
AzMN 
Pénzügyi Sz_olgláat főnökség Baleset-elhárítási és Munkavédelmi Osztály 

közleménye 

A Közalkalmazottak Szakszervezete Elnöksége 1983 november 29-én meg
tárgyalta a néphadsereg polgári dolgozóinak munkavédelmi helyzetéről készült 
tájékoztató jelentést. 

Az Elnökség egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, a következtetések
kel és a soron levő feladatokkal. 

Az. előterjesztett tájékoztató szövegét a szélesebb körű hasznosítás céljából 
teljes terjedelemben közzé tesszük. 

Tájékoztató jelentés 
a néphadsereg polgári dolgozóinak munkavédelmi 

helyzetéről 

A néphadseregben a polgári dolgozók testi épségének, egészségének a mun
kával összefüggő veszélyekkel és ártalmakkal szembeni szervezett védelme a 
népgazdasági rendelkezések alapján, a katonai sajátosságok szükségszerű figye
]embevételével valósul meg. 

A polgári dolgozók munkavédelme 1969-ig a népgazdaságban érvényben 
]evő rendelkezések közvetlen alkalmazásával vo1t megszervezve, illetve biztosítva. 
1969-ben került sor először a munkavédelmi tevékenység átfogó néphadscregi 
szabályozására. Ezt követően, a kiadott muniszteri rendelkezés alapján, a katonai 
szervezetek parancsnokai egyre nagyobb figyelmet fordítottak a munkavédelmi 
e]őírások érvényesítésére, a biztonságos és egészséges munkakörülmények kialakí
tására és fenntartására. 

A dolgozók testi épségének és egészségének fokozottabb védelméről szóló 
2019/1971. (V. 25.) Korm. sz. határozatban megszabott feladatok teljesítésére 
1974-től kezdődően a néphadseregben is széles körű munkavédelmi tevékenység 
bontakozott ki. 
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Az. V. ötéves tervidőszakban fokozatosan létrejött és megszilárdult a teljes 
személyi állományra, a katonákra és a polgári dolgozókra egyaránt kiterjedő, 
egységes, baleset-elhárítási és munkavédelmi rendszer, amelynek szabályrend
szere megfelel a népgazdasági előírásoknak és a katonai élet sajátosságainak. 

Az időszak végén jelent meg a 47/1979. (XI. 30.) MT sz. rendelet, amely 
szükségessé tette szabályrendszerünk csekély mértékű kiigazítását és összevonását. 
Ennek a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének egyetértésével kiadott 
30/1981.(HK 18.) HM sz. utasítással a tárcák közül az elsők között tettünk 
eleget. Ez az utasítás a munkavédelmi tevékenység alaprendelkezése a nép
hadseregben. 

A munkvédelmi tevékenység szabályrendszere, 
a feladatok s::,akszervezeti megos::,lása 

1. A munkavédelem szabályrendszere 
- A biztonságos és egészséges munkakörülmények kialakításának, fenntartá

sának, valamint a feladatok végrehajtásának általános szabályait a Katonai Alta
lános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat (Alt/38.) tartalmazza, amely
nek átdolgozása most van folyamatban. Ezt annak ellenére fenntartjuk, hogy a 
népgazdaságban az ABEO megszűnt, mert a katonai tevékenységnek legalap
vetőbb biztonsági előírásainak hozzáférhető közreadását, a balesetek, egészség
károsodások megelőzése érdekében minden állománycsoport, így a polgári dol
gozók szempontjából is fontosnak, hatékonynak tartjuk; 

- a helyileg indokolt szabályokat, előírásokat a Parancsnoki Munkavédelmi 
~ Utasítás (PMU) tartalmazza, amely szabályozási körét illetően megegyezik a 

gazdálkodó szervezetek munkavédelmi szabályzataival; 
- a szolgálati és munkafeladatok biztonságos végrehajtásának részletes szak

előírásait a fegyvernemi és szakági óvórendszabályok, a szabályzatok a szakuta
sítások és a szabványok tartalmazzák; 

- a polgári dolgozók és a velük azonos feladatokat végző katonák munka
védelmi oktatásának végrehajtását, a három napot meghaladó szolgálat, illetve 
munkaképessécsökkentést okozó balesetek, valamint a szolgálati eredetű meg
betegedések kivizsgálásának, jelentésének, nyilvántartásának részletes rendjét meg
felelő intézkedések szabályozzák. 

