
BSETTANULMÁNr ELfrLÓVLLÁS TARGONCÁVAL
BEKÖVBTKEZETT BALESETa,ŐL

Beleda LószlóL

A Magrar Honvédség baleseti stati§ztikáját elemezve m€fl§/€lhet-
jü\ hory az előző években anyagmozgató gépekkel baleset nem történt.

Az esettanulmány megírására egy a közelmúltban, emelővillá,s tar-

goncával bekövetkezett hálálos kimenetelű baleset kapcsán kerűlt sor.
Mely írással szeretnék ráülágítani ezen technikai eszköz veszélyességé-
re, elemezve abaleset bekövetkeztének körülményeit, azzal a nem titkolt
céllal, hogy a feltárt hiányoss ágok közzétételével a parancsnokok saját
hatáskörükben megtegyenek minden tőlük telhetőt a hasonló balesetek
elkerülése érdekében.

A katonai objektum, ahol a baleset bekövetkezett egy üres, haszno-

sításra váró ingatlan, amelyet kis létszámú fegyver nélküli, kimondottan
vagyonvédelmi feladatokat ellátó szo|gálat őriz.

Az objektum területén lévő raktárak bontását végezte egy helyi vál-
lalkozó, aki az anyagmozgatási feladatokra saját tulajdonú emelőüllás
targoncáját használta, Anapi munkákbefejeztével, illewe a hétvégi mun-
kasiűneti napokra a gépet nem szállította el, hanem szóban a szolgálat
felüg]/eletére bízta.

A hétvégén a szolgálat pihenőben lévő két katonája a szolgúlat pa,
rnncsnokától a targonca vezetésére krt engedéIyt. A katona miután a tar-

goncát segédeszköz nélkül beindította, az objektum közlekedési útvona-
iain, majd avolt tárolótéren kialakított rutinpályán gyakorolta avezetést.

Yeszélyérzetélek teljes hiányában eg5ne gyorsabban 'körözött". Mikor is
a kissugarú balra történő kanyarodási íven a targonca megbillent, majd
felborult. Kezelőjének olyan súlyos sérüléseket okozott, hog5l a katona
a helyszínen megha|t.

1 Beneda László írü, óma8y, MH Biztonságlechnikai Hivatat, Biaon§ágtechnikai fótiszt
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A halálos kimenetelű baleset törvényszerű bekövetkezését soroza_
to§ §?ábály-, intézkedés megszegése, valamint a fiatal életkori sajátossá-
goknak megfelelő, vétkes könnyelműseg idézte elő.

A baleset bekövetkezéÁéheznagmértékben hozzájárulr, hogy a pol-
gári tulajdonban lévő targonca üzemeltetóje nem tett meg mindent an-
nak érdekében, hogy a gépet idegen személy el ne indíthassa (KÁBESZ
244- pont). Ez a szabály nemcsak a Magnr Honvédségtechnikai eszközeire
vonatkozilc, hanem a polgii életben is azonos módon van előírva. Abiz-
tonságos územeltetés követelményeinek kielégítesére a targoncákat in-
dítókapcsolóval, fék-, és ülésmegszakító kapcsolóval kell ellátni. Az in-
dítókapcsoló rendeltetése, a targonca illetéktelen személyek általi hasz-
nálatának megakadályozása. (Dn Felföldi Lószló: Az anyagmozgatós bb-
tons ágtechnilalj a I. Népuava. )

A targoncák üzemeltetésével kapcsolatos balesetek jelentős része -
a polgári életből átvett statisztika alapján - abból adó dik hog valamelyik
bbtonsági kapcsoló hiányzik a taryoncáról vagl a meglévő kapcsolót kiik-
tatták Eííe enged következtetni az a tény is, hog5l a katona minden se-
gédeszköz nélkül (indítókulcs) el tudta indítani a targoncát. A baleset
eszközét azonban a Magyar Honvédség Biztonságtechnikai Hivatal bi
zottsága máí nem tudta megvixgálni, mivel a tulajdonos azt a baleset
bekövetkezte után néhány órával elszállította.

A pihenőidő hely elen, szabályzaltól eltérő módon történő eltöltése
is "egl csepp a pohárban". Ake|lő felügyelet, illetve ellenórzések hiánya
aíra vezet, hogy a pihenő idejűkben a katonák nem engedélyezett vagy
tiltott tevékenység megkezdéséhez ösztönzik egymást. Hasonlóképpen
történt ez azon a héwégén is, a pihenóben lévő két katona egyike (a
balesetben elhunyt), azzal a kéréssel fordult a parancsnokához jelentve,
ho§/ i§meri a taígonca kezelését, engedéIyezze annak igénybevételét. Az
erymás iránti bizalom, a közel azonos életkor (az őrparancsnok és alá-
rendeltje közötti 1 év korkülönbség), valamint a tapasztalatok hiánya
mind hozzájárult ahhoz, hory a parancsnoka nem utasította el a kérést.
Hivatkozhatott volna a szolgáIat szabályszerű ellátását av ag a szabályzat
előírásaira, de nem tett€, mivel a targonca vez€tését nem tartottá veszé_
lyes tevékenységne\ annak ellenére, hogy tudta szolgálatban azzal nem
összeegyeztethető, más tevékenységet folytatni tilos.
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Nem győződött rteg arról sem, hogy a katona állítása igaz-e, misze-
rint rendelkezik a targonca vezeté§éhez szükéges kezelói igazolvánnyal
és a szülaéges ismeretekkel.

