
3. Segédlet a sorállományú katonák munkavédelmi 
oktatásához 

(folytatás) 

Pécskiivi Lajos kpa. 

A következőkben az egyéni munkavédelmi védőeszközökre vonatkozó főbb előí
rásokat, a természeti hatások elleni védekezést, és végezetül, befejezésül ismertetjük a 
katonai tárgyú munkavédelmi filmeket. 

Az egyéni munkavédelmi védőeszköziikre vonatkozó főbb előírások 
Az egyéni munkavégelmi eszközök, felszerelések olyan veszélyek, hatások ellen 

nyújtanak védelmet a használójuk számára, amelyek más módon nem háríthatók el. 
Mindenki tudja, hogy az erős fényhatások súlyos szemgyulladást, látáscsökkenést, sőt 
vakságot okozhatnak. A fényhatást csökkenti, a szem számára elviselhetővé tenni csak 
védőeszköz (szemüveg, pajzs) alkalmazásával lehet. Minden egyéni védőeszköznek az 
említett példához hasonló a rendeltetése, ezért a rendszeresített védőeszközöket a kato
nák is kötelesek használni, ha feladataik teljesítéséhez ilyen védőeszköz elő van írva. 

A néphadseregben is használatos egyéni védőeszközök a védett testrészek szerinti 
felsorolásban a következők: 

A fejet eső, zuhanó, repülő tárgyak ütéseitől, valamint más oldalirányú ütések ellen 
kell védeni. Ezek a veszélyek általában építésnél, földmunkánál, robbantásoknál fordul
nak elő. A fejvédelem alapvető eszköze a munkavédelmi védősisak (kobak), anyaga 
ütésálló, és szükség szerint kiegészítő védelemmel is eUátható (arcvédő, tarkóvédő sze
relhető rá). Jellegét tekintve ugyanilyen szerepet tölt be a motorkerékpárosok számára 
kötelezően előírt motoros bukósisak is. Fontos szabály, hogy az áUszíj mindig rögzítve 
legyen, csak így jelent biztonságos védelmet. 

Az arcot, különösen a szemet főként a pattanó forgácsok, szilánkok, maró vegyi 
anyagok fröccsenése, por, valamint károsító sugárzások ellen kell védeni. Ilyen veszé
lyek forgácsoló, köszörülő, csiszoló munkáknál, valamint akkutöltésnél, hegesztésnél, 
vegyi anyagok töltésénél fordulhatnak elő. Az egyéni védelem eszközei az arcvédő paj
zsok, védőszemüvegek és különféle kámzsák. A mechanikai sérülések ellen védő sze
müvegek szilánkmentes, nagy szilárdságú üvegből készülnek, a vegyi ártalom ellen zárt 
gumikeretes a szemüveg, a párásodás megelőzésére megfelelő szeUőzéssel. 

Biztonságot csak az ép védőszemüveg jelent, törött üvegű védőeszközt tilos hasz
nálni! A védőszemüveget viselnie keU a veszélyes munkát végző segítőjének is! 

A légzőszervet az egészségkárosító portól, gőztől, gáztól, szennyezett levegőtől 
kell védeni. Ezek a veszélyek előfordulhatnak festő, galvanizáló, homokfúvó műhelyek
ben, mérgező harcanyagokkal kapcsolatos feladatoknál. Légzésvédelem főbb eszközei a 
szájcsutora, félálarc, sisakálarc. Fontos, hogy az álarcok pontosan illeszkedjenek, a mére
tük megfelelő legyen. A szűrőbetétek feleljenek meg szennyező anyag elleni védekezés 
követelményeinek. 

A kezet vágás, szúrás, meleg- és hideghatás, a vegyi anyagok és az elektromos áram 
okozta sérülések ellen kell védeni. Ilyen veszélyek a konyhai munkánál, építőipari, szak
és segédmunkáknál, anyagmozgatás, rakodás közben, takarításnál fordulnak gyakran 
elő. 
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A védekezés eszköze a megfelelően kiválasztott védőkesztyű. A védőkesztyű 
legyen a kéz méretének megfelelő, biztosítsa az újjak akadálytalan mozgását, a biztos 
fogást. Megrongálódott, szakadt kesztyű balesetveszélyes ! 

