
2. Csonkulásos balesetek alakulása a néphadseregben 

Súlyosságuk, a munkaképességet maradandóan csökkentő következményeik 
folytán kiemelkedő figyelmet érdemelnek a csonkulásos üzemi balesetek, meg
előzésükben a veszélyeztetett dolgozók, valamint a munkahelyi közösség és az 
egész ·társadalom egyaránt érdekelt. 

A néphadseregi feladatok ellátása során bekövetkező sérülések egy része 
szintén csonkolódással végződik. Ezek jelentős hányada súlyos csonkolódás*, 
sérültjeik alkalmatlanná válnak a haza fegyveres szolgálatára, leszerelésük után 
pedig gyakran már eredeti szakmájukban nem helyezkedhetnek el. A csonkulásos 
balesetek megelőzése ezért valamennyi parancsnoktól, munkahelyi vezetőtől a 
szervezett megelőző munka továhi szélesítését igényli. Növeli ennek időszerűségét, 
ho.gy az ilyen balesetek egy része évről évre azonos okok miatt, illetve körülmények 
között fordul elő, valamint, hogy az összes csonkuLásos balesetek száma folyama
tosan növekszik. 

A baleset minősítése 1976 1977 1978 1979 

Szolgálattal, munkával összefüggő 40 36 52 46 

Szo,lgálattal munkával nem összefüggő 3 9 7 18 

Összesen: 43 45 59 64 

Különös figyelmet érdemel a szolgálattal, munkával nem összefüggő cson
kolódások számának emelkedése. 

A baleset-megelőzés esélyeinek növelése érdekében ismerni kell a néphadse~ 
regben előforduló főbb csonkulásos balesettípusokat, azok számszerű alakulását, 
bekövetkezésük okait. A vizsgálat tárgyául a legtöbb csonkulásos balesettel terhelt 
1979-es évet érdemes választani. 

A baleset súlyosságának alakulására vonatkozó főbb jellemzőket az alábbi 
táblázat szemlélteti. 

Csonkulásos Kiesett 1 főre eső Tartalék 

Év 
balesetek szolgálati, ill. kiesett szolgálati állományba 

munkanapok napok került 

száma %-a száma %-a száma %-a fő % 

1978 59 100,0 2480 100,0 42 100,0 13 100,0 

1979 64 108,5 2880 116,1 45 107,1 19 146,2 

Ez évben a csonkulásos sérülések számszerű emelkedésén túl nőtt a sérülések 

-

súlyossága, jelentősen emelkedett azok száma akiket sérülésük miatt az egészség- ..._ 
ügyi szervek idő előtt kényszerültek leszereltetni. 

• Súlyos csonkulásos az a sérülés, amely a hüvelykujj, a kéz vagy a láb két vagy töb~ 
ujja nagyobbik részének, illetve az érzékszerv részleges vagy teljes elvesztésével jár. 
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A katonai s,:.olgálattal, munkával öss,:.efüggó csonkulásos balesetek száma 
1979-ben csökkent, de ez a kevésbé súlyos (főként a kézujj körömperce) csonkoló
dások számának csökkentésére vezethető vissza. A sérülések súlyoss:ága azonban 
emelkedett: a kézfej, a kar, valamint a látás elvesztésével, tehát a súlyos egyéni 
tragédiákkal, a munkaképesség jelentős csökkenésével járó balesetek gyakoribbá 
váltak. 

A balesetek során csonkolódott t-e.ffl'észek ,valamint a sérültek állománycso· 
portonkénti meg05zlása a következő: 

Ali. csoport. 
Testrész 

Kézujjak, ujjak 

Kézfej, kar 

Lábfej, láb 

Szem 

Egyéb 

Összesen 

Hivatásos Sor 
1978 1979 1978 1979 

2 2 

1 

2 3 

39 

2 

3 

27 

4 

2 

5 

1 

44 39 

Hallga.tó Pa. Összesen 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 

1 1 5 

1 1 5 

3 

3 

47 

2 

3 

33 

4 

3 

5 

1 

52 46 

A csonkolódások mintegy fele a katonai szolgálat ellátásával járó munka
tevékenységhez kapcsolódik, közel harmaduk kö:olekedés, hatoduk pedig kiképzés 
során következett be. Néhány sérülés sportolás és egyéb, szabad időben végzett 
tevékenység közben történt. 

