
2. Egyéni fegyverbalesetek 

Vadász 'László alezredes 

Az elmúlt években folyamatosan növekedett az egyéni fegyverrel, kézi
gránáttal, hang- és fényjelzővel, talált lőszerrel és egyéb robbanóanyaggal be
következett balesetek száma. Az ilyen jellegű balesetek gyakran okoznak súlyos, 
esetenként jóvátehetetlen sérüléseket, ezért az okok feltárásával, közreadásával 
szeretnénk hozzájárulni a fegyelmezetlen, szabálytalan magatartásból eredő sú
lyos balesetek megelőzéséhez. Az 1979-1981. közötti időszakban bekövetkezett 
balesetek eszköz szerint a következők szerint alakultak: 

1979 1980 1981 Össz. 

- pisztoly 3 1 2 6 

- géppisztoly 18 18 24 60 

- kézigránát 4 5 3 12 

- RPG-7 1 2 7 10 

- hang- és fényjelző 2 2 4 

- lőszerrobbanás 2 2 

- talált löszer 4 3 7 

összesen: 26 32 43 101 
A balesetek következtében 1979-1981 közötti időszakban 5 fö meghalt, 7 fö 

csonkulásos, 60 fö egyéb súlyos, 41 fő hallássérülést szenvedett. 

A balesetek megoszlása tevékenység szerint a következő: 

1979 1980 1981 Össz. 

- őr- és egyéb szolgálatban 9 7 14 30 

- lőgyakorlaton 14 16 22 52 

- harcászati kiképzésen 3 3 4 10 

- szabad időben 6 3 9 

összesen 26 32 43 101 

A balesetek évenkénti alakulásából megállapítható, hogy a balesetek 800/o-a 
az őr- és egyéb szolgálat ellátása közben és a lőgyakorlat.okon következett be. 
1971-ben kétszeresére növekedett az őr- és egyéb szolgá_latban történt balesetek 
száma. 

1. Ör- és egyéb s-:,olgálatban történt balesetek 

Az őr- és egyéb szolgálatban a fegyverek töltését, ürítését:, annak ellenőr
zését, a fegyverhasználatot az MNK Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabályzata 
kellő részletességgel tartalmazza. Ennek ellenére az.őr- és egyéb.szolgálat ellátása 
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közben bekövetkezett baleseteknél a fegyverek szabálytalan töltése, ürítése, az 
indokolatlan csőretöltés, a biztosítás elmulasztása állapítható meg baleseti okként. 
Alapvető szabály, hogy fegyvert indokolatlanul emberre irányítani szigorúan tilos, 
mégis szinte minden évben történik olyan baleset, amelyiknél a fegyver emberre 
való irányításával szerepel baleseti okként. 

Indokolatlanul emberre irányított, csöretöltött fegyverek elsütése következté
ben történt balesetre jellemző a következő néhány példa: 

- az MN 9973 Mezőkövesd állományába tartozó Nyitrai honv. szabálytala
nul az őrszobán tározott, az őrparancsnok ezt a szabálytalanságot nem akadályoz
ta meg. Nyitrai honv. a géppisztolyt Panyi őrvezetőre tartotta, a géppisztoly el
sült, és Panyi őrvezető halálos sérülést szenvedett; 

- az MN 1957 Börgönd állományából Gerencsér honv. a csőretöltött gép
pisztolyt Stumpfold honv.-ra fogta, majd a fegyvert elsütötte. Stumpfold honv. 
halálos sérülést szenvedett; 

- az MN 3335 Nagyatád állományába tartozó Farkas honv. őrszolgálatban 
indokolatlanul csőre töltötte a géppisztolyt, azt nem biztosította. A váltás során a 
felvezető kérdésére, hogy csőre töltötte-e, azt válaszolta, hogy nem, majd bizonyí
tani akarta igazát, a fejéhez tartott géppisztolyt elsütötte. Farkas honv. súlyos 
agyi sérülést szenvedett. 

