
BIZTONSÁGTECHNIKA

TÁJÉKOZTATÓ
A MAGyAR HoNvÉDsÉG 199ó ELsó r,pI,Évt BIzToN-
sÁorpcrnrlxer És utlNx,ryÉoBnn rmlyzBrÉnól

Összeóllította: A Maglu Honvédség Blztonsógtech\ikai Hivata!, Etlelőr,
zé§ Osxtily személyi ólloruinya

A felterjesztett REIET jelentések elemzése és a Hivatal által vég-
rehajtott szakellenőrzések megállapításai alapján a Magyar Honvédség
katonai szervezeteit 1996 első félevben a testi épség és egészség megóvá-
sára irányuló feladatok végrehajtásában az alábbiak jellemezték.

I.

A testi épség és egésxég megóvására irrónyuló feladatok végre-
hajtása 199ó e|ső félévben

a.) A szenezet felépitése

A biztonságtechnikai-munkavédelmi tevékenységet a katonai szer-
vezeteknél 13-an végzik állománytábla szerinti ftiggetlenített beosztás
alapján, a többi katonai szervez,etnél megbízás alapján (144 fő), A biz-
tonságtechnikai tisztek és munkavédelmi megbízottak 48 Vo,a nem ren-
delkezik az előírt szakképzettséggel.

b.) Oktatás-felkészítés

A katonai szervezeteknél a REIET IX-4-1 jelentések alapján idő-
arányosan végrehajtották a munkavédelmi oktatá§okat.

Végrehajtásra került 1996. 07.24-én a biztonságtechnikai tisztek
(munkavédelmi megbízottak) összevont eligazítása a Baleseti Jegyző-
könyv és a Kitöltési Utmutató használatba vételével kapcsolatos és a to-
vábbi ezéü szakfeladatokra.
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c.) Szabályozás

A szabályozás területén lényeges előrelépés nem történt - a joghar-
monizáció fenntartása érdekében a Munkavédelmi Törvény Magyar
Honvédségen belüli végrehajtását szabá|yozó Miniszteri Rendelet hiá-
nya miatt, az MH parancsnoki intézkedése a személyi állomány munka-
védelmére és balesetelhárítására nem került kiadmányozásra.

Kiadásra került az MH parancsnokának 4511996. (HK 14,) intézke-
dése a hivatal feladatainak és jogállrásának átmeneti szabályozásár6|,
amely a második félévben nagymértékben segíteni fogja a hivatal szak-
tevékenységét,

d.) Ellenőrzések

Nég katonai szervezetnél hajtottunkvégre átfogó biztonságtechnika!
munkavédelmi szakellenőrzést.

Az ellenórzések általános tapasztalatai:

- nem kerültek végrehajtásra a üllamos hálózatok és berendezések
tűzvédelmi szabványossági felüMzsgálatai;

- általában csak az"A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt léte-
sítmények villámvédelmi felűlvizsgálata kerül végrehajtrásra;

- a vizsgált katonai szervezetek közül egy kivételével nem kerültek
rendszeres végrehajtásra a létesítmények érintésvédelmi szabványossági
felülüzsgálatai;

- az időszakok felüviXgálatra kötelezett emelő berendezáeken, nagy-
nyomású levegőpalackokon, levegőtömlőkön és nyomásmérő műszere-
ken nem az előírl rendszerességgel hajtják végre az időszakos felül-
üzsgálatokat, a üzsgálatokról készített okmányok tartalmilag és forma-
ilag is eltérnek az MH haditechnikai csoportfőnökének28llDz. gn<14.)
intézkedésében meghatározottaktól.
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Ko nlcré t m e gá l l a pít á s ok :

- a vixgált gépesített lövészdandár kezelésében levő PSZH-k to-
ronyfékei és füstelszívó ventillátorai 10 7o -ban izemképtelenek; a kikép-
zéstechnikai létesítmények és eszközök nem rendelkeznek érintésvédel-
mi szabványossági minősítő irattal;