A csonkulásos kimenetelű munkabalesetek főként a faipari, az építöipari, a 
konyhai, valamint a barkácsgépek üzemeltetésével függenek össze. Különösen sok 
csonkolódás történt a faipari gépek kezelése közben: minden negyedik faipari gé
pen, közülük minden második gyalugépen végzett munkához kapcsolódó baleset 
csonkolódással végződött. A balesetek okai közül főként a védőberendezések, vé
dőeszközök hiányát, illetve alkalmatlanságát, a sérültek szakképzetlenségét, mun
kavédelmi ismeretek hiányát kell említeni. 
Hangsúlyozottan kell kiemelni a szükséges ellenőrzések elmulasztását: az előírt 
parancsnoki és más vezetői ellenőrzések alkalmával a baleseti okok nagyrészét fel 
lehetne tárni, meg lehetne szüntetni. 

A kiképzési, és egyéb katonai feladatok végrehajtása során elszenvedett cson
kulásos balesetek okai között a biztonsági szabályok megsértése, a sérültek fegyel
mezetlen magatartása és részben a gyakorlatlanság szerepelnek. 

1979-ben minden tizenhatodik közlekedési baleset csonkolódással végződött. 
Az ilyen baleseti események gyakoriságukon túl a sérülések jellege, súlyos követ
kezménye folytán is kiemelkedő jelentőségűek. Számukat tekintve, a tehergépko
csin történő utazás, le-, felszállás, súlyosságukra nézve pedig inkább a vasúti uta
zás során elszenvedett csonkulásos sérülések érdemlik a fő figylmet. 

Az év folyamán négy alkalommal fordult elő, hogy szabadságra, vagy onnan 
vissza utazó katona a mozgó vonat alá került és kezét, vagy lábát a kerekek le
vágták. Az ilyen balesetek okait tekintve az ittasság, az elalvás, a sietés, - az 
elkéső katona meggondolatlan kapkodása - említhető. 
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Bár bizonyos feladatok végzésekor a gyűrűviselés évtizedek óta tiltott, mégis 
változatlanul magas a gyűrű által okozott csonkolódások, ujjleszakadások száma. 
Közülük továbbra is a gépjárművön való utazáshoz, a le-, felszálláshoz kapcso
lódik a legtöbb sérülés. Az 1979. évi 12 gyűrű által okozott ujjcsonkolódás közül 
8 gépjárműről való le-, illetve felszállás során történt. 

Néhány példa a szolgálattal, munkáz.:al össze/iiggésben keletkező csonkulásos 
balesetekre: 

- az MN 8931 Zalaegerszeg egységnél Stumpf István örv. a harcjármű tároló
helyre történő beállását irányította. A szomszédos harcjármű figyelmetlen irá
nyítása következtében Stumpf őrv. ujja a két harcjármű közé- szorult és roncso
lódott; 

- az MN 7015 Budapest egységnél Lovas Lajos örv. utazás közben a teher
g(!pkocsi rakfelületén az utolsó padon ült, mint kijelölt szállítótér-felelős. Karjá
val szabálytalanul az oldalmagasítóra könyökölt. Egy jobbra kanyarodó útsza
kasznál a szembejövő tehergépkocsi olyan közel került járművük.höz, hogy a hátsó 
sátorvasnak ütközött. Az ütközés következtében Havas örv. bal karja szétron
csolódott; 

- az MN 8920 Kiskunhalas egységnél Farkas Jenő honv. az asztalos mű
helyben gyalugépen dolgozott. A gyalugép nem volt rögzítve, a védőlemez mű
ködése rendeltetésének nem felelt meg. A gép a gyalulandó anyagot kilökte a 
honvéd kezéből. Ujja a késhez ért és csonkolódott; 

- az MN 2. KAFÉV állományából Jakab László szakképzettség és munka
védelmi ismeretek nélkül habarcsszivattyú géppel dolgozott. A gépet meghibáso
dás miatt leállították. Jakab honv. a visszaeresztő csonkot szabálytalanul lecsa
varta, a 8 m magas tömlőből visszafolyó malter kilövelt a berendezésből és Jakab 
honv. szemsérülését okozta; 

- az MN 9027 Szombathely egységnél Sipos Károly honv. konyhai kisegítő 
munkán kenyérszeletelő gépen dolgozott. A gép kezelésére oktatást nem kapott. 
A mozgásban levő gépbe benyúlt és az két ujját roncsolta; 

- az MN 2164 Vác egységnél Antal László honv. a gyűrűlevétel ellenőrzése 
után gyűrűjét az ujjára visszahúzta, amely leszállás közben beakadt a gépjármű 
plató peremébe és leszakította az ujját; 

- az MN 7860 Budapest állományába tartozó Szabó József honv. jutalom 
szabadságra távozott. Utazás közben jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott. 
Ennek következtében - a vasúti utazás szabályait súlyosan megszegve - a vonat 
külső részén a kocsik lépcsőin kapaszkodva akart egyik kocsiból a másikba át
jutni. A mozgó vonaton egyc:nsúlyát vesztette és a kerekek alá került, melyek 
mindkét lábát levágták. 

