikérdésekkelfoglalkozó-szakemberektovíbbgondolják,
és megtalálják a hadserqre i5 a[ralmazható Lítételeket. Sajnc az elmúlt években
sem a bekövetkezett baleseteknel ü sána, sen a volgálatképtelen napok száma
nem csökkent, ezértmindenképpen megkell találni - alegbatékonyabbii§ztönzésí
módszereket.

5. A sudílkodús mlnóségérc vomtkozó kövcikcztctések

A tanulmány megírásínak az a élia,hogy az arra illetékes katonai vezstő
vervekfigyelmétfelhí,vjaegyolyanmunkaterületre,amelyrőlcsakkeves,vagratig
esik só a gazdálkod,ísi, gazdasígossígi kérdések tírgyatásakor. '

A munkavédelem - feltíratlan okok miatti mellőzöttsége ellenére -, mint
munkatudomány, egyetemesen határozza meg s szül§éges és elvárt biztonságos

követelményeit. A követelmények érvényesek a honvédség keretein
belü i§" csa* magín viselik annak speciális vonásait.

Amikor a munkavédelem "minőségét" leginkíbb reprezentáló balesetiadato-
kat elemezziik - értékeljiik szembetűnik, hogy a sok-so*, adat között elvétve sem
találunk "árakat, kiadá§okat, tisszegeket'. A baleseteket követő sérüések miatt a
sérüt "kie§ik' a munkájábol és azt valamilyen formában pótolni ke[. A potlások
nagrsága iisszességében többmillióforintot jelenthet,melyekbiztosít-ása -gondo-
lom - nem könnyű feladat.

Atanulmánybanleírtakalátámasztásáranemvégeztemgazdasígi szímításo-
kat, de néhiány jellemző sz.ámadattal szeretném fontos§ágát igazolni. Az adatokat
az MH SZCSP 1992. évi baleseti adatai köziil emeltem ki.

, ArMH SZCSP-néI l992-trn 1.484 balesótí eseményt ielentettek, amelyek
következtében 1.497 tő szenvedett sérülést. Az iisszes balesetek következtében a
kiesett napok /munka*s szolgálati/ száma 30.675. Ha ezeket az tdatokat elemez-
ziik-értékeljük-erybizonyo§szempont§7erint, amely jelenesetben agazdálkodás
szempontja -, akkor nagyon érdekes <bszefüggések állapíthatóak meg.

A 30.675 nap kb. 84 évet jelent, amí 84 fő sorkatonai szolgálatának ideje. A
jelenleg ismert adatok szerint ery gépesiteít száz^dlétsáma kb. 84 fő, egy gépesí-
tett dandáré kb. 1.484 f ő. Az adatok összevetéékíl sok következtetést tudunk le-
vonni, amivel igazolni lehet, hogy a munkavédelem kérdéseinek a jelenlegi
szeret'nél lényegesen nagrobbra van sziikség a parancsnoki döntések kialakításá-
ban. A balesetek következtében 139 fő hivatásos katona séríilt meg, ami az átlag 1

sériiltre számított 20 napotfigyelembevéve 7,5 évet jelent. Sok?Kevés?
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6. A belesetl megelőzó munka -prcvencló - és a gezdítkodó§
öcszefüggésel

A tanulmrÁny címében felváltalt téma}ör teljeskörű ítvitógít,ísára a tanul-
mínynemalkalmas, dearraigen,hogyagazdálkodásikérdésekben jártasszakem-
berek szómára - a döntések előkészítését se8ítye - hasznílhatótómpontokat
szolgíltasson.

