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1. Tájékoztató
a néphadsereg polgári alkalmazottainak 1987. évi 

baleseti helyzetéről

M N  Pénzügyi Szolgálatfőnökség 
Baleset-elhárítási és 'Munkavédelmi Osztálya

A tájékoztató a polgári alkalmazottak baleseteinek adatait összegezi az 1988. április 
30-ig beérkezett II. sz. Adatlapok alapján, valamint tartalmazza a Honvédelmi Miniszté
rium felügyeleti irányítása alá tartozó vállalatok és gazdaságok baleseti helyzetének főbb 
jellemzőit is.

I.

A baleseti helyzet általános jellemzői

1. 1987-ben foglalkozási balesetek következtében 412 polgári alkalmazott sérült 
meg, akik összesen 9714 napra estek ki a munkából. Üzemi baleset következtében 299, 
üzemi baleset miatt 113 sérülés történt. Egyéb foglalkozási balesetet az év folyamán 
nem jelentettek.
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Az üzemi, valamint a munkába menet, illetve onnan jövet történt üzemi úti balese
tekkel kapcsolatos megállapításokat a jelentés külön ismerteti.

2. A  polgári alkalmazottak üzemi baleseteinek főbb adatait a következő táblázat tartal
mazza:

Kiesett napok Egy sérültre jutó
Év Sérülések száma száma kiesett napok száma

1986 342 7076 20,7
1987 299 6490 21,8
1986 év %-ában 87,4 91,7 105,3

A megelőző évhez képest a baleseti sérülések száma 12,6%-kal, a kiesett munkana
pok száma 8,3%-kal csökkent, viszont a sérülések súlyossági mutatója 5,4%-kal növeke
dett.

A sérülések súlyosság szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja:

Év Halálos Csonkulásos Súlyosx Könnyű Összesen

1986 1 3 244 94 342
1987 2 3 227 67 299
1986 év %-ában 200,0 100,0 93,0 71,3 87,4

x Súlyos a sérülés, ha a kiesett napok száma meghaladja a nyolc napot.
A súlyos sérülések száma 7%-kal, a könnyűeké jelentősebb mértékben, 28,7%-kal 

csökkent.
A halálos és csonkulásos balesetek bekövetkezésének körülményei és általánosan is 

hasznosítható tanulságai a következők:
-  az MN Textiltisztító és Javítóüzem 9. sz. üzemegységének dolgozója, Pál Sándor 

kpa. mosóipari szakmunkás az egyik mosógépen dolgozott. Munkavégzés közben, az 
üzemeltetési utasítás sorozatos megszegése következményeként, a gépből kicsapódó 
forró mosóvíz és gőz leforrázta Pál kpa.-t, aki égési sérüléseibe belehalt;

-  az MN Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola állományába tartozó Felszeghy 
Zsolt kpa. elhelyezési szolgálatvezető az egyik nyolcemeletes tantermi épület tetején a 
korábban történt beázás okát akarta megállapítani. Az épület tetejére egyedül ment fel, 
és miután a tetőt szegélyező mellvédhez túl közel ment, feltehetően rosszukét miatt, a 
tetőről -  mintegy 35 m magasból - lezuhant és életét vesztette;

-  az MN 3715 állományába tartozó Juhász Csaba pa. gyalugépen dolgozott. Mun
kavégzés közben egy pillanatra másfelé nézett, a gyalukés az anyagot felcsapta, a jobb 
keze a késhez csapódott és a kés az V. ujjának első percét levágta;

-  az MN 9351 állományába tartozó Budai Ernő pa. gyalugépen dolgozott. Mun
kavégzés közben a fa belsejében levő csomót a gép kivágta. A munkadarab megugrott 
és a sérült keze a forgó késhez ért, amely bal keze középső és gyűrűs ujjának csonkulását 
okozta.
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I I .

