
ságnak a Bírósági Határozatok 1977. évi 1. számában 17. sorszám alatt közzétett 
eseti döntésben kifejtettekkel. E szerint pedig a sporttev<!'kenység kifejtésére való 
vállalkozás magában foglalja annak kifejezésre juttatását is, hogy a sportoló be-;
leegyezik a sportolással együtt járó esetleges károk kockázatának a viseléséb.e is. 
Ezért a tevékenység közben elszenvedett sérülésből eredő kárért általában nem 
jár kártérítés, azt a sportoló maga köteles viselni, kivéve, ha a károsodás más 
személy vagy szervezet felróható magatartásával áll okozati összefüggésben. 

A perbeli esetben a felperes sérülése az idegen pályán tartott mérkőzésen, a 
játék hevében keletkezett. A sportegyesület pedig önálló jogi személy, önálló költ• 
ségvetéssel rendelkezik. Így az a tény, hogy az egyébként sem kötelező biztosítást ,-
az egyesület a felperes. javára nem kötötte meg az alperes terhére nem róható. -
Erre figyelemmel az alperes felelőssége a kártérítés általános szabályai szerint 
sem állapítható meg .. 

,,A kifejtettekre tekintettel a másodfokú bíróság a Pp. 253. /-ának (2) be
kezdése alapján az elsö fokú ítéletet megváltoztatta és a felperes keresetét eluta
sította.'· 

2. Alkoholfogyasztás - közlekedésbiztonság 

Losonczi Sándor nyá. ezredes 

Mindny:ijunk előtt ismert, hogy a laktanyát elhagyó katonák lakóhelyeiken. -: 
mint ez általában lenni szokott - széles ismeretségi körrel rendelkeznek. Ez így 
természetes, és egymagában aligha okozna különösebb gondot, ha a baráti, rokoni 
kapcsolatok ápolása - nem a mértéktelen italozásban jutna kifejezésre. A hely:". 
őrséget elhagyó, otthonukba távozó kotanák igen gyakran a rokonok, barátok un7 
szolására fogyasztják a közlekedésbiztonságot is nagymértékben veszélyeztető szc-
szcs italt. Előfordultak már olyan súlyos sérülései járó baslesetek, több családot 
érintő tragédiák, a.mikor a szenvedő alanyok éppen a járművet vezető katonát 
itató társaság tagjaiból kerül,etek ki. 

A személyi sérüléses balesetek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy, a 
személyi tulajdonban· levő gépjárművekkel, járművekkel katonáink a légtöbb bal• 
esetet eltavoz·ás, szabadság -ideje· alatt, családi, rokoni, ismerősi környezettel szoros 
kapcsolatban okozzák, illetve szenvedik el. 

Az ilyen jellegű balesetek száma· az utóbbi három évben viszonylag magas. 
A néphadseregben szÜlgálatot teljesítők magántulajdonukban· levő' gépjárműveik-· 
kel 1980-ban 276, 1981-ben 307, 1082-ben 285 balesetet okoztak, illetve szenved
tek el. 

A személyi tulajdonban levő gépjárművekkel, jámiűvekkel ittasan okozott 
(elszenvedett} személyi sérüléses ·balesetek évenkéti százalékos alakulását*. vizs · 
gálva csak atátámasztjclk a már eni.lítetteket, és egyben figyelmezetetnek is arra:, 
hogy nincs minden·rendben katonáink jánnUhasználatánál. 
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Az ittas vezetések nagymértékben hozzájárultak a súlyos sérülések és a halálos 
kimenetelű balesetek növekedéséhez. Ezzel magyarázható, hogy addig amíg a 
néphadsereg más területén minden 100 baleset közül egy halálos kimenetelű, a 
magántulajdonban levő járművekkel okozott (elszenvedett) baleseteknél minden 
8-9 baleset halálos kimenetelű. 

