
BIzToN$iGTEcHNIKA

TÁJÉKoZTATó A MAGyAR HoNvÉDsÉc 1996. Évl
nrzroNsÁGttcHNIKAI És uuNuvÉnernn

rrelyznrÉnör,

ME Bidonsógtechnikai Eivaíal lzelzöi Wössége

I.

A tesúi épség és egészség megóváMra irányuló feladatok végre-
hajtása 199ó. évben

MH Parancsnok feladatszabiása és a 06/1996. száműpanncsa alapján
196. évben a Maryar Honvédségnél, a te§ti ép§ég és egészség megóvá-
sára irányulóan a következő feladatok kerüttek végrehajtásra.

a) Oktatás-felkészitÉs:

- a csapatoknál az elóírt munkavédelmi oktatások megtartá§a;

- a munkavédelmi megbízottak összevont felkészítése az 79916, elli
feladataik végrehajtására;

- MH PK 48/193. (HK 25.) számú intézkedésében megjelött beosz-
tású paranc§nokok, parancsnokhelyettesek üemelés bizton§ágtechnikai
tanfolyamának megtartása a ZMNE-en;

- a katonai szervezetek munkavédelmi képvise|óinek 32 órás időtar-
tamú felkészítésének megszervezése, végrehajtása;

- középfokú végzettséggel nem rendelkezó munkavédelmi megbí-
zottak 60 órrás felkészítő tanfolyamának szervezése.

b) Szabályoásl

- A Hivatal feladatainak, valamint a honvédségen belül bekövetke-
zett balesetek kivizsgálásának és jelentési rendjének átmeneü szabályo-
zásáról MH PK ( 4511996.) intézkedés előkészítése, felterjesztése.

- Munkavéde|mi Tö rvény ágazativégrehajtását szabályoó mini§zte-
ri rendelet-tervezetek véleményezése.
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- Az MH PK"a személyi állomány balesaei kivizsgólósa és nyilván-
tartóst szabólyozósóról iktézkedés" tervezet kiadmányozásra való felter_
jesztése.

c) Ellenórzéselc

- a katonai szervezetelnél a biaonságtechnikai-nunkavédelmi szem-
lék megtartása, a feltárt hiányosságok felszámolására a parancsnoki (ve-
zetői) intézkedések kiadiása és hiányosságok egy részének felszámolása;

- a Hivatal személyi állománya 11 kltonsi §zervezetnéI (6 alkalom-
mal 4 g.hdt., 2 alkalommal 2 re. és lé-hdt., 1 alkalommal KRSZP, 1 alka-
lommal ATFCSF és 1 alkalommal HFCSF alárendelt) tartott átfogó biz-
tonságtechnikai-munkavédelmi szakellenórzést.

d) Adatszolgáltaíás, adatfeldolgoás:

- a katonai szervezetek a balesetekró| és a foglalkozási megbetege-
désekről adatszolgáltatási kötelezett§égeiknek eleget tettek;

- a Hivatal ellenórizte, elemezte, napíaké§zen feldolgozta abeérke-
zett Baleseti Jegzókönyveket, folyamatosan eleget tett iratkezelési (mik-
rofilmezáre előkészíté§, központi irattáIozásra előkázítés és átadás, stb.)
és adat§zolgáltatá§i kötelezettségeinek;

- a Hivatal negcdévenként a K.tonai Logisztika c. folyóintbaq -
önrálló rovatként - azlvftI egésút érintő, az aktuális biaonságtechnikai -
munkavédelmi információkat é§ tudományos szintű cikkeket tett közze.

II.

Helyzetjelentés a §zolgálati és munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök üzemelésbizton§ági állapotáról

SzolgáIati és munkahelyek

Az 1996. évben ellenőrzött katonai szervezeteknél jelentősebb új
létesítmény nem kerúlt használatba vételre. A régiek állagmegóvása a
lehetőségek határain belül megtörtént, de néhány katonai szewezetnél
egl vagy több létesítmény biztonságos üzerneltetési követelményei nin-
csenek kielégítve.
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A létesítnények villanos hlilózata villamosság bizíonságtechnikai
áll8pots

É.intésvédelem:

