
.,Legfőbb érték az ember'' 

Biztonsági rendszabályok betartásának tapasztalatai 
lőszerekkel végzett munkáknál 

Ács Gábor Őrno,gy 

1. A biztonsági rendszabályok célja, feladata 
A rohanó technika századában ma a nagy gond az ember védelme a „kör

nyezet ártalmával" szemben. Szinte naponként látnak napvilágot az életünket 
megkönnyítő - és egyben gondot okozó - technikai újdonságok. Ha csak az el
múlt évtized egyik nagy vívmányára gondolunk - a lézertechnikára - ma még 
beláthatatlan távlatokat nyitott a tudományban és életünkben való alkalmazá:;
ra. Vagy például a repülés nagymértékű elterjedése az elmúlt évek során. So
rolhatnám tovább számos példán .keresztül, hogy milyen nagyszerű dolgokat al
kotott az emberiség saját javára. Ugyanakkor az új technikával megjelennek az 
új veszélyforrások is. Eppen ezért feladatunk az is, hogy megvédjük magunkat. 
másokat az ,,ártalmaktól'', baleseti yeszélyektől. 

A technika új vívmányától és az ezzel járó új veszélyektől a hadsereg sem 
mentes. A legutóbbi évtizedben döntő változás, korszerűsítés ment végbe a had
seregben minden fegyvernemnél. szolgálati ágnál. Nagyobb szakértelmet és fi
gyelmet követel meg a katonától a fegyverzet, harci technika kezelése, alkalma
zása és javítása. Sokkal pontosabb, összehangolt munkára van szükség a felada
tok veszélytelen végrehajtása érdekében. A korszerű haditechnika minőségi és 
mennyiségi növekedése magával vonta a katonák nagyobb felkészültségének igé
nyét, hogy a legbonyolultabb technikát is helyesen és biztonságosan tudják ke
zelni és üzemeltetni. A hadseregben ma már minden tevékenység megszervezé
se szükségszerűen igényli a balesetek megelőzésére az intézkedések kel1ő időben 
történő kidolgozását és azok maradéktalan betart:is:it. 

A hadseregben a balesetek esetén keletkező személyi veszteségek, sérülé
sek, valamint anyagi veszteségek közvetlen hatással vannak a harckészültségre 
is. Egy kiképzett kezelő, vagy egy nagy értékű felszerelés kiesése csökkenti az 
alegység, egység harcértékét. Ezek figyelembevételével a baleseteket a hadse
regben a harckészültséget is érintő kérdésként kell kezelni. 

A Szolgálati Szabályzat 254. pontja előírja a néphadsereg személyi állomá
nyának kötelességét a munkavédelem szabályaival kapcsolatban: ,,A katonai 
szolgálat teljesítésével járó balesetveszély kiküszöbölése, illetve csökkentése min~ 
den katonának kötelessége". Ennek érdekében meg keJJ teremteni a katonai fel
adatok balesetmentes végrehajtásának feltételeit, gondoskodni kell, hogy a ka-
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tona személyek, polgári dolgozók megismerjék a tevékenységükkel kapcsolatos 
balesetelhárítási szabályokat, a parancsnokoknak szigorúan meg keH követelni
ök a baleset elhárítási szabályok maradéktalan betartását. 

A balesetek és szolgálati megbetegedések megelőzése érdekében kiemelten 
fontos megvalósítani a biztonságos tevékenység tárgyi és személyi feltételeit. 
Meg kell alkotni (vagy tökéletesíteni kell) azokat a szabályokat, amelyek alkal
masak az egyéni - vagy csoportos cselekvések végrehajtására. Oktatni és képez
ni kell a személyi állományt a szabályok tudatos alkalmazására. A Szolgálati 
Szabályzat 255. pontja előírja, hogy a „Megelőző tevékenység keretében meg 
kélt szervezni a baleset-elhárítás elméleti és gyakorlati oktatását". 

Az eddig megjelent alapvető szabályozók a következók: 
- 4/1974. (HK 6.) HM Ut. A Magyar Néphadsereg teljes személyi állo·· 

mányára kiterjedő egységes balesctclhárítási és munkavédelmi tevékenység sza· 
bályozásáról. 

- 74/1976. (HK 23.) HM Ut. Hatályba lépteti a KABESZ-t (Katonai Al
t.alá~o.s Baleset Elhárítás Szabályai) és az azzal kapcsolatos szabályozásokat. 

· .:. 4/1977. (HK 4.) HM Ut. Az egyes létesítmények, berendezések, eszkö
zök· felügyeletének és időszakos felülvizsgálatának rendje. 

- 9/1977. (HK 10.) MN PÜSZF-MNVK Haditechn. Feji. Csf. Együttes 
Intézkedés - A technikai eszközök és anyagok munkavédelmi minősítésének 
rendjéről. 

A katonai baleset-elhárítás oktatásának általános területei közé tartozik 
többek között a fegyverek, lőszerek, robbanó-, pirotechnikai anyagok kezelése, 
valamint az anyagmozgatás, szállítás és a karbantartás, javítás. 

