
A miniszter elvtárs 90-es direktívájához kapcsolódva az MN PÜSZF-ség által 
készített Vll. 5 éves tervidőszak munkavédelmi feladatainak feladatterve (1986. /HK 
12./) meghatározza az érintettek számára a továbblépés irányait, amelyhez a konferencia 
széleskörűen feltárta a lehetséges módszereket, megoldásokat. 

Bízunk abban, hogy az MN II. Munkavédelmi Konferenciája kedvező hatással lesz 
a munkavédelmi tevékenység további fejlődésére, iránymutatása - amelyet ez a tájékoz
tatás is közvetít az érintettek számára - segíteni fogja a kedvező tendenciák tartós 
érvényre jutását a baleseti helyzet alakulásában. 

2. A munkavédelem és baleset-elhárítás helyzetének 
alakulása az MN üzemanyag-szolgálatnál 

Dr. Makra Ernő mk. alezredes 
és 

Dr. Gaál Zoltán mk. százados 

Az egészséges és balesetmentes munkavégzés igénye minden emberi tevékenység
gel szemben jogosan támasztott követelmény. A hadseregben minden tevékenységet a 
személyi állomány a katonai élet sajátosságainak megfelelően, részletesen kidolgozott 
munkavédelmi szabályok, előírások szerint végez. A harcszerű mozgások, a gyakorlatok 
is csak az egészségvédelmi, biztonságtechnikai előírások betartásával hajthatók végre 
balesetmentesen. 

A hadtáp5zolgálat általában véve nem tartozik a legveszélyesebb eszközöket alkal
mazó szervek közé, azonban a közlekedési, az üzemanyag-technikai eszközök és· az 
üzemanyagok sajátosságai révén mégis úgynevezett fokozott hatóképességű veszélyfor
rások lehetnek. Az üzemanyagokkal kapcsolatos baleset az MN egészében évente egy
két alkalommal fordul elő, de általában 5-7 évenként egy-egy súlyos balesetre is akad 
példa. Az eseteknek mintegy a fele valamilyen robbanás, másik fele pedig tűzesetek és 
esetenként egy-egy mérgezés is előfordult. 

Az MN Üzemanyag-szolgálatfőnökség és alárendeltségébe tartozó katonai szerve· 
zetek baleseti statisztikája az üzemanyagokkal kapcsolatos baleseteket illetően az utóbbi 
években kedvezően alakult. Szolgálati megbetegedés csak egyszer fordult elő, a balese
tek száma összesen 1 17 volt. 

A statisztika kedvező alakulásának valószínű magyarázata abban található, hogy az 
üzemanyag-szolgálat személyi állománya saját anyagait illetően alapos és részletes elmé
leti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. Az üzemanyagok kezelésének biztonságtech
nikája a kezelőket érdekli, és azt a szükséges mértékben elsajátítja. A munkavédelmi 
oktatás a munkába állók és az újoncok számára is alapvető fontosságú. Néhány millió 
liter tűz· és robbanásveszélyes benzin közelében élni és dolgozni ugyanis nem egyszerű 
feladat. A veszélyforrás lekicsinylése végzetes következményekkel járhat, azonban a túl
zása sem célszerű, mert zavarokat okozhat és hátráltatja a feladatok végrehajtását. 

A biztonság megteremtésének követelményei szolgálatunknál leginkább a szubjek
tív tényezőkre, az emberi magatartásra épültek. Ugyanakkor a tárgyi feltételek fejleszté
sét és napirenden tartjuk. A költséges, korszerű, biztonságos műszaki megoldások, 
magas szintű tűzvédelmi berendezések, a magas színvonalon telepített korszerű üzem-
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anyag-raktárak már a közeli terveinkben is szerepelnek, bár tudjuk azt is, hogy még 
néhány ö�éves terv is eltelik, amíg ezek általánossá válhatnak. 