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok az elhelyezési lé-
tesítményeknél d ltalóban nem kcrüInek végrehajtásra. A kiképzestechni-
kai léJesítményeknél ezek a felüMzsgálatok rendszeresebbeh az erről
készült minósító iratokkal az tDemeltetók általában rendelkeznek, A fe-
lúlvizsgálatok elmaradiását a mérések elvégzésre jogosult állomány hiá-
nyrára ilt pénáiányra rczetik üs§za. A feladatoknt tiibb szewezetnél nem

is tervezik

Az érintésvédelem szerelői ellenőrzése, illetve ennek dokumentálá-
sa a katonai szervezetek ethelyezési szolgálata tevékenységének színvo-
nalától fűggően változik.

Villamos áram tűzg5rújtó hatása ellenl védelem:

A villámhádtók felüMzsgálata alapvető€n csak az "A' és "B" tűzve-
szetyességi osztályba sorolt létesítményeknél kerül vegrehajtásra és ok-
mányotásra. Több katonai szer,rc7Étíél az álszenezfuekból adódó fel-
adat (technológia) változrását nem követi a létesítmények új túzveszelyes-
ségi mztályba sorolrása. A üllámvédelmi vizsgálatokat végá területi el-
helyezési igazgatóságok nem rendelkeznekezen munkájuktervezéséhez
szükséges adatokkal.

A vitlamos hólózatok tűzvédelmi szabványos§ógi_íelűIviz§gálata a
k8ton8i §zerv€z€teknél nem kerül tervezésre és v€rthaJtásra.

Az akkumulátortóltó helyiségek kialakítása a katonai szervezetek
nary részénél hibás, elhanyagolt. !ú L992. évben megielent szabvány
(MSZ 1OXFrO akalmazásóval kevés kóltségráfordítással megfelelő
és biztonságos akkurnutótortiiltó he$§égek téte§íth€rók

A gép- és harcjárművekre szerelt emelógépelat az MH kijelölt szer-
vei ellenórzik és javítják A 4. Gép€sített hadtestnél és alárendeltjeinél
továbbra is megoldatlan az emelógépek és emelőberendezések biaon-
sági felülüzsgálatának vegrehajtása Az anyagi+echnikai főnök hatráskö-

rében már 1995-ben letiltotta a bevizsgálatlan emeló és anyagmozgató
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e§zközók (20 különk ző típusú, közel 4ü) darab) üzemeltetését. Gyak-
ran elófordul, hory érvényes bizton§áglechnikai minósítés nélkül gépe_
ket üzemeltetnek.

A felvonók különös biztonsági követelményeik miatt teljes élettar-
tamuk alatt hatósági felügelet alatt állnak. Biztonságuk í5l teljes értékú.

A kazÉnok biztonsági helyzete megnyugtató, kiszolgálásuk megol-
dott.

A nyomástartó edények

A nyomástartó edények é§ nasDyomású töínlők feliilviz§ gálata,biz-
ton§ági helyuete katonai szervezetenként eltéró. A felüüzsgálatok, nyo-
máspróbák a 2. Repülő és lÉgvédelmi Hadtestnél több helyen elrnarad-
tak. A nagynyomású berendezések és műszereik ellenőrzését a Magyar
Honvédségen kívüli szeruezsi végezte és végzi.

A túzveszélyes és veszélyes íolyedékok tár,olótartáIyaii ható§ági fel-
ügyelet alá vonták. (Az ipari és kereskedelmi minisaer lUl$a. Qn ?5.)
IKM rendelete.) A Magtar Honvédségre vonalkoá végrthajtási utasi-
tás nircs. Az elmaradt üxgálatokból, a romló míszaki állapotból és az
Üzemanyag ElIátó Központ áItal jelentett kömyezetszennyezésekból
megállapítható: az üzem-, kenó- és tiizelőolaj tórolók úllaga leromlott, biz-
tonsóglk ehnarad a köv etebnényelaől.

A Magtar Honvédség tartálykocsijai nem felelnek meg az érvényes
előírásoknak. A telepített tartályok 9 Vo-a tőbb mint 15 éves, sok az
1940. evben telepített. Az elmaradt üzsgálatok és javítások következté-
ben a biztonság csökken. Az elhelyezési szolgálat kezelésében levó fútő-
olaj tartályok helyzete még rosszabb.