·\iw-- Különösen fontos a lőszerekkel 1 végzett munkáknáJ a rendszabályok betar-
tása, mert lehetetlen a biztonságos és normális munkavégzés lehetőségének meg
teremtése. nclkül lőszert szállítani-, tárolni-, szerelni-, javítani, karbantartani-, 
osztályozni-, megsemmisíteni. 

A munka- és balesetvédelmi intézkedéseknek, a biztonsági rendszabályok
nak és munkaegészségügy feltételei biztosításának az a célja, hogy megteremtse 
a veszélymentes munkafeltételeket, valamint megelőzze a lőszer gyulladását é~ 
robbanását, amelyek emberéletet követelhetnek és súlyos anyagi károkat okoz
hatnak. 

A balesetmentes lőszerrel kapcsolatos munkavégzés alapvető előírása: 
„A biztonJági előírásokat minden körülmények között, békében és háborúban 
eiyaránt be kell tartani az elvégzendő munkák sürgőssége, az anyagi eszközök, 
vagy a munkaerő hiánya, valamint exyéb okok nem szolgálhatnak alapul az elő
irások megsértésére/.". 

Itt ke11 megjegyezni, hogy egy nagyon helytelen nézet van elterjedőben. Ne
vezetesen arról, hogy „kényelmetlennek" tűnő biztonsági rendszabályokat 
az egyes parancsnokok rendszeresen megsértenek. Hivatkozva arra, hogy a harc·· 

1 A „lőszerek" megnevezés alatt az egyesített és osztott tüzérségi, aknave
tő, kézi és állványos páncétörő gránátvető lövéseket és ezek elemeit, a reaktív 
16szereket és elemeiket, az irányítható páncéltörő rakéta (PTURSz) robbánó fej
részeit, a kézigránátokat és a hozzájuk tartozó égőgyújtókat, a repülőgép fegy
ver-töltényeket, .. a, lövészfegyver töltényeket és a pirotechnikai eszközöket kell 
érteni. Értelemszerűen ide .. tartoznak a fel nem sorolt minden olyan eszköz, 
amely robbanóanyagot tartalmaz (pl. rakéta fegyverek is). · 
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készültség ezek betartását nem teszi lehetővé. Nagyon nyomatékosan le kell 
szögezni, hogy a harckészültségi mutatókat minden egyes parancsnokoknak· és. 
beosztottnak teljesíteni, segíteni kell. Dc nem olyan áron, hogy közben dul"Ván 
megsértik a biztonsági rendszabályokat, ezzel ember életeket és nagy értékű 
technikát veszélyeztetnek és tesznek tönkre. Példaként el kell mondani - a szám
talan eset közül - egyet: Az egyik egységnél magasabb harckészültségi fokozJ;t,
tot rendeltek cl. Téli időben a harckocsi elömelegítőjének használatakor ki kell' 
venni a mellette lévő harckocsi lőszereket. Ezt elmulasztották, így az egyik lő
szer erőssen fel melegedett, hüvelyében a lőpor begyulladt, szétvetette a lőszert. 
A harckocsi vezetője csak szerencsének betudhatóan úszta meg kisebb sérül~s
sel. Ugyanis éppen akkor mászott ki a harckocsiból. A másik „kedvenc" mofl.-· 
dás, hogy háborúban úgy sem kell betartani az előírásokat, mert nincs arra i<lő. 
Én azt hiszem, hogy külön cáfolatok nélkül is belátható, hogy ha békében fon
tos betartani, akkor háborúban talán még nagyobb gonddal kell azt tenni, ugyan; 
is ha gondatlanul kezeljük a lőszert, az tönkre megy vagy megsemmisül, nem 
lesz mivel megvívni a harcot 1 

2. A munkát irányító személy kijelölése és elígazítása, feltételek biztos'ítása 
Szigorú követelmény, hogy lőszerrel kapcsolatos munkát a munkavez~ő 

jelenléte, állandó .irányítása és ellenőrzése nékül végezni nem lehet! A .munka
vezető feladata, hogy állandóan kísérje figyelemmel a munkavégzést. 

Milyen feladata van a munkát elrendelő parancsnoknak? 

vegye figyelembe az elvégzendő munka veszélyességi fokát; 
vegye figyelembe a végrehajtó személy szakmai képzettségét és tapasztalt-

ságát; 
köteles kijelölni ennek megfelelő munkavezetőt. 

A kijelölt munkavezető feladata viszont az, hogy ismerje a lőszerek felépí
tését és működését, a műszaki- és technológiai dokumentáció követelményeit az· 
adott munkával kapcsolatban. 

Kiket lehet munkavezetőnek kiielölni? 