A központi munkavédelmi rendelkezések gyűjteményét kézikönyv formájá
ban adtuk közre. Az új rendelkezéseket tartalmazó gyűjtemény jelenleg nyomdá
ban van. 

2. A munkavédelmi feladatok megos,:J.ása 

·~ A munkavédelmi feladatok szervezeti megoszlása a következő: 
- a néphadserg szintű elvi irányítás az MN pénzügyi szolgálat főnök feladata· 

A tevékenység operatív irányításának központi szerve a Főnökség Baleset-elhárí
tási és munkavédelmi osztálya; 

- a fegyvernemi és szolgálati főnökségek niCgsz-crvezik a szakirányítási terü
letekre jellemző veszélyek elhárítását. A seregtest és magasabbegység parancsnok
ságok felelősek az alárendelteknél folyó munkavédelmi tevékenység kibontakoz
tatásáért, a rendelkezések betartásának rendszeres ellenőrzéséért; 

- a személyi állomány testi épsége és. egészsége védelmének szervezett 
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megvalósítása, az egyes katonai szervezetek parancsnokainak feladata. A katonai 
szervezeteknél baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízottak - beosztásbeli 
feladataik ellátása mellett - végzik a munkavédelmi feladatok végrehajtásának 
szervezését, koordinálását. 

A parancsnokok a munkavédelmi tevékenység javításában, fejlesztésében 
szorosan együttműködnek a szakszervezeti szervekkel, tőlük rendszeresen segítsé
get kapnak a dolgozók szemléletének formálásában, a soron levő feladatok 
végrehajtásában. 

A balesetek, egészségkárosodások megelőzésére irányuló tevékenység 

A balesetek, egészségkárosodások megelőzésére a néphadseregben komplex 
tevékenység folyik, amely elsősorban a személyi és tárgyi feltételek javítására 
irányul. 

Az elmúlt időszakban folytatott építési, beruházási, felújítási és fenn
tartási tevékenység segítette a munkafeltételek javítását. Elfogadott és a gyakor
latban is érvényesül az az elv, hogy létesítményeket csak akkor szabad haszná
latba venni, ha megfelelnek a munkavédelmi előírásoknak. Ugyancsak érvényes 
az a rendelkezés, hogy gépet, berendezést, csak akkor szabad használatba venni, 
ha az megfelel a munkavédelmi előírásoknak. Az egyes veszélyes berendezések 
hatósági felügyelete alapvetően a népgazdaságban érvényes előírások szerint 
valósul meg. 

A katonai szervezeteknél rendszeresen megtartják a munkavédelmi szemlé
ket, a feltárt hibákat az anyagi lehetőségük szabta határokon belül általában 
kijavítják. 

A népgazdaságban tapasztalható és bennünket is érintő nehézségek mellett, 
a személyi állomány egyéni védőeszközökkel történő ellátottságának helyzete 
megfelelő. 

Az elmúlt időszakban az MN Pénzügyi Szolgálati Főnökség a Közalkalma
zottak Szakszervezete Néphadseregi Bizottságával együttműködve kérdőíves mód
szerrel felmérte a polgári alkalmazottak munkahelyi környezetének helyzetét. 
A tapasztalatok alapján a katonai szervezeteknél intézkedési tervek készültek és 
a hiányosságok jelentős részét felszámolták. 