Az egléni v&óeszköz ellátottság - néhány alakulat kivételével -
megfelelő. Elhasználódottságuk küIönböó mértékű, pótlásuk beszerzé-
si nehézségek miatt hiányos. Több helyen nincs sav- és lúgálló védőruha.
Az alakulatok nagy része nem rendelkezik az egténi védőeszközök mi-
nőségtanúsító bizonyítványaival.

Az elsősegélynyújtás tárryi és személyi feltételei több helyen nem
az előírásoknak megfelelően kerúlhek biztosításra. Az elsósegélynyujtók
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képzése MH szinten nincs szabályona, az elsósegélynyújtó helyek fel-
szereltségénél nem érvényesül az adott szolgálati hely (munkahely) ve-
szélyességéből várható balesetfajták sérüléseinek eszközszúkéglete.

A haditechntkai eszközökbiztonsági berendezései

A közvetlenül ható, a közvetetten ható és jelző berendezések álta-
lában megfeleló működóképességúelq de gtakran a kezelő állomány nem
ismeri ezen berendezések működtetéséne( karbantartásának és ellen-
órzésének szabályait.

Átalánossá vált az a szemlélet, amely a haditechnikai eszköajk fo-
lyamatosan romló műszaki állapotával indokolja a béketevékeny§ég bal-
e§etínentes végrehajtását szolgáló biaonságtechnikai berendezések üzem-
képtelenségét.

Ajelenlegi helyzeten lényegesenjaűtanq egrben pénz- és időkímétó
megoldás lerne a Maglar Honvédsfoen belül egt vagl több bizton-
ságtechnikai ellenórzó, mér6, javítóbúzis létrthoása, továbbá a bizton-
ságtechnikai-munkavédelemre fordítható anyagiak külön költ§égveté§i
tételen tervezése, jóváhagrósa és a felhasználás ellenörzése.

IIt.

Baleseti helyzet értékelése

A baleseti helyzet értékelése az 1996. évben bekövetkezett személyi
sérülésset járó, jelentéskötelezett balesetekől, az 1997. o2. 15-ig bér-
kezett Baleseti Jeg5zókönyvek adatai alapján készült.

A Magyar Honvédségnél 1996-ban 164E balesetet jelentettek, me-
lyek kóvetkeztében 16E9 szenély sérült meg. A sérültek közül 7 fó meg-

hat! 5 fó csonkulásos, L617 í6 @1g kűlöntíizó súlyossógú sérülést
szenvedett.

A halálos balesetek következtében 4 fó sorkatona és 1 fó növendék
honvdelmi kötetezett§ég tetje§ítésével összefüggó, 2 fó sorkatona pedig
bonvédelmi kötelezettség teliesítésével nem összefüggó tevékenpég
közben vesztette életét.
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csonkulásos baleset€t szenvedett 2 fő hivatásos katona és 3 fő sor-
katona honvédelmi kótelezett§ég teljesítésével összefüggésben.

Az összes balesetből eredó kiesett szolgálati, illetve munkanapok
száma:34679 nap. Az egy sérültre jutó kiesett idő 2Q5 nap, 1,5 nappal
emelkedett, mivel az elóó évben 19 nap volt.

A balesetek a sérültek es kiesett napok számát es elóző évihezüszo-
nyított százalékos arányát az 1. sz. tóblázat taítalmazza.

1 . szómú tóblázat

A balesetek száma 3Q7 7o-kal csókkent az előző évhez képest.

Balesetből eredően FÜV döntés alapján 172 sorkatonát szereltek
le. A leszereltek közül 121 fó ideiglenesen, 51 fó pedig veglegesen alkal-
matlanná vált katonai szolgálatra.

Az elmúlt év legtragikusabb bale§ete 1996. 09. 30-án történt az MH
123. Eötvös József Vonabpítő Ezrednál. 1 fő sorkatonát órparancsnoka
szolgálatban játékbol fejbelótte.