A baleseti helyzet részletes elemzése

3. A polgári alkalmazottak baleseti sérülései a következő főbb tevékenységi területeihez 
kapcsolódnak;

-  munka 210 sérülés 70,2%
-  közlekedés 10 sérülés 3,4%
-  sport 18 sérülés 6,0%
-  egyéb 61 sérülés 20,4%

Összesen 299 sérülés 100,0%

a) A munkabalesetek száma az előző évihez képest csökkent, megoszlásuk tevé
kenységi körönként a kővetkező:

1987 1986

-  javítás, karbantartás 25 49
-  szállítás, tárolás, rakodás 27 38
-  építő tevékenység 26 18
-  konyhai munka 43 57
-  egyéb munka 89 75

Összesen 210 237

A javítás, karbantartás során bekövetkezett balesetek száma jelentősen, az előző
évinek mintegy a felére csökkent. A sérülések nagy része a gépjármű-telephelyeken, 
javítóműhelyekben, az elhelyezési műhelyekben, illetve a meghibásodott épületgépé
szeti berendezések, szerelvények javítási helyén történt. A balesetek jórészt a figyelmet
len, gyakorladan munkavégzés, a biztonsági rendszabályok megszegése miatt, továbbá 
az egyéni védőberendezések hiánya, vagy használatuk elmulasztása következtében for
dultak elő. Gyakoriak az épületkarbantartással, az üvegezéssel, a víz- és fűtésszereléssel 
kapcsolatos balesetek is.

A biztonsági előírások megszegése okozta a következő balesetet is:
-  az MN Központi Műszaki Javító Üzem állományába tartozó Márton Lajos kpa. 

egy kotrógép munkahengerét szabálytalanul úgy akarta szétszerelni, hogy a munkahen
ger egyik végét egy targoncához rögzítette, a másik végét pedig az aljazatbeton repedé
sébe belevert csapszeghez kötözte. A megfeszítést követően a csapszeg a repedésből 
kivágódott, a dolgozó jobb lábán erős zúzódást okozott;

A megelőző évhez képest tovább csökkent a faipari gépekkel bekövetkezett balese
tek száma. A két csonkulásos baleseten túl még 8 sérülés történt faipari gép szabályta
lan, figyelmetlen használata közben, főként a védőberendezés hiánya vagy alkalmazásuk 
mellőzése miatt.

A szállítás, tárolás, rakodás során megsérültek száma a tavalyihoz képest csökkent. 
A balesetek jelentős része az elhelyezési anyagok, élelmiszerek kézi anyagmozgatása, a 
gépjárműre fel-, illetve lerakodás közben történt. A leggyakoribbak az anyagok leesése,

i n



dőlése következtében előforduló kéz-, illetve lábsérülések, de számos baleset történt 
munka közbeni elbodás, elcsúszás következtében is. Előfordult néhány esetben a konté
nerek helytelen használatával, illetve a targoncák szabálytalan üzemeltetésével kapcsola
tos baleset is.

Néhány jellegzetes rakodási balesetet mutatnak a következő példák:
-  az MN Budapesti Területi Elhelyezési Igazgatóság 1. sz. Területi Elhelyezési 

Osztály állományába tartozó Bere Gyula pa. kazántagokat pakolt raklapra. Munkavég
zés közben bal kezének középső ujja két kazántag közé szorult, és ujjai eltörtek;

-  az MN 6060 állományába tartozó Stekler Miklósné pa. udvar takarítást végzett a 
raktár mellett. Ebben az időben egy ott álló tehergépkocsi platójára keretes csőállványt 
pakoltak. Rakodás közben a tehergépkocsi bal oldali oldalfala a kilazult rögzítő és a neki 
támaszkodó anyag súlyától lebillent, és az ott tartózkodó Stekler Miklósné pa. fejét 
megütötte;

-  az MN Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola állományába tartozó Durucskó 
István pa. fogasléces emelőt szállított munkatársával egy három kerekű szállító kocsin. 
Figyelmetlenség következtében a szállító kocsi kereke átment Durucskó pa. jobb 
lábfején.

