
Parancsnoki munkavédelmi utasítás előkészítésének részletes 
szempontjai. Az utasítás tartalma 

Munkavédelmi intézkedési tervek elkészítésének gyakorlati kérdései 
Megelőzésre alkalmas intézkedések kidolgozása (Esettanulmány) 

A II. sz. Adatlap felvétele. A balesetek jelentésének gyakorlati ellenőrzése. 
Az ambuláns napló 

A munkavédelmi szemle előkészítése, lefolytatása 
Az ittasság ellenőrzésének gyakorlati teendői 
Konzultáció, egyéni tanulás 
Tartalék idő 

Vizsga 

Mindösszesen: 

3. Ismertető a baleretmegelőzéJ ciljából kiadott 
tájikoztatókról 

72 óra 
6 óra 

6 óra 

270 óra 

A balesetmegelőző, célirányos propaganda munka hatékonyságának növelése érdekében a 
súlyos kimenetelű, de tanulságaiban széles körben hasznosítható balesetekről a megelőzés szabá· 
lyairól 1984. decemberétől kezdődően központilag több tájékoztató került kiadásra, amelyeket a 
katonai szervezetek parancsnokai közvetlenül kaptak meg. 

A szélesebbkörű tájékoztatás érdekében kivonatosan közreadjuk az eddig kiadott tájékoztató· 
kat azzal, hogy a jövőben hasonló módon a kiadott tájékoztatókat rendszeresen ezúton is közzétesz· 
szük. 

Tájékoztató a CJopor/oJ JZtmélJJzállítáJ kiizben 
történt baleJeitkről 

A közelmúltban egy rendkívül súlyos, tömeges sérülést okozó baleset történt, amely arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a csoportos személyszállításra előírt és fokozott biztonságot nyújtó rendszabá· 
lyokat nem mindenütt énén;wíik kellő Jzigorral. 

Az MN 6783 egységnél ez év márciusában a kora reggeli órákban B. Z. honvéd gépkocsivezető, 
P. L. őrmester parancsnoksága alatt 17 katonát szállított GAZ-66 típusú tehergépkocsin, a lak· 
tanyától mintegy 16 km távolságra levő lőtérre. A havas, jeges úton az egyik lejtős útszakasz 
alján levő kanyarban a gépkocsi megcsúszott, áttért a menetirány szerinti bal oldalra és a védő· 
korlátot kidöntve az útmenti völgybe borult. Két honvéd a helyszínen meghalt, tízen külön· 
böző fokú sérülést szenvedtek. 

A tragikus kimenetelű baleset bekövetkezésében közrehatott, hogy a kijelölt, egyébként PSZH 
vezetésére kiképzett, gépjárművezető az adott gépkocsitípusra kiképzést nem kapott, a gépjárműve· 
zetői jogosítvány megszerzése óta mindössze 700 km·t vezetett, így megfelelő gyakorlata nem volt, a 
megváltozott útviszonyok közötti vezetésre eligazítást nem kapott. A gépkocsiparancsnok sem 
tanúsította az adott helyzetben elvárható és a számára kötelezően előírt fokozott gondosságot. 

HaJonlóan Jú/yoJ kimenetelű, tömegeJ JérüléJt okozó baleJetek ezt megelőzően ÍJ történtek. 

Az MN 5808 egységnél D-566 típusú tehergépkocsin, melyhez nehézpótkocsi volt kapcsolva, 
19 főt szállítottak. A gépjármű az esőtől vizes, sáros úton egy kanyarban megcsúszott és a 
menetirány szerinti bal oldali útpadkára dőlt. A rakfelületen utazó katonák közül egy meghalt, 
10 súlyos sérülést szenvedett. 
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A baleset bekövetkezésében közrehatott, hogy a gépjárművezető a balesetet megelőzően 
mindössze 1600 km-t vezetett, a gépjárművezetőnek az adottgépjárműszerelvény vezetésére vonat
kozó érvényes engedélye nem volt, a gépkocsiparancsnok a számára előírt ktitelmeknek nem tett eleget. 

Az MN 6360 egységnél Ny.J. törzsőrmester parancsnoksága alatt 15 katonát rendeltek ki 211 
130 típusú tehergépkocsin egy eltűnt személy felkutatására. A feladat befejezése után, az 
útbaindító parancsnok eligazítását megszegve, a gépkocsiparancsnok engedélyével valameny
nyien - így a gépkocsivezető is - nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztottak. A laktanya felé 
haladva az egyik kanyarban a gépkocsi felborult, 12 katona súlyos sérülést szenvedett. 

A baleset közvetlen oka a gépjárműparancsnok és a gépjárművezető jogellenes, felelőtlen 
magatartása, ittassága volt. 

A csoportos személyrzállüás azon feladatok közé tartozik. ahol az előírások megszegést krinnyen válhat 
jóvátehetetlen tragédiák forrásává, ezért az idet'onatkozó előírások betartá.rát szigorúan meg kell köt'etelni. 

A csoportos személyszállításra érvényben ltvő rendelkezések előírják: 

- "Tehergépjárművel csoportos - rakfelületen 6 főnél több - személyszállításra csak olyan 
fegyelmezett gépjárművezető jelölhető ki, aki: 

- 11.-III. időszakos és legalább 2. o. fokozata van; 
- gépjárműbaleset okozásáért nem volt bíróság által elirélve; 

- legalább 10 OOO km tényleges tehergépkocsi vezetői gyakorlattal rendelkezik; 
- kellően pihent, fizikailag és pszichikailag alkalmas a nagy felelősségű munkavégzésre. 
Ha ez az előírás a szervezett oszlopmenetek során nem teljesíthető, olyan gépjármű parancsnokot kell 

kijelölni, aki képes a szállított személyi állomány biztonságának megőrzésére. A gépjárműparancs
nok fokozott figyelmet fordítson a közlekedési szabályok és az oszlopmenetre meghatározott elő
írások betartására." (KÁBESZ 297. pont) 

- ,, Tilos a gépjárművezetőket olyan típusú gépjárművek vezetésére - akár csak ideiglenes is -
igénybe venni, amilyen típusú gépjármű kezelésére és vezetésére a vonatkozó előírások szerint nem 
lettek kiképezve, illetve átképezve." (Gjmű. vez. ut. 1. sz. kieg. 103. pont) 

- nÚtbai!dítás előtt minden alkalommal fel kell készíteni a gépjármű-parancsnokokat és gép
jármű-vezetőket kötelmeik és adott feladataik biztonságos ellátására, megkülönböztetett figyelmet 
fordítva az adott út- és időjárá5i viszonyokra, a vasúti átjárókon való átkelésre." (KÁBESZ 291. 
pont) 
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