A katonai szervezeteknél megfelelően szabályozott a munkavédelmi okta
tás. A polgári alkalmazottak munkavédelmi oktatásáról szóló 10/1982. (HK 6.) 
MN PÜSZF. sz. inté2lkedés a népgazdasági rendelkezésekhez igazodóan határozza 
meg a munkába lépő dolgozók előzetes, a vizsgára kötelezett dolgozók ismétlődő 
és az időszakosan veszélyes feladatokat végzők eseti oktatását. Minden polgári 
dolgozó ha saját vagy mások testi épségét veszélyeztető feladatot lát el, illetve 
akinek munkaköréhez a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, 
fenntartása tartozik, legalább ötévente munkavédelmi vizsgát köteles tenni. A 
vizsgára kötelezettek 1982. december 31-ig tették le első ízben munkavédelmi 
alapvizsgájukat. 

A munkavédelmi tevékenység szerves részeként fejlődött az agitációs propa
ganda munka. 

Az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség az érintett szervek bevonásával az 
elmúlt években több munkavédelmi propaganda- és oktató filmet készítettek. 
A Közalkalmazottak Szakszervezete Néphadseregi Bizottságával együttműködés-
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ben most készült el egy film a polgári dolgozók munkavédelmi oktatásának segí· 
tésére. A film a munkával összefüggő főbb baleseti veszélyeket, a megelőzés 

lehetőségeit mutatja be. A dolgozók oktatására közvetlenül felhasználható a koráb
ban készült és a baleset bekövetkezése utáni teendőket ismertető, valamint a 
katonai objektumokban fellelhető veszélyeket bemutató film is. 

Az utóbbi öt évben három alkalommal írtunk ki muokavédelmi plakát-pá
lyázatot. A beérkezett pályaművek felhasználásával mintegy 200 OOO plakát, 
matrica került a munkahelyekre. 

A csapatoknál, intézeteknél évente legalább egy alkalommal minden állo
mánycsoportra, így a polgári alkalmazottakra kiterjedően is rendszeresen meg
tartják a munkavédelmi nap rendezvényeit. 

A seregtestek, a magasabbegységek munkavédelmi konferenciáin rendszere
sen meghatározzák a továbbhaladás irányát. Ezeken a szakszervezeti szervek is 
aktívan részt vesznek. Több helyen rendeztek munkavédelmi vetélkedőket, mun
kavédelmi kiállításokat is. 

Úgy ítélhető meg, hogy a katonai sajtó, valamint a „Közalkalmazott" című 
lap is megfelelő mértékben foglalkozik a munkavédelemmel, közöl cikkeket, 
híranyagot. Itt az utóbbi időben számottevő fejlődés tapasztalható. 

A baleseti adatok feldolgozása, elemzése a baleseti Adatlapokon levő infor
mációk alapján minden vezetési szint számára biztosított. A néphadsereg teljes 
személyi állománya baleseti helyzetéről, gépi adatfeldolgozás segítségével évente 
készül elemzés. Külön összefoglaló jelentést készítünk a polgári dolgozók baleseti 
helyzetéről. Ezt a Közalkalmazottak Szakszervezete Néphadserégi Bizottsága 
évente rendszeresen megtárgyalja, a feladatok végrehajtását egyrészt határozatai
val segíti, másrészt figyelemmel kíséri. 

A balesetek kivizsgálása, nyilvántartása és jelentése az előírások szerint 
folyik. Intézményesen megoldott a balesetek minősítése. A sérültek a minos1-
tésről értesítést kapnak, figyelmüket jogaikra felhívják. Rendezetlen, lezáratlan 
kárügyek nincsenek. 