- egy másik vizsgált katonai szeívezet kezelésében lévő, kiképzés-
technikai létesítmények és eszkőzök nem rendelkeznek érintávédelmi
szabványossági minósítő irattal; a harci ösvény kötélhídja és lesiklópályá-
ja időszakos felülvizsgálatának rendje nincs szabályozva.

e.) Adatszolgáltatás

A jelentésre kötelezett balesetek jegyzőkönyvei vonatkozásában a
katonai szervezetek'76 %o-a határidóre megfelelő minőségben, 18 7o-a

késve, de megfeleló minőségben, 6 o/o-a késve és erősen kifogásolható
minőségben tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

A hivatal a beéíkezott jeyókönyveket felűlvixgálta. Az adathiá-
nyosan, illetve szabálytalanul kitöltött jegyzőkönyveket - a hiba okának
feltüntetésével - kiegészítés, pontosítás végett, visszavárólag a katonai
szervezet parancsnokának visszaküldte.

n.

Helyzetjelentés a szolgálati és munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök üzemelesbiztonsági állapoíáról

A REIET jelentések alapján az elmúlt évihez képest az épületek
állaga tovább romlott, Az esedékessé váló karbantartásokat csak elvétve
végezték el. Főleg balesetveszélyessé váltak a lépcsők, járdák és vizes
blokkok.

Az épületekvillámvédelmének (felszerelésének) hatásossági üzsgá-
latai szinte csak az "A' és "B" tűzveszélyességi osztályú létesítményekre
terjednek ki. Néhány helyen a feltárt hibákat nem javították ki.
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A villamos berendezések esedékes érintésvédelmi szabványossági
felülüzsgálata csak kevés helyen került végrehajtásra.

Az érintésvédelem szerelói ellenőrzését a katonai szervezetek több_
ségénél vegrehajtják, de nem okmányolják.

A tűzvédelmi szabványossági üzsgálatokat csak nag5ion kevés helyen
végzik el, és általában nem is tervezik.

A termelő és karbantartó gépek állapota jórészt elhasználódott, a
biztonsági berendezéseik - ahol igényese_n és hozzáértéssel használják
őket - alapvetően még mindig betöllik fufkcióiukat.

Az akkumulátortöltő helyiségek kialakítása általában hibás. Álaguk
lelomlott. AZ akkumulátortöltő helyiségek létesítésére 1992,ben új szab-
vánl dolgoztak ki (MSZ 1600-16), melynek alkalmazásával kisebb költ-
ségráfordítással megfelelő és biztonságos megoldások valósíthatók meg.

A hivatal szakállománya által ellenőrátt haditechnikai eszköxiknél
ff szüttségvédó kapcsolók szolgálják az érintésvédelmet (ÉVB-F/A,
EVB-FM, EVB-G). Ez az érintesvédelmi mód Magyarországon 1986
óta nem szabványos, nem létesíthető (MSZ 17211-í986.)

A haditechnikai eszközök egyéb biztonsági berendezései működó_
képesek.

A katonai szervezetek nagy részénél nincs betartva a MH HTFCSF
2811992. (HK 14.) intézkedése az emelőgépek időszakos vizsgálatáról.

A biztonsági szín- és alakjelek, a katonai tárg;ni munkavédelmi pla-
kátok és cimkék elhasználódtak, cseréjúk, utánpótlásuk nem megoldott.

A parancsnokok egy része nem tulajdonít kelló fontosságot az első-
segélynyrijtás személyi es tárgyi feltételeinek biztosítására. Ennélfogva a
sérültek szakszerű elsósegélynyújtása, ellátása szenved késedelmet (élet-
mentés).

A legszükségesebb egyéni munkavédelmi eszköákkel a katonai
szervezetek rendelkeznek, azokat a hasznáiatra kötelezettek rendelte-
tésszerúen használják. A használatban lévők nag5nésze nem rendelkezik

209



minősítő bizonyíWánnyal. A csapatok rendelkeznek elegendő és megfe-
lelő minőségű zajvédő eszközzel, ennek ellenére, mivel a szakszerű hasz-
nálatát nem követeleik meg, tőbbszdr történt hallássérülés.

A lokátorjavító állomány nem rendelkezik sugárzások elleni védó-
ruhával és védőszemúveggel.