Elsősorban lőszeres szakembert, másodsorban a lőszereket jól ismerő szak~ 
embert; 

- csapatoknál - az összes munkák végzésére a fegyverzeti szolgálat beosztott
jait; az alegység szintű Tervszerű Technikai Biztosítási Rendszer előírásainak 
végrehajtása esetén - alegységparancsnokokat; 

- karbantartás, tárol,ás, rakodás, szállítás esetén - tároló osztály -, alosztály-. 
vezetőket, raktárvezetöket, raktárosokat, brigádvezetőket; 

- a gyártás, szerelés, javítás, laboratóriumi bevizsgálás esetén - mérnököket, 
technikusokat, művezetőket, brigádvezetőket. 

A továbbiakban nézzük meg, hogy a munkavezetőnek milyen feladatai van
nak a munkák megkezdése előtt: 

- :át kell venni a munkával kapcsolatos utasításokat, fel kell mérni a lőszerek 
műszaki állapotát és veszélyességi fokát; 

- át kell tanulmányozni és meg kell ismerni az adott munkával kapcsolatos 
előírásokat, dokumentációkat; 

- ellenőrizni kell a berendezések, készülékek, a szerszámok, valamint a 
védőeszközök, védőruházat és védőkészülékek állapotát; 
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- el kell igazítani a dolgozókat, ismertetni kell az egyes dolgozók feladatát 
és azt, hogy milyen biztonsági rendszabályokat kell betartani; 

- ellenőrizni kell, hogy hogyan sajátították el a rájuk vonatkozó biztonsági 
rendszabályokat, különös figyelemmel a fokozottan veszélyes munkákra2; 

- ellenőrizni kell a tűzoltókészülékek meglétét, áHapotát és a dolgozókat 
be kell osztani tűzoltás esetére, hogy kinek mi a feladata. 

Ha a munkák naponta ismétlődnek, a munkavezetőnek mindennap a munka 
megkezdése előtt fel kell frissíteni a dolgozók előtt a biztonsági rendszab.ílyokat 
és 'köteles ellenőrizni, hogy ismerik-e ezeket az előírásokat. A munkák végzése 
során a munkavezetőnek szintén kötelessége közé tartozik a rendszeres ellenőrzés, 
hogy a dolgozók betartják-e a biztonsági rendszabályokat. Különösen fontos ez 
amikor fokozottan veszélyes munkát végeznek. 

3. A munkával kapcsolatos előírások 
Igen lényeges a biztonságos munkavégzéshez, valamint minden olyan lőszer

lJlunkához, melyet gi:pi erővel, vagy gépi szállítóeszközzel végeznek, hogy csak 
olyan tapasztalt személyeket vegyenek igi:nybe, akik ismerik a munka végrehajtá
sának veszélytelen módját, továbbá vizsgát tettek és a parancsnok jóváhagyta 
beosztásukat ilyen irányú munka végzésére. 

A munkavégzés módszereit, a műveletek sorrendjét, a munkához szükséges 
b~rcndezéseket, anyagokat és készülékeket úgy kell kiválasztani, hogy azok meg
feleljenek az adott technológiai eljárások, utasítások és szabályzatok előírásainak. 
A saját erőből kidolgozott berendezéseket és készülékeket használni lőszermunká
ho,z csak az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség engedélyével lehet. Az engedélyt 
csak akkor adják ki, ha a parancsnok által kijelölt bizottság megvizsgálta, a ki
próbálás után javasolja a használatbavétel engedélyezését. A bizottságban köteles 
részt venni a munkavédelmi megbízott is. 

. A lőszcrmunkákat végezni csak szigorúan a jóváhagyott technológiai előírá
sok alapján lehet. A technológiai folyamat a munkasorrend, az anyagok, a szer
számok, a berendezések változtatására csak a technikai dokumentációt jóváhagyó 
parancsnokok vagy elöljáró engedélyével kerülhet sor. 

Szolgáljon tanulságul az alábbi eset, hogy milyen súlyos következményekkel 
jár a jQváhagyott technológia önkéntes megváltoztatása. Az egyik intézetnél fela
datul kapta a· munkavezető, hogy nagyobb mennyiségű selejt robbanó anyaggal 
töltött testet robbantással kell megsemmisíteni. A munkavezető eltűrte, hogy a 
végrehajtók önkényesen eltérjenek a technológiától és robbantás helyett égetéssel 
pl"óbálják megsemmisíteni a testeket. Egyszerre több testet meggyújtottak, (egy
egy test több tizkiló robbanóanyagot tartalmazott) amelyek egy idő után robba-

:.t A „Fokozattan veszélyes munkák" közé az alábbi - gyakorlatban elő
forduló - munkák tartoznak: 

· - a kezelésre és szállításra veszélyesnek minősített lőszerek kirakása és 
osztályozása; 

· - a. véglegszerelt lőszer-, lövedék- -és aknagránát testekből a gyújtók ki
csavarása; 

, _- a lőszereknek, alkatelemeknek robbantás, kiégetés vagy elégetés útján 
történő megseni.miSítése; · 
· · - a robban.óariyag kifúráSa lövedékből; aknagránátból; 

- robbanó töltetek kiolvasztása lövedék-.,. aknagránát testekből, a reaktív 
lő~ere.k fejré~z~ből és a kézigrán~tok.ból; . " . 