A számok láttán akaratlanul is felmerül a kérdés, miért? Sokan a balesetet 
okozó (szenvedő) katonák közül aligha gondoltak arra, hogy milyen veszéllyel 
jár, ha egy-egy „átlumpolt éjszaka" után gépjárműveikrc, járműveikre ülnek és 
vezetnek. Az ital mámorát ki sem pihenve, szervezetüket az alkohollal terhelve -
figyelmen kívül hagyva a sokszor elhangzott tanácsokat - hozzátartozóik tudtá
val, vagy anélkül a laktanyába történő visszaindulást az utolsó órákra halasztják 
és hogy késésüket behozzák, felelőtlenül rohannak végzetükbe. Az ilyen felelőtlen 
kookázatvállalásra aligha van szükség. Az elfogyasztott legkisebb mennyiségű 
szeszes ital is feloldja a gátlásokat és nagymértékben növeli a fogyasztó személy 
agresszivitását. Az agresszivitás, a késéstől való félelem fokozottan növeli az 
amúgy is baleseti veszélyt. Sajnos a sok megtörtént tragédiából még nem tanult 
mindenki. 

Az alkoholfogyasztás tudományos vizsgálatainak megállapításai arra inte
nek, hogy a fogyasztás - legyen az bármilyen kevés is - csökkenti a járművezetési 
képességet, a nagymértékű pedig előbb-utóbb minden embernél vezetési képte
lenséget vált ki, ezért az „ön-" és a „közveszélyeztetés" miatt az alkohol hatása 
alatt állókat ki kell zárni a vezetésből. Törvényeink kimondják, hogy alkohol 
hatása alatt járművet vezetni tilos, aki ezt megszegi, bűncselekményt követ el. 
A törvény megfelel a társadalmi érdekeknek, de kifejeződik benne az egyén vé
delme is. E törvényt minden jogosítvánnyal rendelkezőnek illő ismerni, egyéb
ként ennek nem ismerése nem mentesít a felelősség alól. Úgy tűnik, hogy akik 
szeszes ital hatása alatt is vállalkoznak járművezetésre, minderről megfeleldekez
nek, pedig a szükséges alapismereteket a jogosítvány megszerzése során, a KRESZ 
oktatáson megkapták és ebből vizsgát is tettek. 

Kérdésként vetődhet fel, hogy a jogosítvánnyal rendelkező katonáink isme
rik-e jól azt, hogy mit jelent az alkoholos befolyásoltság, illetve a szeszes ital 
hatása alatti vezetés fogalma. Ilyen felmérésekkel nem rendelkezünk, de a gya
korlati tapasztalat arra enged következtetni, hogy az alkoholos befolyásoltság (it
tas vezetés) fogalmát többféleképpen értelmezik. Esetenként mindenki úgy, hogy 
az ránézve a legkedvezőbb. Ezért a félreértések elkerülése érdekében hasznosnak 
tartom e fogalom ismételt tisztázását. 

Az alkoholos állapot mértékére nézve, nemzetközileg elfogadott eljárás a 
vér alkoholtartalmának vizsgálata. Vannak országok, ahol a gépjárművezetés 
még megengedett egy bizonyos, általában 0,5 ezr:elék véralkohol szinten alul. Ha
zánkban ilyen határ nincs, gépjárművezetés alatt a legkisebb mértékű alkoholfo
gyasztás is tiltva van. A hazai jogszabályozási gyakorlat szerint a gjmű.-vezetés 
közbeni alkoholélvezet teljes tiltása helyesebb, mint bizonyos határ engedélyezése. 
Azt a körülményt, hogy szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van a szer
vezetben az ítélkezési joggyakorlat tágan értelmezi. 

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács titkársága által 1975-ben kiadott: 
Útmutató az új KRESZ értelmezéséhez cim:ü kiadvány így fogalmaz: ,,A szeszes 
ital kifeiezést tágtm kell értelmezni, természetesen a szeszes tartalmú ételek olyan 
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mennyiségben való fogyasztása is tilos, amely a O,B ezrelék véralkohol koncent
rációt eléri, illetve meghaladja." 