A legtöbb szeméIy sérüIését okozó tömege§ baleset 1 996. O4. 17 -én
történt az MH 25. onálló Gépesített Dandárnál, ahol az alaplógyakorlat
végrehajtása után a laktanyába visszatérő gyalogos menetoszlopba, pol-
gári személyek motorkerékpárral belehajtottak. A gázolásban 12 fó sor-
katona szenvedett el kúlönbözó súlyosságú sérülést.

1996-ban bekövetkezett balesetek során megsérült személyek állo_
mánycsoport és súlyosság szerinti m egoszlásáL a 2. sz. tóblózat í^ííalmaz-
za. (A súlyos és a könnyű baleset minósítése a Munkavédelmi Törvény

#a

l995 2378 l00 24l5 100 457L3 l00

l996 Iug 69,3 l689 69,9 34679 7 5,9
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alapján megváltozott: 1995-ben súlyos - a 8 nap munkakiesést meghala_
dó; 19!}6-ban súlyos -Mvt. 87.§. 3.(4) bekezdés)

2. szdmú tóblázat

Az előző éxihez viszoí|yít la 30.Í qo-kal csökkent az <hszsérültek sáma-

A kettónél több személy sérülésével járó balesetek összesítését a
3. sz. táblózat tarIalmazza.

Év

Hrlálo§
l995 J 9 12

1996 6 1

l995 4 9 l l4

1996 2 3 5

l995 l87 1055 l53 228 l623

l996 2 8 l l 12

l995 68 53l , 112 55 76
l996 226 ll3,1 138 1u l6ó'5

összcs
l995 262

1996 23a 1:65
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gáúts 
l

t 1996.04.|7. 12fő 25, KlaPl(a Györry
onáló Gép€sített
Danür

polgári személyek mo-
toríal gyalq]o§ menet-
oszlopba hajtottak

a l996.01.08. 3fő 47.PáyEarcászati
Repülő Ezred

saját gépjármű vezeté-
se közben betonkerítés-
nek ütköztek

3. l996.06.07. 3fő ó2, Bercsényi Miklós
Gépesített üivesz
dandár

gyakorlaton FMG für-
detdsátorban fürdes
közben áramütés

3. számú tábláLzat

Az előző éühez üszonftva 1996. évben 34 7o-al csökkent a több
személy egyidejű sérülésevel járó balesetek száma.

19x)6-ban baleseti eredetű halláskárosodá§t 15 fó szenvedett. Ebból
14 fó honvédelmi kötelezettség teuesítésével összeíüggesben, 1 fó pedig
nem ö§§zefüggő tevékenltég közben szenvedett hallráskárosodrást. A hal-
láskárosodások elsődleges oka, az elóírt eryéni zajvédő eszköók szak-
szerűtlen ha§ználata vagy mellőzése, illetve az elöljárói ellenőrzési köte-
lezettségek elmulasztrása.

A baleseti eredetű ballá§§érülé§ek megoszlá§át, a balesetkor vég-
zett tevékenpéget a §érülés minó§ítését és a kiesett szolgálati és munka-
napok §zímát a 4. számú tóblózat laftalmazza.
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fó fó

Ált. k8t. klképzé§ J 54 23 4 ,77

Katonrl
§zakktképzé§

,1 l33 7 133

§zol8ólaal
felrd8tvégzés

2 67 2 67

Egyéb
feladatvégzÁ

2 50 2 50

összesen l4 t5

4. számtl tóblázat

1996, évben történt bale§ete|c

- 93,1 ?o-a (1573 baleset) honvédelmi kötelezettség teljesítésével

összefüggő;

- 2,8 Vo-a (47 baleset) úti;

- 4,7 Vo-a (69baleset) honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem

összefüggó.

1. HoNVÉDELMI KÓTELEZETTSÉo Ter^rpsÍrÉsÉwr
ÖSSZEFÜGGÓ BALESETEK:

A honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggó balesetek
számszaki adatait (sérültek számát) 1W2-1996. időszakra vonatkoáan,
a főbb tevékenységi csoportonként az 5. számtL táblázat tartalmazza-
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Fsz.: ',,|g.92