A kollektív védóberendezések az óvóhelyeken, a harcálláspontokon
és a technikai eszközőkön több helyen nem múködne\ üzemképtelenek.

Ósszegzós .
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feladatteljesítés és

munkavégzés személyi és tárgyi feltételei még kielégítőek.

Acsapatok élet- és munkakörülményei az elmúlt éühez képest rom-
lottak A hatósági felügyelet alá tart ozó és azidőszakos felülvizsgálatokat
igényló berendezések ellenőrzései eg5ne több helyen elmaradnak.

Itr.

Baleseíi helyzet értékelése

A baleseti helyzet értékelése az 1996 első félévóben bekövetkezelt
személyi sérüléss el járó |egalább 2 napot meghaladó szolgálat-, illetve 3

nap munkaképtelenséget okoá balesetekről, az 1996. június 30-ig beér-
kezett Baleseti Jegrzőkönyvek és REJET jelentések adatai alapján ké-
szült.

A katonai szervezetek adatszolgáltatói, jelentési kötelezett§égük-
nek - az idóközben formailag és tartalmilag is megváltozott Baleseti Jegy-
zőkönlv bevezetésével járó nehéxégek ellenére is - eleget tettek. A szol-
gáltatott adatok valósak, csak néhány hiányosan és pontatlanul felter-
jesztett Baleseti Jegyzőköny utólagos pontosítására kellett intézkedni.

A számítógépes adatfeldolgozás naprakészen megtörtéú, az így fel,
dolgozott adatok képezik a baleseti helyzet értékelésének alapját.

A Magyar Honvédségnél 1996 első félévében 979 jelentó§kötele§

bale§et következett be, melynek köveíkeztébel 997 személy sérült meg.
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A sérültek közül 3 fő meghalt, 3 fő súJyos csonkulásos, 991 fő pedig
különtiiző súlyosságú belesetet szenvedett.

A hatálos balesetek követkcztében 3 fő sorkatona halt meg, akik
mindannyian honvédelmi kötelezettség telje§íté§ével összefüggő tevé-
kenységben vesztették életiiket. (A balesetek részletezése a melléklet-
ben található.)

A súlyos csonkulásos balesetet szenvedett 3 fó sorkatona balesete
szintén honvéde|ni kötelezettség teljesíűsóvel összefüggésben történt
(A balesetek részletezése a mellékletben található).

Az összes balesetből eredő kiesett szolgálati-, illetve munkanapok
számal20367 nap. Az egy sérültre jutó kiesett idő 20,4 nap, ami kisebb
növekedést mutat a tavalyi év hasonló időszakához képest (19 nap).

Az 1996 e\ső fé|éxben bekövetkezett balesetek, sériiltek és a kiesett
napok számát és a tavalyi év hasonló időszakához üszonyított százalékos
arányáí az 1. szómú táblázat tarta|mazza.

Evck BalBsclek séíültek Kiesett napok

szama szrma '/*a §zana 9'o-n

1995 I felÉv l430 l00.0 l]7E l00.0 28289 l00.0
1996 í íélév 919 6t.5 997 1),4 7o3ó7 71,9

1. szdmú táblózat

Balesetból eredóen, FÚV döntés alapján 92 sorkatonát szereltek le.
A leszereltek közül 73 fő balesete honvédelmi kötelezettség teljesítésé-
vel összefüggésben következett be, akik közűl 63 fő ideiglenesen, 10 fő
pedig véglegesen vált alkalmatlanná katonai szolgálatra. 19 fó balesete
otthon történt, (nem jelentéskötelezett) a jelentá nem tartalmazza,

A |egtöbb szemóly sérülését okozó baleset (tömeges baleset) 1996.