-Egy másik kiadványban dr. Gábor László a Fővárosi Bíróság tanácselnöke 
így fogalmaz: ,,Nem szabad tehát rumos meggyet, szeszes itallal készült sütemé
nyeket, vagy étvágygerjesztő italt sem folyasztani olyan időben, vagy olyan 
mennyiségben, amelynek az alkoholtartalma a vezetés megkezdésekor a szerve
zetben még kimutatható." 

Alapszabály tehát, hogy vezetés közben és vezetés előtt tilos a szeszes ital 
fogyasztása, és ha a vezetés megkezdéséig még nem ürült ki teljesen az alkohol a 
szervezetből, járművet vezetni tilos! 

Esetenként vitára adhat okot - napjainkban elég gyakran - az is, hogy mit 
kell érteni „a vezetés közbeni" fogalom alatt. Vezetés közben van ebből a szem
pontból az a járművezető, akinek a felügyelete alatt működőképes jármű áll. A 
jármű motorjának azzal a céllal való beindítása, hogy azzal közlekedjék, még a 
megindulás nélkül is a kísérlet megállapítását teszi lehetővé. Más szóval tilos 
szeszes italt fogyasztani a motor beindításától egészen addig, amíg a járművel a 
rendeltetési helyig cl nem érkezünk. 

A vezetés megkezdése előtt mennyi idővel szabad még szeszes italt fogyasz
tani, már kissé nehezebb meghatározni. Ez az idő függ az elfogyasztott szeszes 
ital mennyiségétől, fajtájától és a fogyasztó személy alkoholtürő-képességétől. Azt 
is fontos tudni, hogy az alkohol fogyasztása után mennyi idő elteltével ülhetünk 
járműre úgy, hogy a biztonságos vezetés minden feltétele meglegyen. Erre választ 
kapusk dr. Dallos György Alkohol és közlekedésbiztonság című kiadványából: 
,,A kiürülő alkohol mennyisége óránként 7 gramm, ennek következtében a vér
alkohol tartalma átlagosan óránként 0,15 ezrelékkel csökken." Így például: 1 
liter bor alkoholtartalma 100 gr., ahhoz, hogy a szervezetből ez kiürüljön kb. 14 
órára van szükség; 1 liter sör alkoholtartalma 40 gr., kiürüléséhez 6 óra szük
séges; fél dl. pálinka alkoholtartalma 20 gr., kiürüléséhez 3 óra kell. Tételezzük 
fel, hogy egy járművezető annyi szeszes italt fogyasztott, hogy a vérében az al
koholtartalom 1,5 ezrelékig emelkedik, úgy óránként 0,15 ezrelék csökkenést fi
gyelembe véve szervezetéből az alkohol megközelítőleg 10 óra alatt ürül ki. Fon
tos megjegyezni, hogy ennyi idő alatt csak az alkohol tényleges kiválasztása 
megy végbe - a fogyasztó tűrőképességCtől függően - utóhatásokkal, hányinger, 
szédülés, rosszullét, még számolni kell, amit a vezetés biztonsága szempontjából 
feltételenül figyelembe kell venni. 

Az eddigek alapján nyilvánvaló, hogy a legcsekélyebb mennyiségű alkohol 
fogyasztása is rendkívüli veszélyekkel jár, úgy a fogyasztóra, mint a közúton köz
lekedőkre. Ismételten hangsúlyozni szükséges, hogy téves és helytelen az a szem
lélet, mely szerint kisebb mennyiségű ital fogyasztása után még lehet járművet 
biztonságosan vezetni. Senki sem képes önmaga eldönteni, hogy mi a kevés, il
letve mi a sok. Ezért tartjuk fontosnak törvényeink, szabályaink megfelelő is
meretét és betartását, illetve betartatását. Tegyük hozzá, hogy a járművezető ve
zetés közbeni józanságát nem is a törvény és szabály, hanem saját jól felfogott 
érdeke írja elő. Abból kell tehát kiindulni, hogy sem a járművezetés, sem az 
italfogyasztás nem kötelező, ha a kettő közül valamelyiket elkerülhetetlennek. 
tartjuk, a másiktől feltétlenül tekintsünk el. 

