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Baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 
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Ismertetjük új filmünket 

1. Tájékoztató a laktanyán belüli gép jármű-balesetekről 

Az elmúlt években több gépjármű-baleset történt a laktanyák, kiképző 

bázisok területén, főként az igénybevételi szabályok, a laktanya közlekedési 
rendjének megsértése, illetve más súlyos fegyelemsértés miatt. 

A balesetek főbb okaira mutatnak rá a következő példák: 
- az MN 9548 egységnél N. L. alhadnagy az egység tulajdonát képező 

kismotorkerékpárral közlekedett a gyalogosok részére kijelölt úton. Figyelmen 
kívül hagyta, hogy a gyalogút végénél, az egyik épület elöl egy ZIL-131 típusú 
tehergépkocsi előremenetben elindult. N. L. alhadnagy úgy ítélte meg, hogy még 
el tud haladni a tehergépkocsi előtt, viszont a tehergépkocsi vezetője, akinek ol
dalirányban és előre menet 1,5 méteres holttere volt, nem észlelte a kismotor
kerékpárt és N. L. alhadnagyot halálra gázolta. 

A halálos kimenetelű baleset bekövetkezéséhez a laktanyán belüli közlekedés 
szabályozásának fogyatékosságai mellett hozzájárult az is, hogy N . L. alhadnagy 
nem a járművek részére kijelölt úton közlekedett és figyelmen kívül hagyta a 
tehergépkocsi elindulását, valamint, hogy a magas felépítésű tehergépjármü 
vezetője sem volt indulás előtt körültekintő; 

149 



- az MN 4011 egységnél S. J. honvéd az esti órákban a laktanya területfo 
személygépkocsival, amelyet ittas állapotban vezetett, gyorshajtás következtében 
egy kanyarban kisodródott és fának ütközve felborult. S. J. honvéd súlyos sé
rülést szenvedett, a személygépkocsiban jelentős anyagi kár keletkezett. 

A baleset bekövetkezését a laktanyán belüli sebességkorlátozás túllépése 
idézte elő, amiben közrehatott, hogy S. J. honvéd ittas állapotban tért vissza az 
igénybevételről és ezt időben nem fedték fel; 

- az MN 8931 egységnél M. J. honvéd tehergépkocsival gyorsan hajtott, 
kanyarodás közben kisodródott és elütötte a gyalogosan haladó P. T. honvédet, 
aki sérüléseibe belehalt; 

- az MN 7576 egységnél Z. M. polgári alkalmazott a megengedettnél 
gyorsabban vezette a tehergépkocsit. A kanyarvételnél a tehergépkocsi rakfe
lületén szabálytalanul állva utazó T. J. polgári alkalmazott a gépkocsiról le
esett és súlyos, töréses sérülést szenvedett; 

- az MN 6690 egységnél B. J. honvéd a repülőtér területén a megengedett
nél gyorsabban vezette a mikrobuszt, amely megcsúszott és a reggeli tornát végző 
B. L. és B. J. honvédeket elütötte. 

Mindhárom baleset bekövetkezésének alapvető oka a laktanyán belül meg
engedett sebesség túllépése, amit elősegített a laktanyán belüli forgalmi előírások 
betartására irányuló szigorú ellenőrzés hiánya is; 

- az MN 7992 egységnél az építkezésről a katonák billenő rakfelületű gép
kocsival mentek ebédelni. A gépkocsi az építkezési területen gyorshajtás követ
keztében felborult és a gépkocsi lépcsőjén szabálytalanul utazó R. M. honvéd 
súlyos sérülést szenvedett, a gépkocsiban 50 OOO Ft anyagi kár keletkezett. A 
súlyos kimenetelű baleset bekövetkezéséhez az építkezési területen belüli sebes
ségkorlátozás hiánya mellett hozzájárult a szabálytalan igénybevétel is. 

A felidézett balesetekből levonható az a következtetés, hogy a katonai 
szervezetek egy részénél nem teljesítik kielégítően a szabályzatoknak azon előírá
sait, amelyek szerint: 

„Munkahelyeken, objektumon vagy üzemen belül a feladatok végrehajtásának 
zavartalanságát, a balesetmentes tevékenységet biztosító, a KRESZ előírásain 
alapuló közlekedési rendet és feltételeket kell helyi intézkedéssel kialakítani." 
(KABESZ 277. pont.) 