A baleseti helyzet alakulása 

A baleseti helyzet jellemző adatait a jobb áttekintés céljából 1978-82. 
évekre gyűjtöttük ki. Ezekben az években a baleseti helyzetet a következő adatok 
jellemzik: 

Sérültek Kiesett napok Egy sérültre jutó 

Év 0' O/o 
kiesett napok 

száma /0 száma száma % 

1978. 317 100,0 7760 100,0 24,6 100,0 
1979. 306 96,5 7590 97,8 24,8 100,8 
1980. 307 96,9 6603 85,1 21,5 87,4 
1981. 348 109,8 7687 99,1 22,2 90,2 
1982. 6582 84,8 20,2 82,1 

Bár a balesetek száma az utolsó két évben magasabb az előző éveknél, de 
az egy sérültre jutó kiesett munkanapok számának csökkenő tendenciája arra 
utal, hogy ez a kevésbé súlyos balesetek számának növekedéséből ered. 
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A sérülések súlyossága s?,erinti megoszlása a következő: 

Év 

1978. 
1979. 
1980. 

Halálos 

2 

1981. 2 
1982. 1 

Csonkulásos 

6 

3 
4 
5 
5 

Súlyos* Könnyü 

222 87 
246 57 
218 85 
254 87 
236 85 

Összesen 

317 
306 
307 
348 
327 

* Súlyos a baleseti sérülés, ha a kiesett munkanapok száma meghaladja a 
nyolc napot. 

A halálos sérülést szenvedett dolgozók balesetei közül egy esetben hatott 
közre munkavédelmi szempontból kifogásolható körülmény, amikor is az egyik 
dolgozó kerékpárral az úton frissen kiásott, de nem jelzett gödörbe zuhant és 
csigolyatörés következtében meghalt. 

A csonkulásos balesetek jelentős része faipari munkagépek védőberendezés 
nélküli, vagy szabálytalan használata során fordult elő, de történt ilyen sérülés 
rögzítetlen tárgy fúrása, rakodás közben gyürű viselése, illetve kenyérszeletelőgép 
berendezésének „kijavítása" közben is. 

A halálos és a csonkulásos balesetek bekövetkezésében - a sérültek szabály
szegésén túl - közrehatott a vezetői eHenőrzés hiánya, a biztonsági előírások 
megkövetelésének elmulasztása is. 

A polgári alkalmazottak balesetei a következő főbb tevékenységi csopor
tokhoz kapcsolódnak: 

Év Munka Közlekedés Sport Egyéb Összesen 

1978. 241 18 21 37 317 
1979. 237 5 33 26 306 
1980. 221 18 24 44 307 
1981. 244 6 30 68 348 
1982. 236 17 29 45 327 

A balesetek többmint kétharmada szorosan vett munka tevékenységgel függ 
össze. 

Javítás, karbantartás során a balesetek többsége a katonai objektumok fenn
tartására irányuló munkával, valamint a haditechnikai eszközök javításával, táro
lásávál összefüggésben történik. Magas a faipari gépek üzemeltetésével összefüggő 
balesetek száma. Gyakori forrása a sérülésnek az egyéni védőeszközök, védő
berendezések használatának elmulasztása. 

Szállitás, tárolás közben előforduló. kéz, illecve láb sérülések nagy része 
nehéz tárgyak dőlésével, lezuhanásával függ össze. Az engedélyezettet meghaladó 
súlyú teher emelése, mozgatása .miatt évente többen szenvednek sérülést. 
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Az építés közben e1őforduló sérülések általában a munkahelyi rendellenes
séggel, illetve az egyéni védőeszközök használatának elmulasztásával kapcsola
tosak. 

Konyhai munkavégzésnél a sérülések nagyrésze a főzőterületeken történő 
cksúszás, elesés miatt következik be. Számos baleset forrása a figyelmetlenül 
használt kés is. Évente több sérülést okoz a lánckesztyű és a lánckötény haszná
latának elmulasztása. Néhány sérülés a konyhai szcletelőgépek szabálytalan hasz
nálatával kapcsolatos. Gyakoriak a forró'Vízben mosogatás közben szétpattanó 
üveg és porcelán edények által okozott sebzések is. 