A balesetek vizsgálatainak tapasztalatai lehetővé teszik az alkoholos be-
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folyásoltság alatt okozott balesetei< felismerését. A.z alkoholos befolydsoltságra 
let,iellemzőbb baleseti típusok a követ~ők: 

- az útról való kisodród.is, főként kanyarban; 
- túlságosan nagy sebesség, a látási, vagy útviszonyokhoz képest; 
- elalvás vezetés közben; 
- egyensúlyvesztés, főként kétkerekű járművekkel. 

Hasznos, ha ezekkel a baleseti típusokkal azok a szeméJyek, akik a kivizs
gálással foglalkoznak, tisztában vannak. Hogy miért? Azért, mert az ilyen jel
legzetes baleseti típusoknál már gyanítani lehet az ittasságot, ezért a kivizsgálást 
nagy körültekintéssel kell végezni, az ittas vezetés felderítése és a szükséges in
tézkedés megtétele érdekében. A megállapított véralkoholszint egészen kis mér
tékénél is felléphetnek olyan kihagyási jelenségek, amelyek slllyos balesetekhez 
vezethetnek. Tehát minden olyan balesetet, amelynél a körülmények csak utalnak 
az ittasságra, gondosan ki kell vizsgálni. Igaz, mindez jóval több időráfordítást 
igényel, de megéri, mert a visszatartó erő növeli a megelőzés hatékonyságát. 

A gyakori italfogyasztók körében igen elterjedt az a hibas nézet, mely sze
rint a KRESZ vonatkozó pontjai a szeszes ital hatása alatt csak a gépjármű ve
zetését tiltják. Nos, ez nem így van! A von.atkozó pontok kimondják a tiltást, 
mindennemű közúti szállító, vontató eszközre is, ide értve az önjáró vagy vonta
tott munkagépek vezetését, a lovaskocsi és a kerékpár hajtását is. Hogy ez meny
nyire így van, mi sem bizonyítja jobban, mint az a sok, kerékpárral történt, sze
mélyi sérüléses baleset, amelyeket az utóbbi években okoztak enyhe, vagy köze~ 
pes ittasság hatása alatt. 

Szükségesnek tartom, hogy néhány gondolatban foglalkozzam a:;; ittasság fi
:t.iológiai hatásával is. Nem árt, ha a továbbképzések alkalmával ezekkel a kér
désekkel olyan mértékben foglalkoznak, amennyire a helyi adottságok ezt meg
engedik, illetve lehetővé teszik. 

A fiziológiai vizsgálatok bizonyították, hogy az alkohol az emberi szerveze
ten belül elsősorban az automatizmusokat támadja meg. Megváltoztatja az al
koholfogyasztás előtt automatikusan ható szabályozó erők működését, ezzel együtt 
az ittas járművezető cselekvőképességét. Ez főleg akkor jelentkezik, amikor az 
ittas járművezető kritikus helyzetbe kerül és így a szeszt fogyasztó vezető a bo
nyolultabb közlekedési szituációkban a feladatát már teljesíteni nem tudja. Ért
hető mindez, ha tudjuk, hogy ittasság következtében: 

- a látómező beszűkül; 
- a gyors reagáló képesség csökken; 
- a színlátás és hallás nagymértékben csökken. 

A szakirodalom szerint a járművezetők többsége 0,6-0,8 ezrelékes alkoholos 
~ befolyásoltság alatt már kettős képet lát. 0,5 ezrelék véralkohol tartalomnál a 

vizsgált személyek 59°/o-ánál a vörös, 25°/o-ánál a zöld színérzékelés gyengülését 
figyelhették meg, és csak 16°1

0-nál nem tapasztaltak színlátás-változást. 1 ezrelék 
véralkohol szintnél nagymértékben csökken a hallás is. 