április 17-én történt, amikor az alaplógyakorlat végrehajtása után a lak-
tanyába visszatéró menetoszlopba polgári személy motorkerékpárral be-
lehajtott. A gázolásban 12 sorkatona szenvedett el különbözó súlyosságú
sérülést.
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Az 7996 első félévében történt bale§etek során megsérült személyek
állománycsoport és súlyosság szerinti megoszlását a 2. számú táblázat taí-
talmazza. A súlyos és a kónnyú balesetminősítés határai a Munkavédelmi
Törvény alapján megváltozott (195-ben súlyos: 8 nap munkakiesést
meghaladó; 1996-ban súlyos: Mvt. 87.§. 3. (4) bekezdes) szerint az orvos
annak minősíti.

séíúlések
súlvossása

All kat- Ht.,
szefL

Sor,
tan,

Hallg.,
növ,

Ktv_
hká-

óssz:

lalálos 1995 I félév 1 ]
1996 L íelév 2

;ú|yos csonku-
ásos

l995 I.félév 1 5 9
l996l,fél& ]

:gyéb súlyos |995 I félév l07 62l 87 l33 955

l996I.félév 4 7
(ónnyú 1995 I félév 4l 787 54 79 4l

I 996 l félév ll8 664 l l0 92 984

)sszes 1995 I félév l53 912 I4l I62 l378
1996l félév l22 67l l]2 92 997

1995 l.félév %-ban 79.7 71.8 19.4 5ó,8 11_4

2. számú táblázat

1996 elsó félévében baleseti er€detű halláskárosodást 4 fó soíkato-
na szenvedett el, ami harmadával kevesebb (33,3 vo) mint a tavalyi év
hasonló időszakában. Mind a négyen honvédelmi köielezett§ég teljesíté-
sével összefiiggésben, kii]önböő gépkarabély lőfeladatok végrehajtása
közben. A halláskárosodások elsődleges oka, az egyéni zqvédő eszköz
szalszerűtlen használata, illetve annak mellózése és a lőgyakorlat ellen-
órzési kötelmeinek elmulasztása.

Abaleseti eredetű halláskárosodások megoszlását, a balesetkor vég-
zett tevékenységet a sérülá minősíté§ét és a kiesett szolgálati és munka-
napok számát a 3. szómú tóblózat tartalmazza.
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,x Honvédelmi kótelczett-
5.g relj.összeÍÜggó

Honvédclmi kótelez.rt§ég
tclj. ncm összcíll8gó

ósszcsen

io Kieset 6 Kiesctt
naDok

fó Kiescn
naDok

jkí. ló&rókoílat
/é!,r.ha ili§

l5 9 3 74

]kr lóveszet há- 16 I

)sszcscn 4l l 9 4 50

3. szómú tóblázat

Az 1996 elsó félévében történt balesetek

- 92,3 Vo-a (923 baleset) szolgálati feladatvégzéssel összefüggó;

- 3,6 %a-a (36 baleset) úti;

- 38 Vo-a (38 baleset) szolgálat feladawégzéssel nem ös§zefüggő,

1.) Szolgátati feladat végrthajíással összefiiggő bales€tek

A balesetek száma 1000 fórt vonatkoztaVa a4la lzámú táblázatban

van kimutatva. A táblázatokból egyértelmúen megállapítható, hogy a bal-

e§etek fajlagos érréke 79p/5 első félévében volt a legmagasabb , Brre az

időre esiÉ a Íríagyar Honvédség létszámának számottevő csökkenése, va-

gyis a létszámcűkkenés időszakában emelkedett a balesetek száma,

Feltételezhetően a bale§etek fajlagos mértékének növek€dése, az

átszervezésekMl adódó, a teljes állományt érintő morális tényezőkre utal,

A szolgálati feladat végrehajtással összefüqgó balesetek számszaki

adatait (sérlltek számá' L9f/2-L9p/ó elsó féleves idó§zakaiía vonatkozó-

an, a fóüb tevéken},ségi csoportonként a 4, szómú tlblámtok tarta|maz-

zák
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Tevékcnyége k 992l.félé.l99j I.félé! l 994 l,félél1995l félé, 99ó l.félé,

l. Ah kaiort,ii kiké.'7i§ n l l0 l l3 l0ó a1
sz.kkiképzés ll8 l06 89 86 4.1

Szol{álati fcladawér2és I0ó l?9 85 7D 89
4. Munkavészcs 459 1E2 ]98 35ó 229
5 kózlekedés 1l1 264 253 82
6. sooíttevékenvséq 179 124 296 276 47
7- Ecyeb jl 118 l8l l8l 45