A lábat általában az elcsúszás, a ráeső tárgyak, a savas hatások, valamint a sztatikus 
feltöltődés ellen kell védeni. Különösen a szerelőmunkáknál, anyagszállításnál, kocsi
mosásnál, akkuműhelyekben, konyhai munkáknál fordulnak elő ilyen veszélyek. A 
védelem eszköze a védő lábbeli, amelynek lényeges tulajdonsága a kényelem és stabil 
lábtartás biztosítása, valamint csúszásgátló képessége. Az acél orrmerevítős bakancs 
mechanikai sérülések, a műanyag vagy gumicsizma kémiai hatások ellen véd. Különle
ges védelmet biztosít a lőszerbázisokon használt „antisztatikus" cipő, amely megakadá
lyozza a ,  sztatikus feltöltődésből származó szikrakisülést. 

A lábbeli gondozása a láb védelmét is szolgálja, ezért a munkavédelmi lábbeliket 
rendszeresen tisztítani, kiszárítani és lábgombásodás ellen gyakran kell fertőtleníteni. 

A hallószervet a nagy erejű hanghatások ellen kell védeni. Ilyen zajhatások lövész
fegyverekkel, lövegekkel, gránát-, akna- és sorozatvető fegyverekkel végrehajtott egyéni 
és kötelék lőgyakorlatok, éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatok, éles kézi
gránát dobógyakorlatok, gyalogsági és tüzérségi díszsortüzek, vaklőszer, illetve piro
technikai anyagok alkalmazásával, továbbá egyes haditechnikai eszközök (repülőgépek, 
helikopterek, harckocsik, légvédelmi irányítórendszerek, lokátorok) üzemeltetése köz
ben keletkeznek. 

A védőeszközök csak akkor biztosítják a kellő védelmet, ha a hallójáratot lezárják. 
Szakszerű alkalmazásukat gyakorlással kell elsajátítani. 

A védőeszközök használata, zárt védőruhák, légzésvédő készülékek viselése általá
ban nem nevezhető kényelmesnek. Ezek elsősorban nem a kényelmet, hanem a közvet
len veszély elhárítását szolgálják. A felhasználással járó kényelmetlenséget könnyebb 
megszokni, mint egy - védőeszköz mellőzéséből adódó - súlyos sérülés következmé
nyeit egész életen át viselni. 

Védekezés természeti hatások ellen 
Berényi Sándor kpa. 

A hidegben, fagypont alatti hőmérsékleten végzett tevékenység idején, gyakorla
ton, őrségben vagy a szabadban való tartós kinntartózkodás más eseteiben különös 
gondot kell fordítani a hideg elleni hatásos védekezésre. Az elégtelen védekezés főleg a 
végtagokon fagyást, fagydaganatokat okozhat. A szervezet általános lehülése pedig pél
dául ittasság miatti elalvás következtében súlyos, halálos következményekkel járhat. 
Növekszik a fagyás veszélye, ha az hideg szélfújással is párosul. 

Az időjárási viszonyoknak megfelelő réteges öltözködés mellett a végtagok, kéz, 
láb, valamint a ruházattal fedetlen testrészek (fül, orr) megóvására kell fokozott figyel
met fordítani. Növekszik a fagyási veszély az átnedvesedett lábbelik, ruházat esetén, 
ezért a nedves cipőt, ruhát minél előbb meg kell szárítani, illetve ki kell cserélni. Veszé
lyes a hideg ellen motorjáratással védekezni, mert a zárt helyen (járműszínben, vezető
fülkében) felgyülemlő szénmonoxid halálos mérgezést is okozhat. 

A szabadban tartózkodók - különösen a nyári hónapokban - ki vannak téve a vil
lámcsapás veszélyeinek. A villámcsapás elkerülésére a katona villámlás idején ne tartóz-
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kodjon a szabadban olyan helyen, amely kiemelkedik a környezetből, így például ne áll
jon terepen egyedül álló fa alá, mesterséges vagy természetes magaslaton, nagy kiterje
désű fémes felületek közelében. Ne tartson kezében fémes, hegyes, vizes tárgyat. 

