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1. Segédlet a sorállományú katonák munkavédelmi 
oktatásához 

(folytatás) 

A következőkben az anyagmozgatás, szállítás biztonsági előírásait, a fegyverek, 
robbanóanyagok kezelésének általános szabályait ismertetjük. 

Az anyagmozgatás, szállítás biztonsági előírásai 

Az anyagmozgatás, a szállítás alapelve, hogy szállítani, anyagot mozgatni csak a 
szállítandó anyag tulajdonságainak, alakjának, formájának megfelelő, arra alkalmas esz
közzel szabad úgy, hogy az senkit ne veszélyeztessen. Eszerint egy adott anyaghoz min
dig a megfelelő szállítóeszközt kell választani. 

Szállítóeszközt, anyagmozgató gépet csak kezelési jogosultsággal rendelkező, 
illetve a kezelésre kiadott személy kezelhet. Ezeket az eszközöket engedély nélkül tilos 
használni. 

Helytelen, ha bárki úgy akar segíteni társainak, hogy felül egy villástargoncára és 
elindítja, vagy daruval akar a teher fölé állni, mert valahol már látta, hogyan kell ezeket a 
gépeket kezelni. A szállító és anyagmozgató gépek úgy vannak kialakítva, hogy haszná
laton kívül kulcsra zárhatók, és akire ilyen eszköz kezelése van bízva, köteles minden 
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tőle elvárhatót megtenni, nehogy illetéktelen használhassa az adott eszközt. Előfordul
hat azonban, hogy a kezelők feledékenységből, hanyagságból nem zárják el azokat. Ez 
nem jogosít fel senkit arra, hogy a felelőtlenséget még nagyobb felelőtlenséggel tetézze. 

Előfordulhat, hogy egyszerű anyagmozgató, szállítóeszközzel (pl. talicskával, kézi
kocsival stb.) kell feladatot végrehajtaniuk. Használat előtt mindig ellenőrizzék, hogy az 
eszközök épek-e. A szállitóeszközökön az anyagot, terhet úgy kell elhelyezni, hogy az 
útközben senkire rá ne zuhanjon, illetve szét ne szóródjon. A rakomány megfelelő rög
zítését és állapotát elindulás előtt okvetlenül, és minden pihenókor ellenőrizni kell. Ha a 
rakomány, teher elmozdul, illetve szóródni kezd, azonnal meg kell állni és a rakományt 
rendbe kell tenni. 

Az anyagmozgatást, szállítást mindig a kijelölt útvonalon, a vonatkozó sebesség
korlátozások figyelembevételével kell végezni. Műhelyekben ezeket az útvonalakat fehér 
szegélyfestéssel jelölik meg. Ezekről az útvonalakról ne térjenek le, mert a rövidebbnek 
tűnő út balesethez vezethet. A szállítóeszközön csak akkor szabad utazni, ha azon meg
felelően kialakított ülés van. 

Ha feladatvégzésre gépjárművel utaznak, a gépjárműre fel- és arról leszállni csak a 
gépjárműparancsnok engedélyével szabad. 

A keresztirányú üléssel felszerelt tehergépjárművön a katonák arccal a menetirány 
szerint, hosszirányú üléssel felszerelt járművön pedig oldalirányban egymással szemben 
ülve foglaljanak helyet. Menetiránynak háttal ülni minden körülmények között tilos! 
Tehergépjármű rakfelületén utazás közben az ülésről felállni, a tehergépjármű oldalma
gasítójára rákönyökölni, azon kinyúlni tilos! 

Pihenők alkalmával, illetve az uticél elérésekor terepen, közúton, objektumokban 
minden esetben csak a gépjármű menetirány szerinti jobb oldalán szabad tartózkodni. A 
pihenők során kerülni kell a gyerekes futkározást, kergetőzést, mert az álló jármű mögül 
a kifutás baleset előidézője lehet. 

A kézi szállítási feladat végrehajtásakor az anyag csomagolásának felületét vizsgál
ják meg, a kiálló éles, hegyes részeket {pl. szög, ládapántvég) távolítsák el. 

Kézi szállítási feladat esetében 50 kg terhet vihetnek kézben egyedül. Az ezt meg
haladó terheket többen vigyék. Ha nagy kiterjedésű terhet visznek kézben, azt úgy 
helyezzék el, hogy a teher a szabad kilátást ne akadályozza és senkit ne veszélyeztessen. 

Amennyiben az anyagot magasan fekvő polcra kell felrakni, ne szekrényre, aszta
lokra, főleg ne anyagrakatokra álljanak, a polcokra ne másszanak fel, hanem használják a 
raktárakban rendszeresített létrákat. Mielőtt a létrára felmennének, ellenőrizzék, hogy a 
létra fokai épek-e, a biztonsági lánc jól rögzíti-e a létra két ágát, illetve egyágú létra ese
tén a felső kampók megfelelően beakadtak-e a tartórúdba. A raktári létrákat tilos bármi 
módon meghosszabbítani, mert az a létra szilárdságát csökkenti. 