· - kumulatív lövedékek," akriagI'ánátok ·és lőszerek javítása, stb. 
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násb~ mentek át. Tekintettel arra, hogy a ~1cggyújµisra nem volt. kidolgozott tech
nológia. azt szabadból gyufával gy.új tották meg. A munkavezető és a végre~ajtó.lf 
nem tartózkodtak fedezékben. A sorozatos szabálytalanság eredménye igen súlyos, 
egy haláleset _történt, de azt is et' kell mondani, hogy a szerencsének köszönhető 
csak, hogy több áldozatot nem követelt a rendkívüli esemény. · · 

Lőszerrel munkát végezni csak olyan helyiségben lehet, ahol a szellőzteté$ 
kielégítő és megfelel az érvCnyben levő egészségügyi normának. Feltétlen. ~zem
elött kell tartani azt a fontos tényt, hogy a munkavégzés közben nem haladhatja 
meg a levegő káros anyagokkal történő telítődése az érvényben levő cgészsJgügyi. 
normákat. · ·' 

Min_den lőszerrel kapcsolatos munkát úgy kell megszervezni, hogy ki legyerj 
zárva a lőszerek leesése. Amennyiben a lőszer leesése mégis megtörténik,· úgy a 
körülményeket azonnal meg kell vizsgálni és az dőidéző okokat meg kell szüntetitL 
Az 1 m-nél magasabbról leesett véglegszerelt lövedékből. aknagr:ánátokból a 
gyújtót ki kell szerelni, illetve cserélni, amennyiben a lőszeren, vagy aknagráná-
ton sérülés nincs. A kiszerelést külön fülkében kell végrehajtani és fokozott_ rend~ 
szabályokat kell előírni erre a folyamatra. 

Lőszerrel kapcsolatos munkákat megfelelő természetes, vagy mesterséges 
világítás mellett kell végezni. Biztosítani kell, hogy a munkahelyek az érvényben 
levő normák szerint legyenek megvilágítva. 

Amennyiben a lőszerrel végzett munkák során a világítás váratlanul meg,;. 
szűnik, a munkát azonnal le kell állítani és intézkedni kell a helyiségek ideiglc·· 
nes megvilágítására elektromos lámpákkal. A munkahelyek megvilágítására ::.. 
még ideiglenesen is - szigorúan tilos petróleumlámpát, viharlámpát, gyertyát 
használni. 

A világítás helyreállításáig a dogozóknak a helyükön kell maradniuk, Vagy 
szervezett módon el kell távozniuk. 

Elektromos berendezéseket az MSZ 1600/8 sorozat szabvány A-1 villamos 
besórolásta vonatkozó előírásai szerint kell létesíteni és ezek szerelése, üzcm:ep 
tetése közben szigorúan be kell tartani: 

- az elektromos berendezések, felszerelések szabályait; 
az elektromos fogyasztó berendezések üzemeltetésének szabályait; 

- az ·etektromos berendezések üzemeltetésének biztonsági rendszabályait. 

4. Főbb előírások a lőszerek tárolásánál, rakodásánál és szállításánál 

Lényeges követelmény -' amit szeretnek a raktárosok „elfelejteni" - hogy, a 
lőszer tárolására szolgáló helyiségekben a lőszerek be- és kiszállításán, -vala.mint 
oszlopba rakásán kívül más munkát végezni nem lehet! 

-

Nem szabad eltorlaszolni a raktárak be- és kijáratait, taktárakban a munka- -• 
folyosókat; tűzoltó eszközökhöz vezető utakat. A· raktar1.k környékét állandóan -. 
tisztán kell tartani, amely szerint a_ rakqirak külső f~lától 40 m-es körzetben · az 
aljnövényzetet, gazt le kell kaszálni; 5 m-es· körzetben pedig a gazt, gyomot ki 
kell kapálni és fel kell gereblyézni. A száraz fát. gallyat, szénát össze kell gyuj-
teni és azonnal ki kell szállítani a tcrületröl, ott tárolni, sfflrítani nem lehet.· 

Szigorú· "követelmény, hogy' 'lőszer· oszloprakásokat villamos vezeték alatt 
nem szabad elhelyezni„ de, fordítva sem lehet! Nem lehet oszloprakásokr::t· ~eZe
téket fektetni, vagy azok fel:ett, .vagy alatt áthúzni! 