1; Át. tat, t<iképzés 148 183 z57 190 144 ,

szakküépzés ?l1 |74 17I 139 68

Szolgálati f eladatvégzé§ 27l 265 268 |71 139

4. Munkavégzés 841 8ól ,704 61L 432

közlekedés 118 1l8 238 l16 1l

sporttevékenység 584 375 458 433 223

1 Egyéb 153 770 513 574 496

,1.57.3

5. számú'táblázat

a) ÁItáIáno§ katonai kiképzés batesetei

Ebbe a kategóriába vanbak §omlya az a|aki, áltáláno§ harcászati,
általános lőkiképzési, a múszaki, a vegdvédelmi, a testnevelé§i foglal,
koásokon, továbbá a hivatásos áttom:Ónyúaknak a továbbképzéseken
a tanrendben, kiképzési progranokban elóírt foglalkoá§okon történt
balesetei.

Az általános katonai kiképzái balesetek megoszlását a ó. sz- táblázat
tarlalmazza.

Fsz; l9.9, tgg:4 l996:

l. Alaki kiképzé§ 5 8 7 8 18

, Át. harcász. kiképzés l7 61 45 23 9

Át,lőkiképzés 4 l8 8 12

-4l Vegyivédelmi kiképzés 6 12 3 J

Műszaki kiképzes 2 4 I 2 3

6. Testnev. kiképzés 108 99 117 125 90

Egyéb 8 8 5,7 21 9

190

ó. szómú táblózat
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Az előző éxbezvisznnyíwa A ?o-kalcsökkent ezen tevékenpégi körbe
sorolt balesetek száma. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen napok szá

ma: 3Zl0 nap, ami szintén 14 7o.kal csökkent. A bekövetkezett balesetek
csökkenése összefüggésbe hozható a kiképzési foglalkozások számának

csökkenésével.

Az általános katonai kiképzés baleseteinek /egilakoribb okai: sze,
mélyi, magatartási és tárryi hibák

b.) Szakkiképzési balesetek

Ebbe a kategóriÁba vannsk §orotva a szemétyi átlomtíny szakbeosz-
íásra való felkészítésc kózben tiirtént balesetek

Aszakkiképzési balesetek megoszlás át a 7. szúml tóblámt tartalmazza,

9:4:

Feg;rvernemi kiképzés 88 7o 88 76 l3

^ Szakági kiképzés 76 46 79 62 46

Össdegyvern. kiképzés 47 58 4 1 9

l lí7,í,

'rl687. szóml tábuzat

196-ban 6E szakkiképzési baleset történt. A kiesett szolgálati- és

munkanapok sáma: 1557.

Az elmúlt évhez viszonyíwa a balesetek sziáma 51 %-kal, a kiesett
szolgálati- és munkanapok száma 49 7o-kal csökkent. Szakági kiképás
közún történt 1 fó §orkatona csonkutásos balesete, melynek oka a kelló
óvatosság hiánya volt.

c.) Smlgálati feladatok etlátásávat krPc§olato§ b8le§etek

Ezen lotegóriába vgnnrk sorotva a lratona állonónynsk beo§ztá§,

illetve parancs szerint vfozett tevékenysége kiizben elszenvedett bolese-

tei.

2|o



A szolgálati feladatok ellátásával kapc§olatos bale§etek tevékeny§é_
gi körönkénti megoszlását a 8. szómú tóbuzaí tartalmaz?,a.

:l99.2,

özés-védelmi f eladatok l05 96 78 54 79

Hdm-i ügyeleti és más szolg. u 95 81 52 58

HKSZ és egréb gyakorlás 13 ll ) 3 2

Fes/verk8rb6ntaítás 4 3 3 l

Esiéb katonai f el8datvégzés 85 60 l04 6|

8. számú táblázat

A szolgálati feladatok ellátása során bekövetkezett balesetek sérült-
jeinek száúa n9 fó. Ez az előző €vbez vlszonyítva t9 %-os csökkenést
mutat. A kiesett napok száma 2E75 , ezlí%o-kalkanesebb az elóó évinél.

Az őrzés-védelmi feladatok közbeni balesetek sérültjeinek száma az

előző evibezüszonyíwa 25 f6vel emelkedett. Órszolgálat közben 2 fő
hatálos és 1 fó csonkulásos baleset törtéht. A heb/§zín€k többsége ór-
hely, őrszoba, felvezetési útvonal. A ba|esetek legfőbb okai a biztonsági
elóirások megszegése, erószakos cselekmény, fi5lelrnetlenség és a kelló
Óvatosság hiánya.