A katonatársa, aki a baleset bekövetkeztéig végig jelen volt az ese-
ményeknél, szintén felelőtlenül megszegte, figelmen kívül hagyta vag5l
nem ismerte az Alueo (Katonai Áltatános Baleset-Ethárító és Egész-
ségvédő Szabályzat) 23. pontját, me|y a|apjáa"..-köteles a veszéIyt jelentó
rendellenességet hatáskörébm megszüntetni vagt közvetlen elöIjárójának
munkahelyi vezetőjének jelenteni" illeue músok veuéIyhelyetbe kerülését
megakadályozni."

, A veszélyforrások - a targonca üzemével összefüggesben , az alób-
biak szeint csoportosíthatók (I.sz. óbra):

- a vezetéssel összefúggó veszélyek;

- az indítás és leállítás vesályei;

- a fel- és leadóelemek okozta veszélyek;

- az anyag továbbítása közben fellépó veszélyek;

- az energiaellátással kapcsolatos vesályek;

- az üzemeltetés egyéb veszelyei.

Energla
ellátás

vezetés Anye9
továbbítás
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Egyéb üze_
meItetés
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é5 le adás
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Akatona, aki - elmondása szerint - ismerte a targonca kezelését, nem
elégedett meg a targonca, laktanya úwonalain történő vezetésével, ha-
nem a volt tárolótéten is "kipróbáIta", ahol felborult és elszenvedte halá-
los sérülését.

A targonca felborulásából keletkezett sérülesekből, a halól otaít,
igazságúgyi orvos szakértő határozta meg.

Anyagmozgató gépekkel kapcsolat os baleseí itkán íordul eIő, deha
bekövetkezik, akkor rendszerint igen súlyos a kimenetele. A bekövetke_
zett balesetek többnyire valamilyen emberi hibára vezethetők vissza. Je-
len esetben is a vezetéssel kapcsolatos veszélyek nem kellő ismerete
okozta. Az e§/enetlen beton felületen kialakított rutinpálya szlalomja,
valamint a relatív gyorshajtás jelentósen csökkentette a targonca stabil!
tását. Tovább foko ztaezt ahatást atargonca folyamatosan eryre gyorsuló
és egyre kisebb sugarú kóríven történő haladása.

Haladás közben az emelőtargoncára a következő erők hatnalc

- önsúlyból származó súlyerő;

- terhelésből származó súlyerő (esetünkben nulla);

- tehetetlenségi erő (menetsebesség változásakor);

- légellenellás;

- gördülési ellenállás;

- centrifugális erő;

- vonóerő;

- reakcióerők.

Az elbunytfigelmen kívül hagta a fizika törvényszerűségeit, a tar-
gonca rendeltetésének megfelelően kialakított §úlypont belyzetét, a
gyorsításból és lassításból eredő, azonban tengelyenként lényegesen el-
térő dinamikus keréknyomásokat. A relatív gyorshajtás, valamint a kis
sugarú kanyarodási ív jelentősen megnövelte a centrifugális erőt, amely
a billentő nyomaték (a megengedettet meghaladó nagyságú) növekedé-
séhez, végül a targonca borulásáhozvezetetl.
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A baleset tapasztalatai, köv€tkezteté§ei:

Az emelógépek üzemeltetése - mint említettem - számos veszélÉor-
rást rejt magában.

Betünkben is a biztonsági berendezés hiánya, a targonca nem ren-
deltetésszerű használata, valamint az emberi magatartásból származó té-
nyezők (feryelmezetlensóg, figyelmetlenség, hiányos szakértelem, a gép
helytelen kezelése, begyakorlottság hiánya, stb.) köZreját§Zottak a bal-
eset bekövetkezésében.

Anyagnozgató gépet csak kiképzett, a katonai szervezet besorolási pa-
rancsában kijelölt és kezelő igazolvánnyal rendelkező szeméIy kzelhet.

A parancsnokok fordítsanak figyelmet a munkavédelmi oktatásokon
aZ anyagmozgatő gépek veszélyességének kiemelésére.

A Magyar Honvédségnél rendszeresített emelógépek, emelőszerke-
zetek, egységrakományképző és rögzítőeszközök használatba vételi eljá-
_rását, üzemeltetését és időszakos vizsgálatát a Magyar flonvédség Hadi-
technikai Csoportfőnökének 28l1992. (HK 14.) intézkedése szabályozzá.

A biztonságos élet- és munkaafeltételek fenntartása érdekében a
katonai objektumok területén külső vállalat vagy válla|kozó álta|végzett
munkálatok munkaszerződése,- munkavédelmi fejezetet is tartalmaz-
Zon.

A hasonló esetek megelőzése érdekében céIszerú, hogt ne csak az eme-
lőgépeket üzemeltető, kezelő állomány ismerje meg a baleset körülményeit,
hanem szükséges mátékben a személyi állomány azon része is, akik kap-
csolatba kerülhetnek hasonló anyapnozgató gépekkel a §zolgilat ellótósa
során.
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