l J7l l54:j |4] 5 l]07 923

4. számú táblázat

Tcvékcnységck 1992 I lélcr l993 Lfélé,l994 1.1élé, 995 l-félé, l996 I.féIé,

l. Alt. katonai kikéDzés 0.19 1,10 I lj I.j3 1.13
1 szakki kéDzés .l8 1.06 89 l l8 0,57

szolqála!i feladarvé9és 1.06 0,8t I.16
4. Munkavé{res 4J9 4a1 ].96 4,45 2.86

közlekcdés 2|7 2.u ].53 ],90 2-36
6. spoíttevékenysée 296 3,45 l9l
1. ERYéb l8l l88

sszc§ I5.7I 15 4] 14 l5 l6.j4 Il99

4la. számú táblázat

a.) Általános katonai kiképzés balesetei

Ebbe a kategóriába vannak §orolva aZ alaki, az általáno§ harcászati,
áltatános tőkiképzési, a mú§zaki, a vesrivédelmi, a testnevelési foglal-
kozásokon, továbbá a hivatalos állományúaknak a továbbképzéseken a
tanrendben, kiképási programokban előíIt foglalkozásokon történt bal-
esetei.

Az előző év hasonló idószakához vis zolyíf,Ia 26 qo-al csökkent ezen
tevékenységi körbe sorolt balesetek száma. A kiesett szolgálat-, illetve
munkakéPtelen naPok §záma: 1826 naP, A bekövetkezett balesetek
csökkenése összefüggésbe hozható a kiképzési foglalkozások mennfsé-
gi csókkenésével.

Az általános katonai kiképzési balesetek megoszlását az 5- számú

táblázatok taítalmazzák a különbözó foglalkozási tárrykörök csoporto-
sításában.
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Fsz Tevékenysegek 992 l_iélé\ l 99j í íélé. 994 í félé, l99J l.íélé,l99ó l iélé,

A|áki &ikén7é§ 1 5 4 5 l0
ÁlL haícíszali kikéDzés 9 39 24 9 6

Áh. lökiképzes lj 8

4. vccvivédeImi kikéozés 3 ]
J MúJzaki kiképze§ 4 7

6. Tc§mevelésikikéDzés 58 58 62 69 51
7. Ecyéb 4 4 6 l5 7

ósszcs 79 l l0 l06 R7

5. számú táblázat

Tevékenységek t99] I félé,t993 t félé, 1994I íélé1I99s l félé, l996 Lfélé,

Alákikiképzés 0.02 0.0 5 0.04 0.06 0.I3
1 .Alr h,.cá§7,1i kikén7és 009 oi9 024 0l 0,08
3 AlL lókiképzés 0.02 013 0.0.t 0.10
4. Vegvivedelmi kikén7é§ 003 0.0j 004 0.0l
5, Múszaki kikéozés 0.0l 0.04 0_0l 003 0.04
6. T.stnevelé§ikiképzés 0J8 0.58 062 0,86 0-67
7 EsYéb 0,04 0,04 006 0 i9 0.09

összes 0.?9 l,I0 l 13 l33 ].l2

sla. szdmú táblázat

Alaki és általános harcászati kiképzési balesetek többsége az ala-
kuló- és gyakorlótereken figyelmetlenségből, kellő óvatosság hiányából
(6 esetben), és elbotlásból, elesésből következett be (5 esetben),

Átahnos lőkiképzés közbeni balesetek e|őidéző okai között leg-
többször a védőeszkóz (hallásvédő) nem rendeltetés§zerű ha§ználata, to-
vábbá elbotlás, elcsúszás hatott krjzre.

Vegyivédelmi kiképzés közbeni balesetek oka: a kellő óvatosság hi-
átrya.

Múszaki kiképzés közbeni balesetek okai figyelmetlenség (2 eset)
és anyaghiba (1 eset).