Az indokolatlan csöretöltés, a géppisztollyal való játék szintén nem megen
gedett cselekedet. A felállított őrök, fegyverrel szolgálatot adó katonák, indokolat
lan csöretöltését követő szabálytalan magatartás következményeit mutatják a kö
vetkező példák: 

- a Kossuth Lajos Katonai Főiskola állományába tartozó Hodosi honv, a 
felállítási helyen a géppisztolyt indokolatlanul csöretöltötte, a géppisztolyt elsü
tötte és a karját átlőtte; 

- az MN 8931 Zalaegerszeg állományába tartozó Váradi honv. a felállítási 
helyen a géppisztollyal játszott, azt indokolatlanul csöretöltötte, a géppisztolyt 
elsütötte, a lövedék a közelben tartózkodó Baranyi honv. térdét érte. 

A szolgálat közben történt balesetek mindegyikénél megállapítható a bal
esetet okozók fegyelmezetlen, szabályszegő magatartása, az örparancsnokok, a fel
vezetők erélytelen. elnéző magatartása. A felvezetők, főleg az őrszolgálat máso
dik felében szabálytalanul. nem a kijelölt ürítőhelyen és nem az Alaki Szabályzat 
142. pontjában meghatározottak szerint hajtják végre a fegyverek ürítését, ürí
tés után elmulasztják a Szolgálati Szabályzat 460. és 481. pontjában részükre 
meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtását. 

2. Egyéni lőgyakorlatokon történt balesetek 

A lőgyakorlatok, kézigránát dobógyakorlatok során betartandó biztonsági 
előírások kellően szabályozzák a lövők és a lőgyakorlatvezetők tevékenységét, 
azok betartása biztosítja a lőgyakorlat és a kézigránát dobógyakorlat bizwnságos 
végrehajtását. 

A kézigránát' dobógyakorlat végrehajtását megelőzően a kézigránát-dobót 
fel kell készíteni a dobógyakorlat végrehajtására. A hiányos felkészítés következ
tében kilenc olyan baleset történt, amikor a kézigránát közeli eldobása, a hiányos 
felkészítés volt baleseti okként megállapítható. 
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A kézigránát dobógyakorlat végrehajtása közben a dobónak és a kézigránát 
dobógyakorlat vezetőjének fedezékben kell tartózkodnia. E biztonsági előírás 

megsértése volt két súlyos sérülést okozó balesetnek az oka. 
A lőgyakorlatok végrehajtása közben keletkező zaj. a védőeszköz használa

tának mellőzése, maradandó hallássérülést okozhat. Az MN fegyverzeti szolgálat 
főnök 76/1980. (HK 22.) számú intézkedésében elrendelte a lőgyakorlatok közbeni 
zaj elleni védőeszköz használatát. A lőgyakorlatokon zaj elleni védőeszköz hasz
nálatának mellőzése következtében azonban még 1981-ben is 18 fő szenvedett 
maradandó hall.issérülést. 

Megállapítható, hogy a lőgyakorlatok, kézigránát dobógyakorlatok közben 
bekövetkezett baleseteknél a vonatkozó biztonsági előírások megsértése, a zaj 
elleni védőeszköz használatának elmulasztása alapvető okként szerepel a balesetek 
bekövetkezésében. 

3. Harcá.rzati kiképzésen, gyakorlatokon történt balesetek 

A harcászati kiképzésen, gyakorlatokon bekövetkezett balesetek megközelítő
leg 50°/o-a a füst- és hangjelzők kibiztosítása után, az eldobási idő indokolatlan 
meghosszabbítása miatt, a másik 50°/o-a pedig vaklőszerrel leadott géppisztoly
lövések közben szenvedett hallássérülés. 

A harcászati kiképzés közben történt balesetek oka minden esetben a sza
bálytalan magatartás, a biztonsági előírások megszegése. 

4. Talált lőszer, robbanóanyag szétszerelése közbeni robbanás okozta balesetek 

Lövészeteken a fel nem használt lőszer, lőtéren, gyakorlótéren, laktanya ob
jektumban, vagy egyéb helyen talált lőszer, robbanóanyag azonnali leadása sza
bályozva van. Ennek ellenére előfordulnak olyan balesetek, amelyek talált lőszer, 
robbanóanyag körletben, műhelyben történő szétszerelése közben történnek meg. 