Évek folyamán emelkedő tendenciájú volt, 1979-ben ugrásszerűen megnőtt a 
katonai szolgálattal, munkával nem összefüggő csonkulásos sérülések száma. 

Az elektromos berendezések általánossá válásával növekedtek az otthoni 
munkabalesetek, ezen belül azok a sérülések, amelyek barkácsgéppel, vagy há
zilag előállított, "fusizott" faipari gépekkel végzett munkához - például egyszerű 
körfűrésszel végzett favágáshoz - kapcsolódnak. Gyakoriak a katonai szolgálat 
ellátásához nem kapcsolódó - például szabadság ideje alatt magáncélú utazások 
során elszenvedett - csonkulásos közlekedési balesetek. 

Szükséges szót ejteni a légpuska-balesetekről: 1979-ben két katona vesztette 
el a szemevilágát légpuskával való felelőtlen játék következtében. 
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A katonai szolgálattal nem összefüggő csonkulásos baleseteknél a néphadse
reg felelőssége ugyan nem áll fenn, azonban a balesetek következményei - az egyé
ni tragédiákon túl - súlyosan csorbítják a néphadsereg. érdekeit is. 1979-ben 7 fő 
sorkatona került a katonai szolgálati idő letelte előtt tartalék állományba. 

A súlyos, csonkulásos bales·etck megelőzése csakis az általános baleset-meg
előző tevékenység fokozásával oldható meg: tapasztalatok szerint a balesetek be
következésekor a sérülés súlyosságát, kimenetelét nem befolyásolja semmi, az leg
gyakrabban csak a véletlenen múlik. Ezért az olyan eszközök használata esetében, 
illetve tevékenységeknél, ahol jellegüknél fogva gyakoribbak a csonkolódások csak 
Valamennyi baleset megakadályozását megkísérelve érhető el eredmény. Ilyenek 
például a faipari munkagépek, a konyhagépek, ilyen a kézi anyagmozgatás, rako
dás is. Ezért különösen fontos, hogy az általános kötelezettségeken túl a gyakoribb 
csonkulásos sérülés veszélyével járó feladatokhoz mindig biztosítottak legyenek 
a megfelelő védőberendezések, az egyéni védőeszközök, megfelelő állapotukat, 
előírásszerillti használatukat pedig rendszeresen ellenőrizzék. 

Minden veszélyes feladatot ellátó személy részére rendszeresen meg kell tar
tani a munkavédelmi oktatást. El kell érni, hogy az oktatott anyag mindenütt a 
konkrét veszélyek elhárítását vagy a veszélyes helyzethez való alkalmazkodás 
készségének kialakulását segíts.e, valamint, hogy a ritkán előforduló, veszélyes fel
adatok megkezdését mindig előzzék meg a baleset elhárításra vonatkozó eseti ok
tatások is. 

A berendezések veszélymentes állapota, az állomány munkavédelmi isme
retei és a szabályok maradéktalan betartásának szándéka, a fegyelem a vezetői 
ellenőrzések alkalmával mérhető fel, javítható tovább. Szükséges, hogy az ellen
őrzéseket határozott intézkedések kövessék. Ha a hiányosságok a szemlék elle
nére is hosszú időn át f.ennmaradnak, ha az önmagukat és másokat is veszélyeztető, 
megrögzött szabályszegőket nem vonják felelősségre, nem parancsolják el a ve
szélyes berendezések mellől, akkor az a hiedelem keletkezhet, hogy az előírás sze
rinti gép állapot, a fegyelmezett munkavégzés, a biztonsági rendszabályok betar
tása nem is fontos igazán. Sajnos számos helyen ezt a hiedelmet csak egy-egy tra
gikus baleset képes szétoszlatni. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabadságot, eltávozást megelőző eliga
zítások során részletesebben és határozottabban kell foglalkozni az utazás közbeni 
italozás veszélyeivel. Fel kell hívni a katonák figyelmét arra is, hogy az otthoni 
munkavégzés során körültekintően járjanak el különösen az olyan szakmai is
mereteket igénylő, veszélyes feladatok esetében, amelyek végzésében nem rendel
keznek gyakorlattal. 

Az általános baleseti helyzet javításának keretein belül a csonkulásos balese
tek megelőzése valamennyiünk közös érdeke. Szükséges, hogy minden parancsnok, 
munkahelyi vezető mérje fel a felügyelete alá tartozó szolgálati ,munkafeladatok, 
illetve az ehhez kapcsolódó eszközök veszélyességét, a balesetek legvalószínűbb 
előfordulási lehetőségeit, és időben tegye meg a szükséges intézkedéseket a sérü
lések megelőzése érdekében. 
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