Az építőtevékenység során bekövetkezett balesetek száma tovább emelkedett, a sérü
lések súlyossága az átlagot meghaladja. 8 zuhanásos baleset történt, melyek közül 1 
halálos kimenetelű volt. A sérülések alkalmatlan eszköz, szerszám használata, illetve sza
bálytalan, figyelmeden munkavégzés következtében fordultak elő. így például:

Az MN Textiltisztító és Javítóüzem 8. sz. üzemegység állományába tartozó Székely 
János pa. egy konténer faház tetején hullámpala-lemezek cseréjét végezte. A munka 
befejezése után előbb feltérdelt, majd rátámaszkodott a hullámlemez szélére, amely az 
épület síkjától 14 cm-re kiállt. A hullámpala széle letörött és Székely pa. mintegy 3 m 
magasból a betonjárdára zuhant. A zuhanás következtében súlyos medencecsonttörést 
és vesezúzódást szenvedett, aminek következtében 127 napig volt munkaképtelen.

A konyhai munkavégzés közben bekövetkezett balesetek száma az előző évihez 
képest csökkent. A sérülések negyede a konyhák, illetve éttermek vizes, zsíros kövén 
történő elcsúszás következménye. Néhány baleset forrása, illetve a forró mosogatóvíz
ben szétpattanó konyhai edények által okozott szúrás-vágás következtében történt. A 
kapkodó, figyelmetlen munkavégzés miatt 20 dolgozó vágta el a kezét késsel, illetve 
szúrta meg az ujját csontszilánkkal, három alkalommal pedig a szeletelőgépek szabályta
lan üzemeltetése miatt történt ujjsérülés. Néhány példa a gyakoribb konyhai balesetekre:

-  az MN 1. sz. Katonai Kórház állományába tartozó Strupka Ferenc pa. szeletelő 
géppel sonkát szeletelt. Munkavégzés közben a keze a nedves sonkán megcsúszott és a 
forró kés jobb kezének mutatóujját elvágta;

-  a HM Ellátó Igazgatóság állományába tartozó Rónai Roland pa. leveses edényt 
emelt le a szállító kézikocsiról. Leemelés közben az edény megbillent, és a forró leves a 
lábára fröccsent;

-  az MN 5232 állományába tartozó Gombos Attiláné pa. kezében mosogatás köz
ben egy pohár összetört, és a bal kezén vágott sérülést okozott;

-  az MN 5. Híradóanyag Raktár és Javítóműhely állományába tartozó Arvay 
Józsefné pa. ételhordót vitt a kiadó pulthoz. A pult előtt a vizes padlón megcsúszott, 
elesett és jobb bokája eltörött.
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b) A közlekedési balesetek száma csökkent, megoszlásuk eszköz szerint a következő:

1987 1986
-  gépjármű-közlekedés 7 10
- motorkerékpár, kerékpár - 1
- tömegközlekedési eszköz 2 1
-  gyalogos közlekedés 1 3

Összesen: 10 15

Tovább csökkent a gépjármű-közlekedési balesetek száma. Az év folyamán 2 alka
lommal történt ütközés, többen ki- és beszállás közben -  részben elcsúszás, elesés, 
gödörbe lépés következtében -  szenvedtek láb-, illetve kézsérülést. A gyalogos baleset a 
jeges úton történő óvatlan haladás következtében történt. Néhány példa a súlyosabb közle
kedési balesetekre:

-  az MN 5129 állományába tartozó Gunyec József kpa. szolgálati gépjárművön 
mint utas tartózkodott. A gépjármű vezetője Czomba Béla honv. egy kettős útkanyar- 
ban - a nedves úttest és relatív gyorshajtás miatt -  áttért az úttest menetirány szerinti 
bal oldalára, majd az árokba sodródva felborult. A baleset következtében Gunyecz 
József kpa. fejsérülést szenvedett;

-  az MN Budapesti Területi Igazgatóság 3. sz. Területi Elhelyezési Osztály állomá
nyába tartozó Ender Zoltán pa. szolgálati útról tért vissza a laktanyába, amikor a havas 
úton egy elakadt autóbuszt vett észre. A gépkocsiból kiszállt, hogy segítsen, eközben a 
jeges talajon megbicsaklott a lába és elesett. Bokáján szalagsérülést szenvedett és emiatt 
40 napig volt munkaképtelen.