1979-1981. közötti időben két gyutacs és két hangjelző, három lőszer szétsze
relése közben bekövetkezett robbanás okozott súlyos sérülést. 

A talált lőszerrel történt balesetre néhány példa: 
- az MN 2. KAFÉV állományába tartozó Pintér honv. földmunka közben 

a II. világháborúból visszamaradt gépágyú lövedéket talált, azt szét akarta sze
relni és a lövedék a kezében felrobbant; 

- az MN 8459 Szeged állŰmányába tartozó Kiss honv. a gépkocsivezetési 
tanpályán szerelt gyutacsot talált. Szét akarta szerelni és a gyutacs a kezében fel
robbant; 

- az MN 9951 Szekszárd állományába tartozó Polányi tiz. az őrség felve
zetési útvonalán talált hangjelzőt az őrszobán begyújtotta, az a kezében felrobbant. 

Összegezve megállapítható, hogy ezen balesetek mindegyike súlyos szabály
szegés, az ellenőrzési kötelmek elmulasztása, a fegyelmezetlen magatartás. 

Az egyéni lőfegyverrel bekövetkezett balesetek szükségessé teszik, hogy ha
tékonyabban foglalkozzunk az ilyen jellegű balesetekkel és tegyük meg a szükséges 
intézkedéseket. 

Annak érdekében, hogy jelentősen csökkenjen az egyéni lőfegyverekkel, kézi
gránáttal, talált lőszerrel, pirotechnikai anyaggal történt balesetek száma, újabb 
központi szabályozó intézkedés kiadása nem indokolt. A jelenleg érvényes in-
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tézkedések, utasítások kellően szabályozzák az őrszolgálatban, lőgyakorlaton, har· 
cászati gyakorlaton a fegyverek töltését, ürítését, a fegyverhasználatot, a bizton
sági előírásokat, a talált lőszer, robbanóanyag jelentési és leadási kötelezettségét. 

A balesetek megelőzése, csökkentése céljából a következőkre hívjuk fel az 
alegységparancsnokok figyelmét. 

a) Több gondot kell fordítani a fegyver kezelése közben, a lőgyakorlatok 
során betartandó biztonsági előírások oktatására, azok gyakoroltatására, az oktatott 
biztonsági előírások szigorú megkövetelésére. 

b) Javítani kell az őr- és egyéb fegyveres szolgálat felkészítését, valamint a 
szolgálat egész időtartama alatt a Szolgálati Szabályzatban meghatározott köteles
ségek, magatartásformák megkövetelését. 

e) Több figyelmet szükséges fordítani a fegyverek szabályos ürítésére és a 
fegyverek ellenőrzésére, a lögyakorlatokon részt vevő állomány részére biztosit3.'n1 
kell a 76/1980. (HK 22.) MN FVSZF sz. intézkedésben elrendelt zaj elleni védő
eszközt és megkövetelni annak használatát. 

Az éles kézigránát dobógyakorlat végrehajtására csak azt a katonát szabad 
engedni, aki hibátlanul végrehajtotta a gyakorló kézigránát kibiztosítását és et
dobását. 

d) A harcászati kiképzési foglalkozást, század- és zászlóalj-gyakorlatokat 
megelőzően - hasonlóan a magasabb kötelékü gyakorlatoknál - több figyelmet 
célszerű fordítani a biztonsági előírások oktatására, azok megkövetelésére. 

e) A lőgyakorlatokra, harcászati, robbantási foglalkozásokra kiadott lőszer
és robbanóanyag elszámolását szükséges megszigorítani, mert csak így biztosít
ható, hogy a fel nem használt lőszer- és egyéb pirotechnikai anyag ne szórodjon 
szét a lő- és gyakorlótéren, ne v:iljék baleseti veszélyforrássá. 
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