A szabadban tartózkodás veszélye a kullancs-csípés lehetősége is. Ennek elkerülé
sére erdőben kerülni kell a sapka nélküli mozgást, tartózkodást, fűben, illetve a fák alatti 
fekvést. Ha valaki ruházatában, testén rovarmozgást észlel, feltétlenül keresse meg az 
okát, mert a kullancs eltávolítása akkor a legkönnyebb, amikor még a számára legkedve
zőbb szívási helyet ( ezek általában a lágyabb részek, hajlatok) keresi a testen. Ha a kul
lancs már befúródott, nem kell erőszakosan eltávolítani, hanem olajjal, zsírral bekenve 
kell a bőrből való eltávolításra kényszeríteni, nehogy a feje beszakadjon. Ha van rá lehe
tőség, azonnal orvoshoz kell fordulni segítségért, de mindenképpen helyes, még utólag is bemutatni orvosnak a csípés helyét. 

Munkavédelmi filmek 

Az ismertetett katonai tárgyú munkavédelmi filmek az alapkiképzésben, illetve azt 
követően a további kiképzés folyamán is eredményesen használhatók fel a baleset-elhá
rítási és munkavédelmi ismeretek bővítésére és fejlesztésére, az eseti oktatás kiegészíté
sére. 

Különösen célszerű vetíteni: 
- az alapkiképzés során az általános munkavédelmi ismeretek oktatásához (főként 

az „Új környezetben l.", ,,Alattomos ellenségünk a zaj", ,,Ha megtörtént a baj" című fil
meket); 

- a szakkiképzés keretén belül munkavédelmi oktatáshoz; 
munkavédelmi napok porgramjaként; 

- a játékfilmek vetítése előtt; 
- eseti oktatás kiegészítéseként, minden egyes különösen veszélyes feladat végre-

hajtására történő felkészülés alkalmával. 

A filmek rövid tartalma és vetítési ideje: 

Új környezetben l. 25 perc 

A film megtekintése különösen fontos a bevonult újonc állomány részére. Megis
merkedhetnek a szolgálat ellátásával, a munkavégzéssel összefüggő leggyakoribb bale
seti veszélyforrásokkal, a balesetek megelőzésének módjaival . A film jól példázza, hogy 
a biztonsági rendszabályok betartása, a jó közösségi szellem kialakulása, az egymás iránt 
érzett felelősségérzet nélkülözhetetlen a saját és mások testi épségének, egészségének 
védelmében. 

Alattomos ellenségünk a zaj 18 perc 

A zaj korunk jellegzetes kísérője. A megengedettnél nagyobb zaj súlyos hallászava
rokat okoz. A zajártalom okozta halláskárosodás gyógyítása mai tudásunk szerint nem 
lehetséges, ezért a megelőzésre kell nagy gondot fordítani. A film tájékoztatást ad a hal
lás élettani folyamatáról, a halláskárosodás kialakulásáról, a zaj elleni védelem néphad
seregi lehetőségeiről. Bemutatja a néphadseregben előforduló jellegzetes károsító zajha
tásokat és az ellenük való védekezés módját. 
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Ha megtörtént a baj 10  perc 
Sérülések vagy megbetegedések esetén a megfelelő orvosi ellátáson túlmenően 

egyéb feladatok is jelentkeznek. A film gyakorlati eligazítást ad a sérült vagy megbetege
dett katonáknak, polgári alkalmazottaknak balesetekkel kapcsolatos teendőikhez, jogaik 
érvényesítéséhez, valamint az elöljáróknak a gyors, helyes ügyintézéshez. 

Új kó'rnyezetben II. 20 perc 
A film egy riadóztatott alegység harcászati gyakorlatának baleseti veszélyforrásait, 

baleseti helyzetet okozó helytelen magatartásformáit és ezek megelőzési módjait 
mutatja be. Megismerhetjük a riadó utáni felkészülés biztonságos elvégzésének, a kato-. nai menetoszlop közlekedésének biztonsági szabályait, a teher- és harcjárművel történő 
személyszállítás baleset-elhárítási előírásait, a gyakorlatok alatti baleset-elhárítási szabá
lyokat és a pihenőidőben előforduló jellegzetes magatartási hibákat. A gyakorlaton 
használt gép- és harcjárművek, imitációs és pirotechnikai anyagok, kézifegyverek, 
egyéni védőeszközök biztonságos használatára vonatkozó szabályok rövid ismertetésén 
túlmenően, a film a környezetünk védelmére is felhívja a figyelmet. 