c) A sportbalesetek száma jelentősen csökkent. A csökkenés alapvetően a munkaidő
ben engedélyezett sportolás év közbeni megszűnésével van összefüggésben. A bekövet
kezett 18 sportbaleset a következőképpen oszlik meg:

-  labdarúgás
1987
11

1986
31

-  atlétika - 1
-  egyéb sport 7 9

Összesen: 18 41

A labdarúgás során bekövetkezett balesetek többsége továbbra is az életkornak 
nem megfelelő játék, figyelmetlenség, illetve a sportolásra alkalmatlan terület és szerelés 
használatának következménye. Jellemző, hogy a sérültek nagy része labda nélküli játék 
során elesés, elbotlás, összefutás következtében szenvedte el sérülését. Kismértékben 
csökkent az egyéb sportágak során elszenvedett balesetek száma, de ezen belül is szá
mottevőek a labdajátékok - röplabdázás, kosárlabdázás -  közben történ balesetek.

15 113



d) Az egyéb tevékenységekkel összefüggő balesetek száma jelentősen emelkedett. A 
balesetek döntő többsége -  91,8%-a továbbra is az objektum területén a havas-jeges, 
illetve rossz minőségű utakon, hibás lépcsőkön, valamint a vizes helyiségekben történő 
elcsúszás, elbodás miatt következett be. Ketten rosszullétet követő elesés miatt, ketten 
ablaktakarítás közben történt üvegtáblatöréskor szenvedtek balesetet.

4. A sérülések megoszlása a sérülés súlyossága és a sérültek szervezeti hovatartozása szerint a 
következő:

A katonai szervezet
(alárendeltekkel Halálos 
együtt)

A sérülés súlyossága 
Csonk. Súlyos Könnyű

Összesen 
1987 1986

1986. év 
%-ában

Csapatok

MN 5232 - 2 41 12 55 69 79,7
MN LÉREP-ság - - 16 11 27 38 71,0
MN HÁVA - - 4 4 8 12 66,7

Csapatok összesen - 2 61 27 90 119 75,6

HM-szervek

MNVK - - 18 2 20 20 100,0
MN Kik. Főf.-ség 1 1 28 7 37 36 102,8
MNHF-ség 1 - 56 12 69 65 106,2
MN FVSZF-ség - - 19 8 27 48 56,3
MN PCGTSZF-ség - - 10 1 11 11 100,0
MN BFF-ség - - 21 7 28 24 116,7
Többi HM-szerv - - 14 3 17 19 89,5

HM-szervek összesen 2 1 166 40 209 223 93,7

MN összesen 2 3 227 67 299 342 87,4

A  csapatoknál az üzemi balesetek száma az előző évihez képest 1/4-ével csökkent, 
néhány HM-szerv alárendeltjeinél is csökkenés tapasztalható. A baleseteknek majdnem 
kétharmada három katonai szervezetnél (MNHF-ség, MN KIK FF-ség, MN 5232) 
következett be. Javulás tapasztalható az MN FVSZF-ség alárendeltjeinél, míg az 
MNVK és az MN PCGTSZF-ség alárendeltjeinél a balesetek száma a tavalyival azonos.

5. A HM felügyelete alá tartozó vállalatok és gazdaságok polgári dolgozóinak bal
eseti helyzetét a következő táblázat szemlélteti:
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Megnevezés
Balesetek Kiesett napok 

száma száma
Sérülések 

1000 fő

Kiesett

1000

nap

fő

Kiesett nap 

sérülés

1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987

MN Gödöllői 
Gépgyár 22 26 560 722 17,4 20,3 441 564 25,5 28,9
MN ÉKV 24 27 884 760 22,3 30,6 823 862 36,8 28,1
MN Erdőgazd;iságok 62 54 1900 1680 25,8 22,4 789 698 30,6 31,1