A nagy mennyiségben tárolt tűz- és robbanásveszélyes anyagokon kívül vannak 
szolgálatunknál egyéb veszélyes mérgező és egészségre ártalmas anyagok is. Az utóbbi 
években az etilénglikolt tartalmazó anyagok veszélyessége is közismertté vált. Régebben 
ezt csak a szakemberek szűk köre ismerte, emiatt munkavédelmi oktatások alkalmával 
az etilénglikol tartalmú fagyálló folyadék, fékfolyadék biztonságtechnikájára vonatkozó 
szabályok megértetése és az állománnyal való elfogadtatása nehéz feladat volt, mert ezek 
az anyagok látszólag ártalmatlan, egyszerű folyadékok benyomását keltették. Ma már az 
etilénglikol puszta említésének is meg van a visszatartó ereje. 

Ehhez hasonlóan látszólag ártalmatlan folyadékoknak tűnnek a szilikonalapú hűtő
és egyéb folyadékok, olajok is. Ezek súlyos egészségkárosító hatásukat nem pillanatsze
rűen fejtik ki, de az alkalmazás szigorú biztonsági szabályait betartani létfontosságú ügy. 
A löveg-fékfolyadék és néhány szintetikus olaj is agresszív hatású, bőr - és egyéb károso
dást is okoz. A motorolaj és a gázolaj ártalmatlan anyagkénti kezelése általánosan elter
jedt vélemény. A bőrgyógyászati és a toxikológiai rendelőintézetek, a KÖJÁL azonban 
minden tőlük telhetőt megtesznek ennek a téveszmének megváltoztatásáért, azonban az 
ellenőrzések és újabb megbetegedések tapasztalatai jelzik, hogy még eddig nem sok 
sikerrel. Az az általános munkavédelmi szabály, hogy kerülni kell az ásványolajtermékek 
bőrrel való érintkezését, de ez ma még sajnos a virtuskodás, illetve a hanyagság miatt 
nem érvényesül kellően. 

Az egyéni védőeszközökkel való ellátás használatának megkövetelése a munkál
tató, a közvetlen munkahelyi vezető egyik kiemelt feladata. A védőeszközök használata 
- mint közismert - gyakran kényelmetlen. A gumikesztyűbe hamar beizzad a kéz, 
ügyetlenül lehet csak vele fogni stb. Ezek komoly ellenérvek, de nem elegendőek 
ahhoz, hogy egy komoly bőrkárosodással vagy vérképeltolódással szembeállíthatók len
nének. 

Véleményünk szerint a munkavédelmi oktatás és a propaganda csak akkor tölti be 
magas szinten hatását, ha az állomány meggyőzésével, tudatának alakításával ér el ered
ményt. A „Használd a védőeszközt!" parancsoló kijelentés önmagában kevés, sőt nem 
is szerencsés közlési forma. Egy-egy lakonikus tömörséggel fogalmazott díjnyertes pla
kát a szakemberek részére lehet tökéletes szimbólum, de a munkavégzők első gondolata 
gyakran az: vajon aki ezt megrajzolta, dolgozott-e nyáron fedett, poros raktárban 8 órát 
gumikesztyűben? 

A munkavédelmi propaganda szemléltető segédeszközei természetesen fontosak, 
figyelemfelhívó hatásuk általában funkcionál. Szolgálatunknál nőtt a csapatellátással és 
javítással foglalkozók munkahelyein elhelyezett munkavédelmi szemléltető anyagok 
mennyisége. Ezek javarésze esztétikus kivitelű, szakszerű és figyelemfelhívó plakát. 

Az üzemanyagok tulajdonságai révén megkövetelt sajátos munkavédelmi, tűzvé
delmi és környezetvédelmi feladatai az esetek jelentős részében átfedésben vannak egy
mással. Ez számunkra kedvező, mert megkönnyíti a területek egymással összefüggő 
gyakorlati feladataink koordinált teljesítését. Látnunk kell azonban azt is, hogy az üzem
anyag-forgalmazás mennyiségi növelése, a gazdaság és a környezet tűrőképességének 
határáig, a biztonsági feltételek egyidejű megvalósítása mellett célszerű. Ennek figyel
men kívül hagyása aránytalanul nagy problémákat idézhet· elő, és nagyságrendekkel 
növelheti a balesetek kockázatát. 
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