A hadműveleti ügleteti és mós szolgálatokban történt balesetek sé-

íültjeinek §záma kismértékben emelkedett. Kiváltó okok elsósorban fi-
gyeimetlenség, egyen§úlyvesztés és a kellő óvatosság hiánya.

d.) Munkabalesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolve g lratonák és r közelkalmazot,
tak beosztásukban, munkakörü}ben végzett twékenységei kiizben el-
szenvedett rnunkrbalesctek

A munkabalesetek tevékenpégi köónkénti megoszl ását a9. számtí

t óblldz at taítalmazz,a.
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F§z:, .l9,92 r993, 1995

Javítás, k4rbantart ís 2lo 345 160 t24 110

Száltítís, tÁrolás 203 163 150 l23 l|7

É,pítő tevékenYseg u 43 54 40 l4

Konyhai munka l91 l82 l55 l4l. 89

Takarítás Iu l0l 75 74 71

Egr/éb 51 27 l10 109 3l

1§4

9. szómú tóblózat

€2 munliabaleset történt, ezek §zám a azelőló evhezvbzonyítua 29 ?o-

kal csökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen napok szÁma7696 nap.
Az előzó évhez visnnyíwa a csöHrenés: 32 7oos.

Javitás és karbantartás közben 1 hatálos és 3 csonkulásos baleset
történt, a bekövetkezett összes baleset száma l|r3 %-ka| csökkent. A
sérülések döntő többsége a gépek és gépi berendezÁek, harcjárművek
jaűtása közben, a biztonsági rendszabályok megszegéséból, firyelmet-
lenségből, kelló óvatosság hiányából következett be.

Száltíüás, tárolá§, anyagmo?.gatás közben történt balesetek teszil
kia össz munkabaleselek27 %-^l. Asérülés'ek nagyobb része kézi anyag-
mozgatá§ (rakodás, raktározrás sbt.), kisebb része szállítások közben tör-
tént.

A többi munkával összefüggő balesetek száma lényegesen c§ökkent,
új baleseti ok nem fordult elő.

e.) Szolgálati közlekedési balesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a lrnktanyai, köziiti gépjármű
közlekedés közben, közírti va$r vasúti utaás, ütaási céllal járműrc fel,
és tesállás közben b€következett bale§etek

212



A szolgálati közlekedési balesetek megoszlását a 10. szárnú tóblózat
taíLalmazza.

I0. számú táblázat

A személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetek száma39 ?o-kal
kevesebb az előzó évinél. A kiesett szolgálat, illetve munkaképtelen na-
pok száma 2087 nap volt.

f.) Sportbalesetek

E'bbe a kategóriába tartoznak a §porttevékeny§egel §mm§án ö§sz€-
függő tevékenysége\ íg5r a reggeli torna, tömegsport, különböző szintű
bajnokságo\ versenye\ az előírt és a szabadidős sporttevékenyseg.

A balesetek különkiző tevékenységi körök szerinti megoszlását a
1 1- számtL táblázat taríalmazza.

Fsz. T€vékenységek l992 !993 t994 |995 199ó

l. szol8.&imű. köztekedés 58 83 ló0 76 47

2. Egyéb katonai jrármű
közlekedés

2ó zl 55 30 7

3. Saját gépjárművel közl, 23 7 ll 6 4

4. Tömegközl. jármű közl. 9 7 12 4 l3

Fsa r 993 r995

Kötelező sportf oglalkozás u 76 7l 8l 30

a Reggeli torna, tömegsport 195 86 46 24 36

3. Szabadidősport 325 213 34l 328 L57

584 375 433 ?23

1 1. számú táblázat
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A balesetek száma összességében 48 7o-kal csökkent. A kiesett szol-
gálat és munkaképtelen napok §záma 4356 nap, ami 53 7o-kal kevesebb
volt mint az előzó évben.