Összesen 108 107 3344 3162 21,8 24,4 684 708 31,0 29,3

1987. év
1986 %-ában - 99,1 - 94,6 - 111,9 - 103,5 - 94,5

A vállalatok és gazdaságok polgári dolgozóinak baleseti helyzete gyakorlatilag nem 
változott. A balesetek száma eggyel kevesebb, mint tavaly, a kiesett napok száma is kis
mértékben (5,4%) csökkent. A sérülések súlyossági mutatója a tavalyi évhez képest 
5,5%-kal csökkent. Halálos baleset 1 történt, míg csonkulásos baleset nem fordult elő. 
A balesetet kiváltó okok között változatlanul a figyelmetlenség és a foglalkozási szabály
szegés áll az élen. Több területen még nem kielégítő a munkahelyi fegyelem, de figye
lemre méltó a vezetők egyre határozottabb fellépése a szabálytalanságok visszaszorítá
sára, szükség esetén a fegyelmi felelősségrevonás alkalmazására.

A sérült testrészek között továbbra is a kézsérülések a leggyakoribbak, ezek jórészt 
a szerszámok hibáiból vagy helytelen használatából, a védőeszközök mellőzéséből, a 
különböző anyagok, alkatrészek szabálytalan mozgatásából, a fémforgácsolási technoló
giai előírások megsértéséből származnak. Ugyanakkor örvendetes, hogy a dolgozók 
egyre nagyobb többsége ismeri fel a védőeszközök használatának szükségességét. 
Továbbra is visszatérő probléma, hogy a védőeszközök oly sokszor kifogásolt minő
sége az évek során csak keveset javult.

A HM felügyelete alá tartozó vállalatok és gazdaságok baleseti helyzete a sérülések 
gyakoriságát tekintve kedvezőbb, a népgazdaság hasonló ágazataihoz képest.

6. A polgári alkalmazottak úti baleseteinek főbb adatait a következő táblázat tartal
mazza:

Év
Sérülések
száma

Kiesett napok 
száma

Egy sérültre jutó 
kiesett napok száma

1986 83 2179 26,3
1987 113 3224 28,5

1987. év
198(1 %-ában 136,1 148,0 108,4
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A balesetek száma a megelőző évhez képest jelentősen emelkedett. Ugyancsak 
növekedett a balesetek súlyossági mutatója is -  az egy sérültre jutó kiesett napok száma 
- ami az előző évi értéknél 8,4%-kal nagyobb. Halálos baleset nem fordult elő.

A sérülések súlyosságát a következő adatok jellemzik:

Év Halálos Csonkulásos Súlyos Könnyű Összesen

1986 4 68 11 83
1987 - 90 23 113

1987. év
1986 %-ában - 132,4 209,1 136,1

A sérülések növekedését a súlyos sérülések számának emelkedése jellemzi.

A z úti balesetek okozta sérülések megoszlása eszköz szerint a következő:

-  gépjármű-közlekedés
-  motorkerékpár, kerékpár
-  tömegközlekedési eszköz
-  gyalogos közlekedés

1987 1986
16 előző évben 17 
11 előző évben 5 
21 előző évben 11 
65 előző évben 50

Összesen: 113 83

Az úti balesetek nagyobb része gyalogos közlekedés során figyelmedenség sietség 
következtében, jórészt a takarítatlan havas-jeges, illetve az elhanyagolt állapotú utakon 
következett be. A sietségre utal az is, hogy a balesetek 60,2%-a (68 sérülés) munkába 
menet közben következett be.

III.

Következtetések, feladatok

A  néphadsereg polgári dolgozóinak baleseti helyzete az üzemi balesetek főbb ada
tait tekintve a megelőző évhez képest számottevően javult. Csökkentek a baleseti sérü
lések, valamint a sérülések miatt kiesett munkanapok száma is mérséklődött. Az üzemi 
úti balesetek száma ugyan tovább emelkedett, de minthogy halálos kimenetelű üzemi 
baleset nem fordult elő, így ezek kimenetele is alapvetően kedvező irányba változott.