Tesínevelési kiképzés közben baleset legtöbb alkalommal a sorállo-
mánykötelezó sport foglalkozása alkalmával történt. A leggyakoribb bal-
eseti okok: a kellő óvato§ság hiánya (14 eset), aZ egyensúlyvesztés (14
eset) és a firyelmetlenség (9 eset).
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Eryéb kiképzési balesetek bekövetkezésében 1eggyakoribbak a sze_
mélyi- magatartási- és tárg5ri hibák.

b.) Szakkiképzési balesetek

Ebbe a ketegóriába vannak sorolva a személyi állomány szakbeosz-
tásra való felkészítése kózben történt bale§etek.

1 996 első félévében 44 szakkiképzési baleset történt. A kie§ett §zol-
gálati- és munkanapok sána: 892.

Az e|őző év hasonló idószakához viszonyítva a balesetek száma 49
7o-al csökkent.

A szakkiképzési balesetek tevékenységi körönkénti megoszlását a 6.

s z ámú t á bl á z a tok tafi almazzák

Fsz Tcvétcnyscgck l992 l.félé, l993l.félé, l994l.fé|é, l995I.fÉIé, 996l.féIé,

FcEWcmcm; kikén,.s 5l 4l 4| 52 9
zakági kikélze§ 44 ]3 37

cmcmi kikéEc§ 79 4 3
5szcs l8 l06 89 86 4{

6- szómú tábliázat

F5z Tcvékcnyé8ck l992I-1élé\ 99j í.félé,994 l.íblé, I995l_félé, l996l.félét
l. Fcgwerncmi kikéDzct 0_5l 0_4I 04í 0.65 0.12
,, sz.kási kikéEÉs 0.3t 0,j9 044 04l 042

IGweírlcmi kikÉDc§ 0.:9 0.26 004 0.0l 0,04
§5ucs 0.1 1.06 0,89 1-07 0.J8

6ld. számú táblázat

c.) Szolgálati feladatok ellátásával kapc§olato§ ba|esetek

Ezen kategóriába vannak §orolva a katona állománynak beosztás,
illetve parancs szerint végzett tevékenysége közben elszenvedett balese-
tei.

A szolgálati feladatok ellátása során bekövetkezett balesetek száma
89, Ez a tava$ év hasonló idószakához üszonyíwa 27 7o-os növekedés.
A kiesett napok száma 1923, ez 317o-kal kevesebb az előző éinél.
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A szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos balesetek tevékenysé_
gi kör<inkéntí megoszlását a 7. számú táblázatok tartalmazzák

Fsz Tcvékcnység 1992I félé. l99] l.íélc, 994 Lfélé, 99J l.félé,1996I.félé,

oí}é§véílelmi felád"tók 58 58 41 35
) Hdm-i ügv_i é§ má\ §?ólp 39 64 ]9 ió

HKSZ és eevéb !,vrkóílá§ 7 5

4. Fcqyverkaóantaítás 1 1

-rsszcs l06 l]9 8_5 70 39

7. számú táblázat

Tevekenység t992 LRlé. I99j I.félé, I994l,íélél 995 Lfélé, l99ó I félél
l. óízésvéd.lmi Glad2tok 0. 58 0.58 04] 0.44 0,66

Hdm-i üpv-i és mlis §zols nio 0.64 0. 39 0.j9 047
Fíksz é5 cgyéb svakorlás 007 005 0,0 2 004 0,0j

4. Feqwcrkarbantaná§ 002 002 0,0| 0.0l
0sszcs |.06 l29 0.85 0;88 l ló

7la. számú táblázat

Az őrzés-védelmi feladatok kózbeni balesetek legfóbb okai: a kellő
óvatosság hiánya (18 eset), a figyelmetlen§ég (12 eset), egyensúlyvesztés
(9 eset), a biztonsági előírás megsértése (3 eset), erőszakos cselekmény
(1 eset), A balesetek többsége az őrszobán és a felvezetési útvonalon
történt.

A hadmúveleti űgreleti és más szolgálatokban történt balesetek
oka a kellő óvatosság hiánya (16 eset), figyelmetlenség (9 eset), bizton-
sági előírások megsértése (3 eset).

Feryverkarbantartás közbeni baleset az értékelt idószakban nem
történt.