A sportbalesetek nary része a szabadidő eltöltése közben követke-
zett be, ami azt mutatja, ho5/ a szewezetlen és felügyelet nélküli szabad-

idős sporttevékenység rendkívül balesetveszélye§.

g.) Eryéb balesetek

Ebbc a kaiegóriába tartoznak az előzóekbe nem sorolhat§ főleg az
öntevékenyen végzetg illetve a létfenntartó tevékenységekhez kapcsoló-
dó bal€§etek llyenek az étkezé§, ti§zlálkodá§, kultrúrális tevékenyseg,
látogató fogadós, stb. Szintén ide soroltak a pihenő idóben bekövetke,
zett balesetek is.

Az egyéb balesetek c§oportosítását a 1 2. szómú táblózat lartalmazza-

12. szómú tóblázat

Az egyéb baleset ekszáma az előzó évhez üszonyíwa 13 7o,,kal csök-
kent, viszont 2 fő haláIos balesetet e kategóriában szenvedett.

2,) ÚTI BALESETEK

Ebbe a baleseti csoportba azok a balesetek vannak sorolva, arne,

lyeket a §érült a §zolgáIat-, illetve munkahelyér€ menet vagl onnan la,
Msárq szátlására Benet közb€n szenvedett el.

r 995

l. Gyalogos mozgás 248 4z8 232 306 258

2, Étkezés, tisrálkodás 247 198 l56 L25 88

3l szabadidő eltöltése, játék 258 1,44 125 143 76

4. Egyéb katonai f eladatvégz. 74

1,3.3 77o,
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séiü!@\
:súlyqss,ó8r

:tlt ,, ú': ttlr- 19_9§;:év:
:],, %:-lnri'
:::::

l995 3 3 l00,0

l996

l995

1996

I995 2I 31 38 90 100,0

|996 2 4 l8 24 27,o

|995 2 r8 1 4 25 100,0

1996 9 |4 4 18 45 l80.0

5 ,42

9 !6 4 l8 47

13. szómú tóbházat

Az 19!}6. évben történt úti balesetek során megsérült személyek ál-
lománycsoport és súlyosság szerinti megoszlását a 13, szómtl táblózat tar-
talmaua.

1996. évben 47 íő sérült úti balesetben, számuk az elő ző évbezvsln-
nyíNa 6012 %o-kalcsökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen napok
száma í477 aap, ami 57 %-os csökkenés az 1995. evhez képest.

Az előző e,lhezvisznnyítva ezen területen lényeges a javulás, a?Enog

3.) HoNVEDELMI KÖTELEZETTSÉG rEuEsÍrÉsÉvnr
NEM' ÖSSZEFÜGGÓ BALESETEK

Ebbe a csoportba soroltak azok a balesete§ rmellek a honrédség
mút<iítési kiirÉnkívül esó elháfithatatlan okok vagr kiárólag a sérült
elbÉríthaffian magatartósa miaü, úoÉbMkiiliinlibösportgesületekben
folytatott sportolás közben következtek be.
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Ht. Hallg, Hka.

l995 4 4 l00,0

1996 a 2 50,0

l995 l l00,0

|996

Sűyos
1995 4 34 7 45 100,0

1996 5 5 1 1,1

Könnyű
1995 8 2 2 12 100,0

1996 4 44 ,l2 2 62 516,7

9 ?. 62;

4 |2 l11,3

A balesetek megoszlásáí a 14. számú táblózat tarta|mazza.

14. számtl táblázat

A honvédelmi kötelezeű§ég teljesítésével nem összefüggó baleset
1996. évben 69 esetben kóvetkezett be, ezek száma 11,3 7o-ka| emelke-
dett az előző évhez üszonyítva.

1996-ban bekövetkezett balesetek kózül43 esetben a tiltó rendsza-
bályok súlyos megszegése, erőszakos cselekmény, gondatlanság, kizáró-
Iag a sérült elhádthatatlan magatartása miatt, 26 esetben pedig az MH
működési körén kívül bekövetkezett balesetet minósítettek Honvédelmi
kötelezettség teljesítésével nem tisszefűggónek.
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Iv.

§zolgálati megbetegedásek

19&ban 3E szolgrálati eredetű foglalkozási megbetegedést jeléntet-
tek be és üzsgáltak ki. Mind zaj okozta halláskárosodás.