A közlekedési balesetek nagyobb részét főként a gyorshajtás és a szabály
talan tolatás okozza. Néhányan kerékpározás, illetve gyalogos közlekedés során 
elcsúszás, elbotlás következtében sérültek meg. 

A sportba/esetek a sportolási lehetőségek bővülésével az utóbbi években 
gyakoribbá váltak. A balesetek nagyobb része labdarúgás, illetve más labdajáték 
közben történik. Ezekben általában a gyakorlatlanság, az edzettség hiánya, vala
mint a figyelmetlen, vagy durva játék, továbbá az életkornak nem megfelelő 
sportolási, illetve játékmód játszik döntő szerepet. 

Az egyéb tevékenységgel összefüggő balesetek jelentős része a feladatokhoz 
nem kapcsolódó gyalogos mozgások közben történt. 

A népgazdasági előírásoknak megfelelően 1981-től a polgári dolgozók 
úti baleseteít is figyelemmel kísérjük. 

Ezek főbb adatait a következő táblázat tartalmazza: 

Év 

1981. 
1982. 

Sérülések száma 

76 
78 

Kiesett napok száma 

2801 
2528 

Egy sérülésre jutó 
kiesett napok száma 

36,9 
32,4 

Az úti balesetekből eredő sérülések súlyossága több mint 500/o-ka] nagyobb, 
mint a munkafeladatokhoz kapcsolódó sérüléseké (20,2 nap/sérülés). Ez azzal 
függ össze, hogy a sérülések mintegy fele a gyalogos közlekedéshez, a fennmaradó 
része - közel azonos arányban megosztva - magángépjármű, tömegközlekedési 
eszköz, illetve motorkerékpár, kerékpár használatához kapcsolódik és az ilyen 
jellegű sérülések általában súlyosabb kimenetelűek. 

Foglalkozási megbetegedés a vizsgált időszakban a polgári dolgozókat érin
tően 16 esetben fordult elő, ebből 3 vírushepatitis, 1 halláskárosodás, továbbá 
12 erdőgazdaságoknál vibrációs ártalomból eredt. 

A .gazdaságok dolgozóikat rendszeres szűrővizsgálatnak vetik alá. Ellátják 
őket továbbá rezgéscsökkentő védőkesztyűvel, azonban azokat viselési kényel
metlensége, valamint a fogás biztonságának csökkenésére való hivatkozással nem 
szívesen használják. A veszélynek kitett. dolgozóknak rendszeresen és tervszerűen, 
kedvezményes regeneráló üdülést biztosítanak . 

143 



A HM felügyelete alá tartozó vállalatok és gazdaságok főbb baleseti ada
tait a következő táblázat tartalmazza: 

Balesetek Kiesett napok Egy sérültre jutó napok 
Év 

száma % száma % száma % 

1978. 114 100,0 3080 100,0 27,0 100,0 
1979. 122 107,0 3962 128,6 32,5 120,4 
1980. 107 93,9 3730 121,1 34,9 129,3 
1981. 116 101,8 3667 119,1 31,6 117,0 
1982. 90 78,9 2694 87,5 29,9 110,7 

A vállalatok és gazdaságok dolgozóinak baleseti helyzetét jellemző mutatók 
az utóbbi években, főként az MN Gödöllói Gépgyárnál és az MN Erdő-, Vad, 
és Mezőgazdaságánál javultak. Ebben jelentős szerepe van a munkahelyi és a 
technológiai fegyelem javulásának, valamint annak, hogy jelentős anyagi erő
feszítések árán korszerűbbé és biztonságosabbá váltak a munkavégzés térgyi 
feltételei. 

Segíti a fejlődést a munkavédelmi ellenőrzés, oktatás és propaganda évről
évre emelkedő színvonala, a munkavédelmi kabinet létesítése és a mozgó kiállí
tások szervezése is. 