Következtetések: 
Az elmúlt évek során országosan is, de a néphadseregen belül is sokszor fog

lalkoztak az ittas vezetés káros hatásaival, úgy tűnik, mégsem eleget, mert az it
tasan vezető katonák száma évről-évre magas. 
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Sokszor elhangzott már és úgy tűnik, továbbra is beszélni kell arról, hogy 
egyetlen pohár bor vagy egy üveg sör súlyos tragédia közvetlen okozója lehet, 

A saját járművet vezető katonáink közlekedés erkölcsi nevelése, valamint az 
ittas vezetés, a sérüléses balesetek megítélése területén alapvető szemlélet-változ· 
tat.ásra is szükség van. A személyi tulajdonban levő járművek ittasan történő 
vezetése, a súlyos személyi sérülés és a halálos kimenetelű balesetek ma már nem 
foghatók fel magánügyként. Mindez megköveteli, hogy az eddigiektől hatéko
nyabbá tegyük az alkoholfogyasztás és az ittas vezetés korlátozását szolgáló erő
feszítéseket. Olyan szemléletet szükséges kialakítani, amely megengedhetetlennek 
tartja a szeszes ital fogyasztását akár a személyi tulajdonban levő, akár szolgá
lati járművek vezetéséről van szó. A megelőzéssel kapcsolatos feladatuk sok-· 
rétűek, nem is egyszerűek, és akik eddig ilyen kérdésekkel foglalkoztak azok gon· 
dolom át is érzik ennek jelentőségét. A megelőző munka azonban nem lehet csak 
egyesek feladata, ez a hadseregen belül is, mint társadalmunk egészében közüggyé 
kell, hogy váljon. A megelőző munka sok fáradtságot jelent, de megtérül, mivel 
emberek életének, és testi épségének megóvását jelenti. 

Aligha vállalkozhatunk arra, hogy a helyi sajátosság figyelmen kívül hagyá
sával, az ezzel kapcsolatos feladatokat meghatározzuk. Ezért csak nagyvonalak
ban érintünk olyan kérdéseket, amelyeket s::,iikségesnek tartunk figyelembe venni: 

- célszerű lenne a katonai szervezeteknél több évre visszamenőleg kigyűj
teni, áttekinteni az ittasan okozott, elszenvedett sérüléses balesetek, elvégezni a 
szükséges _elemzést és értékelést, és ennek alapján megfogalmazni a helyi sajátos
ságoknak legmegfelelőbb tevékenységet, az ittasság visszaszorítására; 

- indokolt minden ittas vezetést az eddigiektől jobban kivizsgálni. Amennyi
ben megfelelő bizonyítási okmány nem áll rendelkezésre, úgy megkeresni a hely
színelé-st végrehajtó hatósági szerveket a szükséges okmányok beszerzése céljából. 
Az ittas vezetés bizonyítása után azonnal, illetve a legrövidebb időn belül az 
ittas vezetést, balesetet helyes állománygyűlésen értékelni. Az értékelést még 
olyan esetben is célszerű elvégezni, ha a baleset következménye nem járt 
személyi sérüléssel. A mindenre kiterjedő kivizsgálás az ezt követő értékelés és fe
lelösségrevonás csak akkor éri el célját - hat visszatartó erőként - ha azt az ittas 
vezetés, a baleset megtörténte után közvetlenül elvégezzük; 

- a megelőző munkában nagy jelentőséggel bír a jogosítvánnyal rendelkező 
katonák - bdeértve a ht. állományt is - rendszeres továbbképzése. Ott, ahol 
rendszeres továbbképzést tartanak, a szervezetszerű járművezetőknek, célszerű 
azoknak a katonáknak a bevonása is, akik valamilyen jogosítvánnyal rendelkez
nek. Az előadónak pedig teljesen mindegy, hogy 20 vagy 60 hallgatója van, vi · 
szont a közlekedés biztonsága, a közlekedés erkölcsi szellemének alakítása nagy 
j-elentőséggel bír. 

Hasznosnak tartjuk vendégelőadó meghívását, előadások és filmvetítések 
megtartására. Az ilyen előadások egyik célja, hogy a jogosítvánnyal rendelkező 
katonák megértsék az ittas vezetés veszélyeit és változtassanak eddigi szokásaikon. 