A bejelentett és azokból szolgálati kötelmekkel összefüggőnek mi-
nósített halláskárosodiások száma az elmúlt 5 évben a következők §zcrint
alakult

A bejelentett halláskárosodások száma3 ío-kal. & a szolgáati kötel-
mekkel összefüggónek minő§ítetteké d6 7o-kal emelkedett. A zaj okozta
hallásllároaodásban megb€tegedettek átlagéletkora: 1995-ben 4ó év, 1996-
ban 51 év volt.

HalltMtirosodások me8oszláss l992 l993 t994 t995 l996

Bejelentett 2a 24 20 37 38

Szolgálaü kötelnektel iisszeíüggő l3 9 5 l5 22
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v.
Táblázatok

Leg5/akoribb balesetet kiváltó okok:

Fsz- Baleseti okok Esetszám ?o-os
aránv

l. sérült esése ,l65
46,2

2- ütés, rrigás ,2A5 14,9

3. Szúrlfu, vágás I34 8,1

4. Becsípődés, összenyomatás 134 8,1

5. Idegen árgy leesése 87 5,3

6. JármíIbaleset ,l3
4,5

7. Megcíőlt€tés 57 3,5

8. Hőártalom 34 2,o

9. Lijvés, robbanás 23 1,5

10. Vegyi mérgezés 9 1,3

l1. Z,ajhxás 7 0,05

12. Áramütés 6 0,05

13. Esyét, 74 4,5

összes: l648 100,0

I*gg5,akoribb sérülést kivtíltó személyi okok:

Fsz. Személyi okok Esetszám 7o-os
aránv

1. Egyensúlyvesztés 49l 29,8

2. Figyelmetlenség 466 28,3

3. Kellő óvatosság hiánya 421 25,9

4. Biztonsági előííá§ok megsértése 26 1,6

5. Ki-, beszállás közbeni figyelmetlenség u 1,5

6. Erőszakos cselekrnény l5 0,8

Egyéb ( 3l-féle ok ) L99 12,L

összesen: t648 100,0
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Leggrakoribb baleseti helyszínek:

Fsz. Baleseti helyszínek Esetszám 7o-os
aránv

l, Sportlétesítmények (terem, plílya) 309 l8,8
2. udvar, záít terulet u9 l5,1

,_ Mlihely, lelephely, táíoló 220 13,3

4- Közutak, gyalogo§ közlekedés 15l 9,1

5. Lépcs6ház, lépcső l50 9,1

6. Hálóteíem l4l- 8,6
,l. Konyha,étterem 99 6,2

8. lÁtét 88 5,4

9. Vizes helyiség (öltöz6) 66 4,0

l0. Gyakorlótéí 65 4,0

lI. Tanpálya, akaűlypálya 15 0,9

12. Őrhely, felvezető rlt 95 5,5

összes: 1648 100,0

Leg5rakoribb sérülést okozó eszköók:

Fsz- sérülést okozó eszközök E§etszám %-os
arány

l. Személyek ütközése (spoít, játék) 714 43,3

2. Épület és berendezési tárgyak 296 17,9

Jrárművek és közlekedési eszközök lu 9,9

4. Kézi szerszámok és gépi berendezések 69 4,2

5. Sporteszközök, akadálypálya elemek 80 4,9

6. Fegyver- és lőszer anyagok 34 2,|

7, Egyéb ( 15-féle eszköz ) 291 17,7

összesen: 1648 r00,0
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Balesetek megosdása a sérülések természete szerint:

Összes baleseti sériilések megoszlása naglobb katonai
szervezetek szerint:

Fsz. sériilés teímészete Esetszám 7o-os
aráuv

1. Szakíás. sebzés. zrlzódás 665 39.4
) Ficam, rándulás 466 27.6

3. Törés. reoedés 46l 27.3

4. Asv.-,idee.- belső serüés 34 2,0

5. Esyéb sérülés 63 3,7

összes: l689 10o.o

Fsz. Katonai szervezet megnevezése Esetsám Vo-os
aránv

1. szárazfiildi csapatok 673 40,3
, LésvédeLni csaoatok 468 27.5

3. ATFCsF l"7I 1o.5

4. KRsZP 65 4,I
5. Esyéb szervezetek 312 17.6

összesen: 1689 100.0
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