Változatlanul gondot okoz a vállalatoknak és a gazdaságoknak a kereske
delemből beszerezhető egyéni védőeszközök esetenként nem kielégítő minősége 
és szűkös választéka. Emellett awnban problémát jelent az is, hogy a védőesz
közök használatát a munkahelyi vezetők nem követelik meg mindig következe
tesen és az ezirányú ellenőrzés is fogyatékos. 

Következtetések 

Az elmúlt időszakban megszilárdult a néphadsereg teljes személyi állomá
nyára, így a polgári alkalmazottakra is kiterjedő munkavédelmi tevékenység, 
amely kellő alapot teremt a testi épség fokozottabb védelméhez, a veszélymen
tes munkakörülmények kialakításához, a baleseti helyzet javításához. 

A néphadsereg polgári dolgozóinak baleseti helyzetét az elmúlt öt évben 
alapvetően kedvezőnek lehet megítélni. A balesetek és a kiesett munkanapok 
slláma évek óta gyakorlatilag azonos, a népgazdasági átlagnál alacsonyabb 
szinten van. Számottevő előrelépés van a szemlélf:t javulásában és fejlődött a 
balesetek megelőzésére irányuló vezetői tevékenység is. A munkahelyi vezetők 
túlnyomó többsége tevékenysége természetes részének tekinti a dolgozók testi 
épségének, egészségének megvédésére irányuló feladatok végrehajtását. Ennek 
megfelelően határozottabbá vált a biztonsági előírások betartás,ának megkövete
lése is. 

A munkavédelmi tevékenység fejlődésében jelentős szerepe van szakszerve
zeti szerveinknek is, amelyek együttműködésben a katonai szervezetek vezeté
sével, a mozgalmi munka eszközeivel segítik, másrészt ellenőrzik a feladatok 
végrehajtását, a követelmények érvényesítését. 
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Kétségtelen fejlődés mellett ugyanakkor még mindig nem csekély azon 
munkahelyi vezetők száma, akik nem fordítanak kellő gondot a biztonságos 
munkakörülmények kialakítására. A dolgozók között sem erősödött mindenütt 
kellően az önmaguk és dolgozó társaik testi épségéért érzett felelősség tudata. 
Helyenként nem kielégítő a követelménytámasztás és az ellenőrzések hatékony
sága sem. 

Mindez azt mutatja, hogy a baleseti helyzet alakulásában a kedvező ten
denciák érvényesítése érdekében, megtartva a tevékenység helyesnek bizonyult 
vonalát, további erőfeszítések szükségesek elsősorban a következő főbb irá
nyokban: 

- javítani a testi epség és egészség védelmére kiadott központi rendelkezé-
_"r' sek ismertetésére, a biztonsági előírások elsajátítására és a1kalmazására irányu]ó 

oktató-nevelő munkát; 
- fokozott figyelmet fordítani a szemlélet formálására, a fegyelmezett 

munkahelyi magatartás erősítésére, a dolgozó koJlektívák tudatos részvételére, 
bcvonásukra a balesetek megelőzésébe, továbbá a közvetlen munkahelyi vezetők 
felelősségtudatának növelésére, a következetes és szigorú kövctclménytámasz
tásra; 

- kiemelten foglalkozni a baleseti veszélyek csökkentését elősegítő szabá
lyok érvényesítésével, különösen a szakipari jellegű tevékenység a szállítás, a 
közlekedés és a konyhai munkavégzés területén; 

- rendszeresen segíteni és számonkérni a munkavédelmi feladatok teljesí
tését, elemezni és értékelni a balcsetmegelőző munka eredményeit, fogyatékossá
gait, következetesebben megkövetelni, hogy a baleseti helyzet alakulásából 
adódó feladatokat a helyi sajátosságoknak megfelelően határozzák meg és hajt
sák végre. 

A munkavédelmi tevékenységről szóló terveinkben az előzőek érvényesí
tését segítő feladatok megfelelő súllyal szerepelnek . 
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