Egy ffi:ási~ _igen fo~~~s. ~ö!~lm.é~r. amiröl nap. _mi1:1,_t .nap mCgfi:~ejtke:inCk á 



• 

-

parancsnokok az, hogy éles l()szert ~k.tató. k,abinctekben, tantermekben, vagy más 
helyiségekben tárolni, továbbá éles elemeket (rob.ba11:óa1'yag, lőpor, csappantyü., 
gyújtó, gyutacs, pirotechnikai anyag stb.) tar.talmazó lőszereket oktatás és bemu
tató céljára felhasznál~i nem szabad! .Szolgáljon itt is.egy példa,. hogy ennek ~e 
nem tartásából milyen súlyos következmények származhatnak. Az .egyik katonai 
oktatási intézményben a kiképzési lövészethez lőtéri gr:ánátot-1 vételeztek fel köz
ponti raktártól. A gránát kézi páncélelhárító fegyver lőszere volt. Közel .. egy 
évig több raktárhelyiségben „elöforduhak" a gr.áná~k. teljesen szabálytalan. 
körülmények között. Majd legvégül oktató kabinetben_. nyert elhelyezést. Onnai,. 
később a fegyverrel együtt bevitték előadásra a tanterembe. Az egyik gyakorlati 
előadás alatt az egyik hallgató.betöltötte a fegyverbe, majd lövést adott le. Ered
mény: egy halálos és több kisebb sérülés. Ehhez hasopló eset történt ugyanilyen 
lőszerrel az egyik vidéki egységnél, amikor főiskolai hallgatóknak .tartottak 
bemutatót. Bemutatóra éles fegyvereket,. löszere~et használtak. _amelyek ered,.. 
ménye: egy halálos és több súlyos .sérülés. 

Ügyelni kell arra, hogy nem minden fajta lőszert lehet egymással tárolni. 
Veszélyességi fokuk alapján a lőszerek, rol;,banóany~gok, lőporok és a csomago,.
lásra szolgáló eszközök_ veszélyességi osztályokba. vannak sorolva. Az együtt 
tárolhatóságot az osztályok határozzák meg. Ugyanez vonatkozik a sz3llításokra 
is. Egy jármüvör.i, vagy vasúti kocsin csak. oly~n .lőszt;rek szállíthatók együtt, 
amelyek együtt is tárolhatók. 

A lőszerek rakodására csak az _illetékes szerv által rob~anásbiztosnak minő·· 
sített erő- és munkagépet, készüléket, .belsőégésű .motort és megfelelő védettségl;Í 
villanymotort szabad elhelyezni, illetve.használni. 

Olyan esetekben, amikor a gépi eszköz mennyisége nem elegendő, vágy egy
általán nincsen·, a lőszerek rakodását kézi crővet; vagy kézi targoncával kell 
végezni. Ilyenkor a többi rendsiabályokon kívül még az alábbiakat is figye~mbl! 
kell venni: 

- nem szabad szállítani és mozgatni oly"ari lósZCrt, amelynek csom'agoló-· 
ládája hibás, vagy ·nincs lezárva; 

- az egy dolgozó által szállítható lőszer bruttó"· súl}'a nem haladhatja meg á 

40 kg-ot, a veszélyes· lőszerek esetében a 25 kg-ot, női· dolgozók esetében pedig 
a 20 kg-ot; 

- lőszer rakodási munkára nem szabad 18 éven aluliakat alkalmazni; 
- a_ lőszerek rakodásához csak olyan dolgozókat lehet igénybe venni~ akik 

rendelkeznek megfelelő orvosi engedéllyel. 

Lőszerrel megrakott ládákat görgetni, húzni ·és dobálni·, a csomagolt lőszere
ket fenékkel lefelé, vagy oldalára fordítva vagy a láda végéte állítva szállítani, 
rakodási munk3t végezni be nem fékezett'-szállítóeszkö'zre nem szabad. 

A s7.á-llítóeszközökre csak anriyi lőszert lehet fdrakni, mint amennyi az adott 
szállítóeszköz terhelési normája. A rakodás sörán a ·lőszeres ládákat a szállitó
eszköz teljes rakfelületén, egyenletesen keU·elosztani. 'A nállitóeszkö.Z teherbíró 
képességének teljes kihasználása érdekében megengedett a gépkocsik oldalfalanak: 

3 Lőtéri gránátoknak nevezzük az olyan lőszereket, amelyeket lőtéren, étes.1. 
lövészeten kiképzési célra használunk .. Csak-.abban -különböznek az éles lősze
rektől, hogy a lövedék (gránát fej) a célban_ csapódva_ nem robban, intert anya$-;
gal van töltve és lfltert gyújtóval van szerelve. A többi alkateleme éles, r;Ob
banóan·yagót, lő()ört t'ártalinaz. ·· · · ·- ' 
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a magasítása, úgy elkészítve és rögzítve, högy ki legyen zárva a lőszeres ládák 
Jcei;ése. A lőszeres ládákat úgy kell a gépkocsikra, utánfutókra és magasított 
oldalfalú szállítóeszközökre rakni, hogy a ládák felső sora egyszintben legyen a 
Szállítóeszközök felső szélével, vagy feljebb a felső láda csak fél magasságig 
nyúlhat az oldalfal széle fölé. Üres csomagoló ládákat, éles elemeket nem tartal
mazó lőszerekkel, lőszer elemekkel rakott csomagolóeszközöket lehet úgy rakodni 
és szállítani, hogy azok magassága max. 1,5 m-rel meghaladhatja a szállítóeszköz 
felső szélének magasságát. Ekkor azonban biztonságos rögzítésről kell gondos
kodni, hogy a ládák leesése ki legyen zárva. 