Veszélyhelyzetek úton, vasúton 18 perc 
A gépkocsi és vasúti közlekedés számos baleseti veszélyt rejt magában. A film a 

vasút-közút kereszteződés, vasúti szállítás és közlekedés néhány tipikus balesetét 
mutatja be. A figyelmetlenség, a könnyelműség és a szabályok megszegése súlyos 
következményekkel járhat. Héhányan a balesetet szenvedettek közül maguk vallanak 
tragédiájuk körülményeiről. 

jól ismert okok 20 perc 
A film bemutatja a polgári dolgozók munkafeladataihoz kapcsolódó főbb baleseti 

veszélyeket, a megelőzés lehetőségeit. A mindennapi tevékenységek, a közlekedés, a 
gyalogos mozgások, a szabadidős sport is veszélyeket hordoznak magukban.Jól ismert 
okok ezek, mégis sok baleset okozója a baleseti veszélyek tudatos vagy gondatlan sem
mibevevése, a figyelmetlenség, a ·munkahelyi rendetlenség. 

Védjük meg testünk épségét 18 perc 
A film bemutatja, hogy a csonkulásos balesetek következményei nem átmeneti jel

legűek, hanem egy életre szólnak. A továbbiakban a mindennapi munkatevékenység 
során bemutatja a csonkulásos balesetek típusait, azok bekövetkezésének főbb okait, 
ráirányítja a figyelmet a megelőzés érdekében szükséges tennivalókra. A balesetek közül 
a film kiemelten foglalkozik a faipari munkabalesetekkel, a gyűrű okozta újjsérülések 
megelőzésével, a gyakran ittassággal kapcsolatos vasúti balesetekkel, ráirányítja a figyel
met a konyhai gépek kezelésével, a nehéz tárgyak rakodásával, a nyílászárók becsapódá 
sával kapcsolatos kézsérülésekre is. 

Röntgenfelvétel 25 perc 
A film egy a valóságban megtörtént, halálos áldozatokat is követelő tehergépkocsi

baleset dokumentuma. 
A kiképzőbázisra menetet végrehajtó gépkocsioszlop egyik teherautója műszaki 

okból lemaradt. A parancs szerint „önálló menettel" kell eljutni a kiképzőbázisra. 
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Útközben többször is megállnak szeszes italt fogyasztani. Az egyik ittas és gyakorlatlan 
katona a gépkocsiparancsnok engedélyével átveszi a kormányt. Túllépve a megengedett 
sebességet, elveszti uralmát a kormány felett és a teherautó az útmeni tóba borul. A film 
a szabálytalanságok sorozatának bemutatásával a tragédia valódi okait keresi, mint a 
balesetről a szereplők vallomásaival készített "röntgenfelvétel". 

Nem játékszer 21 perc 
A harcászati gyakorlatokon fel nem használt különböző robbanó- és imitációs 

anyagok „eltulajdonítása" és a velük folytatott felelőtlen játék többször vezetett tragé
diához. Ilyen eseteket dolgoz fel a film, megrendítő hitelességgel, felkeresve a kamerával 
a balesetet szenvedett katonákat, akik sajnos már későn vonták le a tanulságot, hogy a 
robbanóanyag nem játékszer. 

Két nap élet 21 perc 
A dokumentumfilm egy megtörtént halálos végű,. motoros baleset történetét 

mutatja be. A kétnapos eltávozásra boldogan hazatérő katona motorkerékpárral láto
gatja meg ismerőseit, rokonait, akikkel több helyen is szeszes italt fogyaszt. A „csak egy 
pohár bor" végül is jellegzetes közlekedési tragédiához vezetett: az ittas katona gyors
hajtása végzetessé vált. 

A katonai tárgyú munkavédelmi filmek a körzetileg illetékes filmbázisoktól igényelhetők. 
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