A munkavédelen kérdéseirö, ii§§zefiiggeseiről a honvédségen belíil ritkín,
vagyaligesikszó.Aparancsnoki,főnökibeszímolókbannéhánymondenban-ese-
tenként iisszekapcsolva a környezewédelem, veszélyes hulladék tórolás kérdései-
ve1-letudjuk

A legiellemzőbb adatok alapján elrendetik a kóvetkező id&zak fő feladatait,
s ezzel a munkavédelemmel kapcsolatos köteles$eiket befejezettnek tekintik A
munkavédelemmel "komolyatl' foglalkozó parancsnok még azt ís nnegteszi, hory
figyelemmel követi a megszabott feladatok tetjesítését. sajnos a gyakorlati tapasz-
talatokmástmutstnekJ4 legtöbb alórendehnél a rumkavédelem = rumknvédelmi
megbkot. E hibás gyakorlatnak szf,rn talan ne,8atív hatása van, amelyek erősen ki-
hatnak a gazdátkodás kérdéseire ís. Ezek köztil kiemelve a legiellemzőbb iisszefüg-
géseket, be lehetmutatni a munkavédelem tarthatatlan helrzetét.

Abaleseti statisztikík adatainak elemzése - értékelése atapján megállapítha-
tó, hogy a baleseti helyzet alakulá§ában szímottevő javulás nem mutatúató kí.

Az adatok nem tiikrözik a batesetekkel együttj,áíó anyagi ve§zte§é8eket. Az
köztudomásű,hogyabaleseti§érüttetmindenesetben-atanutmáoybancsaka'ka-
tolai|e|{1tot te§esítésével iisszefüggő" balesetek adataira utalunk - valamilyen
szintűellátísban kellrészesíteni.Azellátás alattnem csak az egészségüryi euitís
értendő, hanem az iisszes járulékos terüetek is, mint pélűulviüany, gú, tiza,stu.
Amunkavédelmi tevékenységetsrabályozí 30/1981/HK.l8"/tIM iz. utasításban
leírtakat az afia illetékes szervek - gazdasági szempontMl - még nem viz§8ílták
meg. A vizsgálnt bizonyosan felszínre hozza agazdálkodás és munkavéáelem
tbszefíiggő tertileteit.

A teljesQ ígénye nélkíil milyen kórdéseket kellene megvizsgátni?

Mennyi veszteséget okoz eg;r/l/ munkanap kiesé§?

Adott §zervezeten beltil hány baleseti esemény után ketl elrendelni
gazdasígi vizsgálatot?

Elegendő összeget fordítunk-e a munkavédelmi prevencíóra, a
munkavédelmí propagandamunlcára?
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- A honvédségen beliil _ ery napt"íri évben _ a kártérítések iisszegének
alakulá§a?

_ A munkavédelemmel _ köaetlenü _ foglalkozó szewe7ít l_ekl eleget

tudnak_e tenni a veltik szemben megfoglalmazott követelményeknek?

_ kell_e változtatni a működtetésük rendszeréú lL munkavédelmi
megbízotti rendver jelenlegnem képes "megfelelő, szinten teljesíteni./

A szerzőttugjegyzése

Még nagyon sok kérdés megfogatmezható, amelyek megválaszoláxíval jelen-

tősköltégmegtakarítá§t, "gazdaságosabbiizemmódot"lehetnebizto§ítani.Ahon-
védség róndélkezik a témakörben képzett szakemberekkel, akik ezekrea
kérdésekrekitudjrí&dolgomiamegoldósimódszereket.Akidolgozástminélelőbb
el kellene kezdeni, hiszen hónapok kérdése és megszületi1 62 65zíg el§ő Munka-
védelmi Törvénye. A törvény rendelkezéseit a hadseregen belü is érvényesíteni
kell, amelyhez új feltételek, új szemléletmód szüksóges.

Természetesen még nagyon sok és másféle iisszefüggés kibontásával lehet iga-

zolni a munkavédelemmel kapcsotatos kérdések " gazdasógf vonatkozísait.

Mivel a gazűlkodási, gazdasági körtilmények változásáLíakidőszakát éljiik,
amelyek a honvédség gazdátkodási feltételeire is hatnak, talán nem hiába való
munka a kérdéskör átgondolása.

FELIUSZNÁLT IRODALOM:

Bótint L - Murónyi M.: Munkabiztonság ésmunkalélektau, Táncsics KÖnyv-
kiadó.Budapest,I974.

Lanns B. F.; Ember és technika, Akadémiai Kiadó, Budapest, l98 l.

r ] Dr. LantosE.; Anyagmozgatás-bizton§ágtechnika, OMK és TI. Bp.jegyzet
, 
-- 

1989.

23l