Vagonba történő berakáskor a ládákat menetközbeni leesés, vagy elmozdulás 
elJen rögzíteni kell. Ezért a ládákat szorosan egymás melJé kell rakni, a közöttük 
levő nagyobb hézagokat deszkával, gerendával, vagy üres ládával kell kitölteni. 

Az elektromos vagy robbanómotoros emelő - szállítótargoncák villája, melyet 
a lőszer rakodási munkához használjuk, olyan hosszú legyen és úgy legyen bc
á1lítva, hogy kizárja az egységrakományok, ládák leesését a mozgatás és oszlop
rakás idején. Gyakran előfordul, hogy a viHákat hosszabbítják, vagy rövidítik 
megfelelő statikai és szilárdsági számítások nélkül. Ebből már történt villatörés 
és a lőszresládák leesése, leborulása. A személyi sérülésen túl még jelentős kar, 
többletmunka is keletkezhet. Ezeket a lőszereket be kell vizsgálni, szükség esetén 
javítást eszközölni, de .ha 1 m-nél magasabbról esett le még a gyújtókat is ki kell 
cserélni, ki kell selejtezni. Itt már a kár nyilvánvaló. 

Különös gonddal kell eljárni vasúti rakodásoknál. A vasúti kocsik mozgatása 
közben nem lehet rakodási munkákat végezni. Nem lehet a vasúti kocsik között 
bujkálni és egyéb szállítójárművek között közlekedni. A vasút veszélyes üzem, 
mindenki csak a kijelölt helyen tartózkodhat. 

Üres vagonokat indokolt esetben, megfelelő irányítással és óvatossággal 
lehet kézi erővel mozgatni, de rakott vagonokat nem! Mert azok elszabadulhatnak, 
mint ahogy az egyik központi raktánrál történt. Megrakott vagonokat kitoltak a 
technikai területen kívül levő kitéröbe, mivel azonban egy kocsi nem volt össze
k.ipcsolva a többivel, az elszabadult és az iparvágány 1,5 km-re levő bekötő 
állomásán tudták csak megfogni:. 

A vasúti rakodók~t mindig el kell látni megfelelő mennyiségű fékczősaruval. 

Gépkocsin történő szállításkor küWn gondot kell forditani a t1'izbiztonsági 
rendszabályokra: 

- a lőszerrel ·megrakott gépkocsikon, vagy azoktól 25 m távolságon belül 
nem szabad dohányozni; 

. .,.. a lőszereket nem lehet együtt szállítani folyékony üzemanyaggal és más 
gyúlékony anyaggal; 

- a motorokat nem lehet nyílt lánggal melegíteni; 
- a lőszert szállító gépkocsikkal nem lehet lakott területen várakozni; 
- gépkocsival lőszert tároló helyiségbe behajtani nem lehet; 
- nem lehet olyan gépkocsin lőszert szállítani, amelynek rossz a platója, 

üzemképessége .bizonytalan, nincs ellátva tűzoltó felszereléssel és ponyvával. 

Minden olyan építménynek, ahol lőszert tárolnak, javítanak, szerelnek vill.im 
elleni védelmet kell biztosítani. Az épületek, építmények és az elektromos beren
dezések villámvédelmi berendezések- felépítésének szabályait az MSZ 274-72. 
s~inú szabvány· tartalmazza. AZonban··a VillámVédclmi berendezéseket nem elég 
cs3k megépíteni, azókati Í:Cfv~zerűen meghatározott idtjsz~kon.ké,nt elJenőrizni is 
kell. 
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5. Főbb előírások a lőszerek javításánál, szerelésénél és megsemmisítésénél 
( S'í.éts'í.erelésénél} 

A szerszámok és készülékek tárolására - amelyek a javításhoz, karbantartás
hoz szükségesek - műhelyraktárt kell berendezni. A kenő-, hígító-, festék stb. 
anyagokat itt tárolni nem lehet, ezeket a műhelytől, ideiglenes munkahelytől 
legalább 40 m távolságra kell elhelyezni. 

A különféle gépek beállításához, bejáratásához és a csomagolóeszközök alakí
tásához csak az e célra készített maketteket szabad használni. Ilyen célra éles
Jőszereket, lövedékeket és aknagránátokat felhasználni szigorúan tiltott. Ennek a 
pontnak be nem tartásából következett be az alábbi rendkívüli esemény: Az 

,~ egyik löszerbázis szerelő-javító üzemében új űrméretű lőszer javításának meg
kezdése előtt a csiszológépckct át kellett állítani más űrméretről. A gép beállí
tásához a javítóüzem vezetője és a beállító lakatos éles lőszert használtak. Ennek 
következményeképpen, amikor a csiszoló drótkefe korong túlfutott a lövedéken 
és a hüvelyt kezdte csiszolni, a hüvely erősen felmelegedett és a lőportöltet 
begyulladt. A lőporgázok szétvetették a hüvelyt, amely következtében egyik sze
mély súlyos, a másik könnyebb sérülést szenvedett. 