A baleseti helyzet javulásában szerepe van annak, hogy a közvetlen munkahelyi 
vezetők nagyobb figyelmet fordítanak a munkavédelmi előírások betartására, a balesetet 
okozó körülmények megszüntetésére, a rend, a fegyelem, a helyes munkahelyi magatar
tás megkövetelésére. Erre utal az is, hogy az év folyamán egyeden baleset bekövetkezé
sében sem volt kimutatható az ittasság szerepe. A balesetek bekövetkezésének körülmé
nyei azonban azt is mutatják, hogy mindig akadnak katonai szervezetek, ahol a balese
tek megelőzésére nem fordítanak kellő figyelmet. Gyakori jelenség a munkavédelmi
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szemléken feltárt hibák megszüntetésének elmulasztása, a munkavédelmi oktatás for
mális megtartása, a fegyelmezetlenségek, köztük a védőeszközök mellőzésének megtö
rése. Mindezek hátráltatják a baleseti helyzet nagyobb ütemű javítását.

A polgári alkalmazottak baleseti helyzetének további javítása érdekében, -  meg
egyezően az MN II. Munkavédelmi Konferenciáján megerősített irányokkal, valamint a 
néphadsereg 1987. évi baleseti helyzetéről szóló összefoglaló jelentésben a személyi állo
mány testi épsége, egészsége védelmének javítására a miniszter elvtárs által jóváhagyott 
főbb tennivalókkal összhangban -  a következő alapvető irányokban kell eredményesebben tevé
kenykedni:

- tovább kell javítani a munkavédelmi oktatást, hangsúlyt helyezve a szak- és az 
eseti feladatokhoz kapcsolódó szabályok, előírások ismertetésére, valamint azok ismere
tének ellenőrzésére;

-  jobban fel kell használni a munkavédelmi propaganda adta lehetőségeket a dol
gozók felelősségtudatának növelésére. Ennek részeként a munkavédelmi filmek és 
video-anyagok felhasználásával, a balesetek tanulságainak, következményeinek széles 
körű tudatosításával kell a dolgozók munkavédelmi szemléletét befolyásolni;

-  növelni kell a közvetlen munkahelyi vezetők felelősségtudatát a munkafeladatok 
balesetmentes végrehajtásában;

-  minden munkahelyen rendszeresen fel kell tárni a baleseti veszélyforrásokat és 
meg kell hozni a balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket;

-  az előírt időszakban felül kell vizsgálni, illetve ellenőrizni kell a munkaeszközök 
műszaki-biztonsági állapotát, megkövetelni a feltárt hibák kijavítását, az alkalmatlan esz
közök használatát meg kell tiltani;

-  szigorúan meg kell követelni az egyéni védőeszközök, a védőberendezések hasz
nálatát, következetesen fel kell lépni azokkal szemben, akik ezek használatát elmulaszt
ják.

A főbb feladatokból adódóan a polgári alkalmazottak baleseti helyzetének javítá
sára, az 1987. évi célkitűzésekkel gyakorlatilag megegyezően, 1988. évben is kiemelt figyel
met kell fordítani:

-  a javítóműhelyek és felszereléseik biztonságos állapotára, a veszélyek csökkenté
sére, a munkakörülmények fejlesztésére;

-  a munkahelyi fegyelem szilárdítására, a felelődenség, a hanyagság visszaszorítá
sára;

-  a konyhák munkahelyi rendjének és tisztaságának biztosítására, a védőeszközök 
viselésére, a konyhai kisgépek biztonsági berendezéseinek üzemképességére, az üzemel
tetési utasítások betartására;

-  az objektumok útjainak, járdáinak, a lépcsők, a folyosók előírásszerű állapotára, 
megfelelő karbantartására, csúszásveszélyeinek csökkentésére.

2. A nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás 
egészségkárosító hatásai, a védekezés lehetőségei

Dr. Németh András orvos őrnagy

A  nagyfrekvenciás sugárzás vagy másnéven mikrohullámú sugárzás technikai felhaszná
lása nem nagy múltra tekint vissza. Története a második világháború idején kezdődött

117