„Objektum, vagy üzem teeriiletén a következő sebességkorlátozásokat kell 
betartani: 

- raktárakban, műhelyekben, épületek által övezett keskeny utakon, kapu
kon, zsiliprendszereken történő be- és kihajtás 5 km/ó; 

- épületek által övezett két gépjármű számára elegendő széles, jó utakon 10 
km/ó; 

Ü zemck, létesítmények területén: 
- be nem épített szabad területeken 15 km/ó; 
- közútszerűen kiépített utakon, ha a gyalogosok számára külön gyalog-

járdák vannak, 20 km/ó." (KABESZ 280. pont.) 

,,Katonai objektumban a gépjárművek legfeljebb 10 km/ó sebességgel köz
lekedhetnek, de gyalogosan közlekedők mellett minimálisra csökkentsék a se-
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bességet, porképződés, sár/ röcskölés veszélye esetén álljanak meg." (MNK Fegy
veres Erőinek Szolgálati Szabályzata 202. pont.) 

Az ilyen jellegű balesetek megelőzhetők a szabályzat szerinti belső közle
kedési rend megvalósításával, az idevonatkozó előírások szigorú ellenőrzéssel 
való betartásának biztosításával. 

2. Tájékoztató a bevonult sorállományú katonák 
audiometriás szííróvizsgálatának tapasztalatairól 

Az elmúlt években megnövekedett a baleseti eredetű, zaj okozta hallás
károsodások száma. A tapasztalat azt mutatja, hogy a bevonuláskori hallás
státus ismeretének hiánya megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi a károsodás 
mértékének - néha eredetének - objektív megítélését. 

A bevonuláskori hallásstátus, valamint a hallóképességnek a katonai szol
gálat ideje alatti változásainak megítélésére, a tényleges katonai szolgálatra 
bevonult sorállományú katonák egy-egy csoportjánál, az MN PÜSZF-ség Bal
eset-elhárítási és munkavédelmi osztálya, a sorozóközpontok audiológiai állomá
saival együttműködve, audiometriás hallás-vizsgálatsorozat végrehajtását kezdte 
meg. 

Az eddig végrehajtott vizsgálatok főbb adatai a következők: 

l. A vizsgálatra kiválasztott katonák megoszlása 

Katonai szervezet Létszám Vizsgálat időpontja 

MN 7015 Budapest 24 fő 1984. 03. 09. 
26 fő 09. 07 . 

MN 9127 Debrecen 25 fő 03. 02. 
24 fő 03. 30. 
18 fő 09. 14. 

MN 6336 Kecskemét 20 fő 03. 09. 
MN 6389 Veszprém 30 fő 03. 09. 
MN 9935 Tata 33 fő 09. 07. 

2. A vizsgálat előtt egyéni beszélgetéssel minden személynél adatgyűjtést vé
geztünk eddigi zajterhelésük, bevonulás előtti munkahelyük, foglalkozásuk, szóra
kozási szokásaik és esetleges korábbi fülbetegségeik megismerése céljából. 

A vizsgálatba bevont 200 katona közül tízen jeleztek gyermekkori fülbeteg
séget, illetve zajérzékenységet, a többiek ép hallásúnak ítélték magukat. 

3. A vizsgált katonák 79° o-a a bevom;lás előtt vidéken élt és dolgozott. 
Atlagéletkoruk 21,8 év. Háromnegyed részük érettségivel, illetve ipari szakközép
iskolai végzettséggel rendelkezik. Atlagosan 3-4 éves bevonulás előtti munka
viszonyt tételezhetünk fel. A 26° o-nak volt olyan munkahelye, ahol változó 
mértékben ugyan, de zajhatás előfordulhatott. Ilyenek pl. azok, akik kohász, la
katos, traktoros, asztalosipari gépkezelő stb. munkakörben dolgoztak. 

A szórakozási szokásokra jellemző, hogy a megkérdezettek 70%-a járt rend
szeresen diszkóba, 400/o-nak van 20-40 W teljesítményű saját akusztikai berende
zése. Mindez a szórakoztató ipar zajterhelési adatait, valamint a saját hangosító 
berendezések használati szokásait ismerve, nem csekély veszélyt jelent. 
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