A lőszerek szerelésénél, javításánál, hatastalanításánál csak olyan készülé
keket, szerszámokat és gépi eszközöket lehet alkalmazni, melyeket a technológiai 
folyamatok előírásai megengednek. 

A lőszerek szétszerelésekor használatos védőeszközök legyenek kipróbálva, 
hogy megbízható védelmet nyújts~nak abban az esetben, ha a szétszerclcndő lő
szerek gyulladása vagy robbanása bekövetkeznék. 

A műhelyekben felállított szállítóberendezéseket úgy kell beszabályozni. 
hogy a munkapadokkal .szintben álljanak, azoknál ne fordulhasson elő leejtés. 
A rosszul összeszerelt, hibás szállító elemekkel összeszerelt berendezések üzemel
tetése nem megengedett. 

Csomagolás nélküli gyújtókat és gyúlasztó eszközöket szállítani, vagy szállító
szalagon mozgatni csak fából, vagy műanyagból készült, speciális tartókban lehet. 
Ömlesztett állapotban ezeket mozgatni, szállítani nem szabad. 

Lőporok szerelése, valamint piezó elektromos gyújtókkal és a PTURSZ"-al 
végzett munkák esetében gondoskodni kell a statikus feltöltődések megakadályo
zásáról. A munkálatokat és a helyiség padozatát az elektromosságot jól vezető 
linóleummal vagy gumiszőfl.yeggel stb. kell lefedni. Gondoskodni kell arról, hogy 
az ott munkát végzők ne hordjanak elektromosan könnyen feltöltődő gyapjú
szövetből, laktán, kapron, nitrát, acetát selyemből és más műanyagból késült 
ruházatot. Ezekben a helyiségekben a levegő relatív nedvességtartalmát 70°/o 
felett kell tartani. 

Gondoskodni kell arról, hogy a munkanap befejeztével a műhelyből az összes 
lőszert el kell ,távolítani, az épület melletti tárolóhelyre, kivéve azokat az ele
meket, amelyek a technológiai folyamat szerint a következő napi munka elindí
tásához szükséges. Ez kb. egy fél órai szereléshez, javításhoz szükséges mennyiség. 
Téle.n az elömelegítéS miatt, ha ezt a technológiai fegyelem megköVeteli, olyan 
m·ennyiséget kell az előmelegítőrészben tárolni, hogy egy műszakhoz szükséges 
lövedék és egyéb készletező elem folyamatosan biztosítva legyen. 

'• A PTÚRSZ orosz megnevezésének a kezdőbetűi_. (protyivij Í.ankovij. upar
\TJ{!nij rakétnij szn:arjad)' egyébként irányítható páricéltörö rakétát jelent. 
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A termelési hulladékot _(f.émfor_gá,cs,. faforgács •. kóc, papír. elhasznált rongy 
és más hulladék) a műhelyekből és a munkahelyről a munka befejezésekor feltét
len ki kell szállítani. Különös gonddal kell kezelni az olajjal, lenolajkencével 
átitatott róngyok.-it. 'EzCket· fénitartályokban kell tartá.~i a megsernmisíté~ükig, 
Ennek az egyszerű sz.ibályna~ a bé nem tartásából sok esetben fordult elő öÚ
gyulladás, amelj.,et sZerencsére· egy kivételével eddig időben észrevették és 
eloltottak. · 

Okulásul annak az" .,egynek" a történetét mondanám cl, amelyet nem vettek 
észre időben. Az egyik egységnél a löszerraktárban karb~rntart.ist végeztek. Leg
utoljára a ládák karbántartásával; letörlésével foglalkoztak. A munka befejezése 
után a lenolajkencével átitatott rongyokat a ládák alá dugták, de a raktárban 
hagyták a roflgyos zsákot és a kencés üvegeket is. A raktár ajtóit, ablaktámláit 
bezárták és 16.00-kor-·eltávoztak. A lenolajjal átitatótt rongok öngyulladás követ:. 
keztében begyulladtak. A külső kerítés sarkán levő felállított őr éjfél körül vette 
észre a kitörő lángot, amelyet röviddel azután sorozatos robbanások követtek. 
A robbanások kb. Z-2,5 · ó"rán át tartdttak. A kivonult tűzoltók beavatkozni nerri 
tudtak, csak a szomszéd rá.ktárak védelmére szorítkoztak. Hanyag, felületes be
tartása a szabályoknak. több millióS kárt okozótt, nem is" beszélve a közelben 
levő nagyobb polgári településen oko:Wtt· pánikhangulatról. 

A gyújtók kicsaVarásá dőtt el kell végezni a veszélytelenség ellenőrzéS't 
külső szemre való megvizsgálással. Azokat a gyújtók.at, amelyekkel kapcsolatban 
felmerül a veszélyesség gyanúja ·csak külön etre a célra létrehozott fülkében. sza
bad kicsavarni. Azokat a lövedékeket, amelyekből a gyújtót kicsavarni nem lehet, 
robbantással kell megsemmisíteni. 

