
ESETTANULMÁNY FEGWERBALESETRÓL

Bónki Isuónr

1995-ben a Mag5lar Honvédség katonai szervezeteinél 8 fegyverbal-
e§et történt. A bekövetkezett balesetekből 1 volt halálos, a többi súlyos
és könnyű, Ezek közül a súlyos feg5iverbalesetekből vá lasztottam ki eglet
az esettanulmány céljára.

Eltekintettem a katonai szervezet és a sérült megnevezésétől, mert
az eset bárhol megtörténhetett, de megelőzhető is lett volna,

Aba\eset őrszolgilatban történt, váltásra történó felkészüléskor,

A leváltott ór a töltő-ürítő helyen szabálytalanul hajtotta végre fegy-
vere űrítését. A fegyverbe éles lőszer került. A üiltött feryver bekerüIt
az órszoba fegnerszobájába.

A következő váltásra történő felkészüléskor a balesetet okozó őr
fegwerá felvene a feguerszobából. Eszébe jutott, hogy a gépkarabély va-
lószínűleg felhúzott állapotban van.-,4 feguert kibiztosította és fesztelení-
tett állapotba hozta az elsütő billentyi meghtizásával. Vétlen lövé§t adott
le, amely hason taláIt8 őrtírsát.

Az esetet elemezve megállapítottam, bog a biztonsági rendszabú-
lyokat több helyen és többször megsértettélq mert:

- A leváltott őrök beérkezve a töltó_ü{tő helyre, a feg5iverüket "Jzo-
ká§Jb8" alapján ürítették;

- A fegyverből kivett tárat nem a felvezetőnek, hanem egymásnak
mutatták be;

- A balesetet okozó őr feg5rverének ürítési sorrendjét felcserélte;

-Nem atárat vette ki először, hanem kíbiztosított, azáíatírátíahízta,
majd elengedte;

l Mnkj István mk. óma8y, MH Bizlon§á8technikai Hivatal ellenór fótiszt, o§zíá}ryezetó helyette§ .
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- A tárban lévő felsó vaklőszer bekerült a töltényűrbe;

- A tárat továbbra sem vette ki, hanem ismételten hátr ahtlzía 
^záíat.

Ekkor a töltényűrből kirepült a vaklószer, viszont az első éles lőszer
bekerült a feg,verbe. A tárat csak ezután vette ki és biztosította fegJrye-
rét. A felvezető és őrtársai ekkor m fu végeztek feginereik ürítésével, őt
otthag/ták a töltő-ürítő helyen, hogy keresse meg a kirepült vaklőszert
és menjen utánuk.A megtaláIt vaklőszert visszatette a tárba, abban a hi-
szembe4 hogt minden lőszer a tórban van.

A váltást a fegyverszobán utólérte, fegyverét az állványra tetté, a
tárat a vaklőszer felóli oldalról mutatta be az órparancsnoknak, azt a
látszatot keltve, hog5l a tár tele van (az Őrparancsnok ezt nem ellenőrizte
le).

A következő váltáskor fegyverét felvette, eszébe jutott, hogy a fegy-
ver valószínűleg felhúzott állapotban van, mert emlékezett, hogy a fegy-
vere ürítéskor "ya lamit" nem jóI csinált. Mielőtt fegyverét elsütötte, nem
vegzett ürítő fog ásí, azaz nem győződött meg feg5rvere töltetlenségéről.
Elkövette tovább á azt a dvva szabálytalanságot, hogy fegyvere fesztele-
nítésekor a fes/ver csövét eryik őrtár§a irányába fordította.

A balesetet okozó órkatona közrehatása a baleset bekövetkezésé-
ben.

A tár kivétele után nem győződött meg a tár alján lévő ellenőrző
furat alapján arról, hogy mind a 30 db lőszer benne van-e a tárban. Ami-
kor tudta, hogy "valamit" elrontott fegyvere ürítésekor, nem jelentette
felvezetőjének. A tár leadásakor, csak a vaklőszer felóli részt mutatta be
az őrparancsnoknak. A fegyver ismételt felvételekor, amikor észrevette,
hogy fegyvere felhúzott állapotban van szintén nem jelentette az órpa-
rancsnokának. A tár felvételekor ismét elmulasztotta ellenórizni teljes
töltöttségét.

Ha a két eset egtikeben ellenőrzi a tárteljes töltöttséqét rájöhetett volna,
hog eg éIes lőszerhiányzik Ez tnár figelmeztető jel lett volna részére, hogt
a lőszemek valahol lcnnie kell, kgnaglobb valószínűségel a feguerben.
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A felvezető közrehatása

Nem ellenőrizte személyesen az őr fegyverének szabályos ürítését.
Nem követelte meg a kivett tár szabá\os bemutatását. Otthagyta e§edül
a fegyver töltésében, ürítésében kevés gyakorlattal rendelkező őrt a töl-
tő-ürítő helyen.

Az őrparancsnok közrehatása

Megkezdte a hiányos létszámú váltástól a fegyverek ós tárak levéte-
lét. Nem kérdezte meg a késón érkezó őrtől, hogy mi volt a késés oka.
Nem ellenórizte ]e a levett tár teljes töltöttségét. Megengedte a váltásra
induló őmelq hog bemenjen a pihenő őrök közé,

Az e|sősegélynyújtrás je|entősége

Az elsősegélynyujtás személyi, tárryi és szerveási feltételei biztosífua
voltak. A segélyhely kiértesítése gyorsan megtörtént, az egészségúgyi
szolgálat szakképzett elsősegélyn}ujtói a sérültet a városi mentő megér-
kezéséig szakszerű ellátásban részesííették. A sérüIt íp nem vérzett eI.

Összegezve, az ok-okozati összefüggéseket üzsgálva eglértelműen
me4állapítható a közreható személyek nemtöródömsége, felületes fel-
adatvégrehajtása és a biztonsági rendszabályok durva megsértése.

A bal€set elkerűlhetó lett volna, ha:

- A balesetet okozó őrkatona betartja a fegyver ürítésekor az elóírt
rendszabályokat;

- Atöltött feryver fesztelenítését nem az órszobában végzi el, hanem
a töltő-ürítő helyen;

- A fegyver csövét nem fordítja órtársa irányába;

- Tókéletesen ismeri feglivere működési elvét;

- A felvezető ellenőrzi az őr fegyrerének szabályos ürítését;

- Az őrparancsnok ellenőrzi a levett tár teljes töltöttségét és megkó-
veteli, hogy a váltásra induló ór ne menjen a pihenó helyiségbe.

L96