Előtérbe szükséges helyezni az okos, szellemes propagandát, lehetőleg mel
lőzni a kampányszerű munkát. A csapatrádió különböző klubok szakköreiben 
rejlő lehetőségeket célszerű továbbra is felhasználni. A propaganda minden esz
közét az eddigiektől hasznosabban, célravezetöbben szükséges felhasználni az itA 
tas vezetés káros hatásainak felismerésében, annak elítélésében, összességében a 
balesct~megelőzési munka gyakorlati vitelében. 
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Igen hasznosnak tartanánk, ha a csapatok szakemberei egy-egy megtörtént it
tas vezetés, baleset tanulságait megírnák. Olyan esettanulmányok folyóiratokban 
történő megjelenítése is szűkséges, amely közreadásáhól mások is tanulnának, il
Jetve ami segíts-get nyújt ahhoz, hogy az ittas vezetések száma csökkenjen. 

Vannak jól bevált módszerek, amelyek a gyakorlati életben továbbra is al
kalmazhatók. Ilyen jó módszernek tekinthető a bevonuló katonáknál a jogosít
vánnyal rende1kczők összeírása. A szülőknek, családtagoknak írt levelek, melyek
ben felhívják a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire és segítséget kérnek a szülők
től, hozzátartozóktól, hogy tartsák távol katonáinkat az ittas vezetéstől. 

Minden alakulatnak, szervnek vannak az említetteken kívül olyan módszerei, 
.._... amelyek hatékonyan segítették eddig is a megeliiző munkát, ezeket célszerű to

vábbra is felhasználni. 

3. A katonai szervezeteknek a tedinikai eszközök munkavédelmi 
minőségtanósításával, minősítésével kapesolatos feladatai 

Földi Ferenc kpa. 

Az Országos Munkavédelmi Bizottság kiadta a 7001,'1983. (lll. 31.) s::. 
lrányelvét, a munkavédcJmi minőségtanúsításról és minősítésről. Ebben a cikk
ben az Irányelvek a Magyar Néphadsereg katonai szervez·eteinél történő alkal
mazásából fakadó teendőket részletesebben ismertetjük. 

A Magyar Néphadseregben használt, a néphad.sereg számára beszerzett ter
melőeszközök, termelő berendezések (az iparban is megtalálható eszközök), vala
mint a nem termelő célú eszközök pl. haditechnikai C"Szközök (együtt technikai 
eszközök) munkavédelmi minőségtanúsításának, minősítésének követelményeit a 
47/1979. (Xl. 30.) MT s;:. rendelet (R) és a 30,'1981. (HK 18.} HM sz. utasítás 
(Ut) tartalmazza. A témakörben felhasznált fogalmak az MSZ 63 és MSZ 18776 
szabványokban, illetőleg a katonai szabályzatokban, szakutasításokban megta
lálhatók. 

A tapasztalatok szerint a jogszabályok szövegének egységes értelmezéséhez 
részletesebb magyarázat szükséges. Nehézséget okoz a munkavédelmi minőség
tanúsítás és a munkavédelmi minősítés mint két különböző eljárás szétválasztása. 

Nézzük tehát, hogy mit kell érteni a két fogalom alatt: 

1. Munkavédelmi minőségtanúsítás 

A munkavédelmi minőségtanúsítás az általános minőségtanúsítás azon része, 
amelyben az eszköz gyártója az eszköz munkavédelmi megfelelőségéről nyilatko-

~ zik. Az eszköz egyéb tanúsításával ellentétben, ahol különféle kategorizálásra (pl. 
osztályba sorolás) van lehetőség, a munkavédelmi minőségtanúsítás kizárólag 
olyan termékre állítható ki, amely az esz.közre vonatkozó valamennyi munkavé
delmi követelménynek megfelel A kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy ha 
például a néphadsereg valamely szerve a gyártóval egy biztonyos technikai esz
köz szálHci5ára szerződést köt, a szerződő felek a minőségtanúsítás módjára és 
tartalmi kellékeire megállapodjanak. A tartalmi kellékeknek azonban ki kell elé· 
gíteniük a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban (pl. MSZ 6726) rögzí· 
tett követelményeket is. 
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