A nehezen kicsavarható,. valamint az elcsettent csappantyús csavarok ki
csavarását nagy óvatossággal, külön fülkében a töltetek kiszedése után kell ki
csavarni. 

A gyújtók és csappantyús csavarok kicsavarélsakor nem szabad a gyártmányra 
vagy a kulcsra ütéseket mérni, vagy azokat rángatni. Ezt az igen alapvető szabályt 
nem tartották be _az c:;gyik egységnél7 amikor kilőtt vaklöszerek csappantyús 
csavarjait csavarták ki. Miután több éve elhanyagolták a kilőtt hüvelyek karban
tartását, azokban a csappantyús csavarok berozsdásodtak. Ezen úgy „segítettek", 
hogy a kulcsot és a cSapi,antyúS csavart kalapáccsal ütötték. A kilőtt hüvelyek 
közé volt bekeverve e·gy daéab vaklőszer is, amely éles töltetet és csappantyŰ·s 
csavart tartalmazOtt'. Ezt a kicsavarás művéletét végzők nem vették észre és ézt 
is ugyanúgy ütlegelték.. A csappan,tyús ~savarra mért ütések következtében a 
csappantyús csavar működött Cs. a lc;>pó_rtöltetet begyújtva a hüvelyt szétvetettC, 
A: következmény _i~ i~ 'elszomorító volt. Egy halálos, és több súlyos sérülés történt. 

A lőszerek megsemmisítését végre lehet hajtani: 

- ha kezdésre nem veszélyes - szétszerele'ssel, berendezett műhelyben; 
- ha kezele'sre veszélyes,· vagy nerrt szétszedhető - felrobbantással. vagj, 

égete'sscl. 

A lőszerek megsemffiisitését _rObbantás, vagy e'getés útj.in csak bercndezétt 
rObbantótereken {robbá~tó · telépeken) szabad elvégezni. Csapatoknál végrehajt
ható ·Ídeiglefl.escn ~ijelölt 'té~Ület1;:n · - lehetöl~g lQtércn -, kilőtt, de fel netll 
robbant lövedékek esetéhen pedig ·a becsapódás helyén. 

A lőszerek szétszerelésével és megsemmisítésével kapcsolatos munkák kiadá
sa clőt~.- a .. P,ár~n~~nok clk;nő~iZze: hogy eZen munkára "kijel~I~ személyek ismerik-e 
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szétszerelésre, vagy megscmm1s1tesre kiadott lőszerek szerkezetét, a g0pck ó 
készülékek üzemeltetési szabályait, valamint a szerszámok kezelését, a biztonsági 
rendszabályokat és az óvintézkedéseket a robbantáshoz használatos eszközökkel 
és berendezésekkel kapcsolatban. 

A lőszerek megsemmisítési, szétszerelési munkáinak vezetésére olyan tapasz
talt löszertechnikus, fegyverzeti tisztet, vagy tiszthelyettest kell kinevezni, aki jól 
ismeri a szétszerelésre, vagy megsemmisítésre kerülő lőszerek szerkezetét, azok 
kezelési szabályait és tisztában van ezen munkák végrehajtásával, azaz szemé
lyesen cl tudja végezni a lőszerek robbantását, vagy szétszerclésCt. Még az ilyen 
szigorú szabályozás mellett is előfordult baleset két, szakmáját jól ismerő, idős 
tiszthelyettessél. Lőporok égetéssel történő megsemmisítését kapták feladatul. 
Meggyújtáshoz gyújtó láncként fekete lőport használtak. A gyújtást gyufávai 
hajtották.- ·végre,· amely következtében a fellobbanó fekete lőpor lángja 8 napon 
túli égési sérüléseket okozott mind a kettőjük kezén és arcán. A rendkívüli ese·
mény azért következett be, mert nem tartották be azokat az előírásokat, hogy 
gyújtó láncként nem lehet fekete lőport használni, valamint fekete lőpor begyújtá
sához csak elektromos izzítógyújtót lehet használni, a begytijtást pedig fedezékből 
kell végezni. 

ÓStSZefoglalva megállapíthatjuk, hogy a katonai kiképzés az emberi teljesítő-· 
képesség magas fokára. van méretezve. Végrehajtásuk fizikai felkészültséget, álló
képességet, határozottságot és figyelmet követel mindenkitől. Különösen vonat
kozik ez a lőszerrel és robbanó anyagokkal való foglalkozásokra. Ezek az eszkö
zök olyan veszélyeztetettséget teremtenek, amelyek a népgazdaság területén isme~ 
retlenek. Ezért a károsító hatások elleni védelem fokozott figyelmet és hatékonr 
ságot igényel. Igyekeztem. a gyakoribb előforduló szabálytalanságokra rámutatni. 
megtörtént eseteket okulásként felemlíteni. a legfontosabb szabályokat figyelem.oi 
felkeltés céljából összefoglalni. 
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