Folyékony vegyszereket, anyagokat mindig a saját felirattal, veszélyre utaló jelzéssel 
ellátott tároló edényben kell tárolni. Az ilyen anyagokat, elsősorban a fagyálló folyadé
kot, folyékony gyomírtókat és permetezőszereket, a tisztító szereket semmilyen körül
mények között se töltsék üdítős, sörös- vagy borosüvegbe. Soha ne igyanak bele isme
retlen tartalmú üvegekbe, sót társaikat is akadályozzák meg ebben. 

Ugyancsak tilos mérgező vegyi és üzemanyagot vagy ismeretlen összetételű folya
dékot gumi-, vagy műanyag csővel megszívással áttölteni, mert a szájba kerülő anyag 
már kis mennyi_ségben is súlyos mérgezést okozhat. 
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A gyűrűk, láncok, fém óraszíjak viselésének tilalma az anyagmozgatási, szállítási, 
rakodási munkára is vonatkozik. A feladatot végző állomány nem viselhet laza ruháza
tot és olyan tárgyat, amelynek a beakadása balesetet idézhet elő. 

A feg;yverek, robbanóanyagok kezelésének általános S'Ztlbályai 

A fegyver, a robbanóanyag a legveszélyesebb eszköz, amellyel katonaéletük során 
találkozni fognak. A fegyver nem játékszer, csak kellő fegyelmezettséggel, megfontolt
sággal szabad kézbevenni. Fegyverüket mindig az előírt viselési módon biztosított álla
potban hordják. Minden műveletet ( töltést, ürítést) kizárólag parancsra hajtsanak végre. 
Az elsütő billentyűt kíváncsiságból szükségtelenül ne gyomogassák, ezzel egyrészt a 
fegyvert is óvják, másrészt a valamilyen okból a töltényűrben maradt lőszer kilövését is 
elkerülhetik. Alapvető szabály, hogy a fegyvert - a jogos fegyverhasználat eseteit kivéve 
- tilos emberekre irányítani akár töltött, akár üres fegyverről van szó. Régi szabály, hogy 
"töltetlen fegyver nincs", minden fegyverrel úgy kell bánni, mintha töltve lenne. 

A katonaélethez hozzátartozik a lőszerek, robbanóanyagok, imitációs anyagok 
használata. Fontos tudni, hogy a katona csak a részére kiosztott lőszert tarthatja magá
nál, a fel nem használt lőszert a feladat végrehajtása után maradéktalanul le kell adnia. 
Tilos lőszert, robbanóanyagot illetéktelennek gyűjteni, szétszedni, tárolni, tehát ha vala
melyikük fel nem használt lőszert, robbanóanyagot, gyutacsot, hang- vagy füstjelzőt 
talál a gyakorlótéren, a lőtéren, a laktanyában, haladéktalanul jelentse elöljárójának. Sőt 
azt is jelentse, ha tudomására jut, hogy más talált és azt el akarja titkolni. Ezt a cseleke
detet úgy kell tekinteni, mint józan előrelátás megnyilvánulását az esetleges tragédia 
megelőzésére. Ha valaki lőszert, robbanóanyagot talál, ne tegye el emlékbe, ne próbálja 
szétszerelni, ütögetéssel, cigaretta parázzsal, gyufával beindítani, mert annak jóvátehetet
len következményei lehetnek. 

A talált lőszerekhez, lövedékekhez és egyéb robbanótestekhez ne nyúljanak hozzá, 
hanem jól láthatóan jelöljék meg a helyet, vagy ha többen vannak, őrizzék azt, amíg az 
egyikük az elöljárónak jelentést tesz. Ilyen esetekben ne hallgassanak azokra a tapasztalt
ságukkal kérkedőkre, akik azonnyomban hatástalanítani akarják a lövedéket, mert ez 
nem az ő dolguk, hanem az előzőek szerint járjanak el. 

Akadnak, akik a szabályokat megszegve lőszert, robbanóanyagot visznek fel a kör
letbe és azzal ott játszanak vagy társaikat ijesztgetik. Nem lehet elég sokszor hangsú
lyozni, hogy ha ilyennel találkoznak, ne legyenek közömbösek, hanem akár a kollektíva 
közös fellépésével is akadályozzák meg a tragédiát. 

2. Tájékoztató 

a középfokú munkavédelmi szaktanfolyam 

tapasztalatairól 

Dr. Vasvári Ferenc mk. alezredes 

A Magyar Néphadsereg munkavédelmi oktatási rendszerében fontos szerepet tölt 
be a munkavédelmi megbízottak felkészítése, továbbképzése, a szakmai és módszertani 
ismereteik bővítése, amely hatékonyabbá teszi a tervező, szervező-, irányító munkáju
kat, a preventív tevékenységüket. 
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