HKSZ és egréb glakorlás közben bekövetkezett balesetek oka a
járófelület csúszóssága, egyenetlensége, és a meggondolatlan sietség.

d,) Mun}abalesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a katonákés a közalkalmazottak
beosztásukban, munkakörükben végzett tevékeny,ségei közben elszen-
vedett balesetei.
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A munkabalesetek tevékenységi körönkénti megosz|ását a 8. számú
t á b l á z atok tartalmazzák

Tevékcnys€gek l992 l_félé, l993 l.télé, 1994 I féIé, l995 (.fcIé, l996 I.fé!é,

I Jávitás. laíbantartás l96 lE 97 ó0
,, Sállitás. lárolá5 l20 94 5] 80 66

EDitó tevékenvsé{ 28 28 2:, l0
4 kónvhá; munka 96 98 14 68 .i3
) T!kaííús 58 46 45 45 4l
6. Ewéb ?0 7l 4] l1

összes 4J9 482 j89 3s6 2!9

8. számú táblózat

Tcvékenységek 992 í.íélé,993 l,télé, 994 l fÉlé, l99J I félé,1996 I félét

Javitás. kaóantanás l l5 l96 ,lt lJl 0.7E

s,állhi§ tárolás 094 0,53 |,00 66

Épitö tevékenvsés 0.j8 0. ?3 0.28 0.:9 l0
4- konvhai munka 0,96 0, 98 0,74 0.8_r

Takaritás 0.J8 0. 46 04í 0.56 4I

6. Ewéb 0,]2 0. ]0 01l 0.54 1,1

összes 459 1.8] iR9 445 119

8l a. számú tóblázat

Javitr{s és karbantartás közben bekövetkezett összes balesetek szá-
ma 38,2 Vo-al csökkent, A sérúlések döntő többsége a gépek és gépi be-
rendezesek, harcjárművek jaűtás a közben, kelló óvatosság hiányából (26
eset), figyelmetlenségból (13 eset), valamint alkalmatlan vary hibás szer-
számok, eszköZök használata miatt (8 eset) következett be.

§záltíúós, íárolás, anyagmozgatás teíületén is csökkent a balesetek
száma, a tavalyi év első félévéhez üszonyíwa I7,5 Vo-kal. A sérülések
nagyobb része a kézi anyagmozgatás, (rakodás, rakíározás, stb. 42 eset),
kisebb része a szálütás kőzben (24 eset) történt. Irggyakoribb baleseti
okok: kellő óvatosság hiánya (30 eset), fi§/elmetlen§ég (15 eset), egyen-
súlyvesztés (5 eset).

IÚpítőtevékenység közben bekövetkezett balesetek száma: az előző
év hasonló idószakához viszonyíwa 56,5 ?o-Lral csökkent. A balesetek
több mint fele (7 e§et) szakipaíi munkák végzése közben történt. A leg-
több baleset elbotlásból, elcsűzásból következett be, aminek legfőbb
okai a kelló óvatosság hiánya (5 eset), fig/elnetlenség (2 eset) és gon-
datlanság (2 eset).
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Konyhai munkavégzéssel összefüggésben a balesetekszáma 43,2 7o-

kal csökkent az e\őző a elsó félévéhez üszonyíWa. Irgryakoribb bal-
eseti okok: szúrás, vágás (15 eset), az elcsúszás (9 eset), égés, forrázás (8
eset), amelyekben leginkább közrehatottak: a kelló óvatosság hiánya (21
eset), a figyelmetlenség (6 eset) és az eryensúlyvesztés (4 eset).

Takafitás közbeni balesetek száma stagnál az előző évbez képest.
A sérülések legnaryobb része az elhelyerési körleten belül, a hálóter-
mekben, a üzes helyiségekben, folyosón, valamint a külsó körletben kö-
vetkezett be. A balesetek leggyakoribb kiváltó oka a kellő óvatosság hi-
ártya (21eset), firyelnetlenség (9 eset) és az eryensúlyvesztés (4 eset).

Egréb munkatevékenységek (ryóryító, erdőgazdasági, kisegítőgaz-
dasági, stb.) sorrán történt balesetek száma nary mértékben csökkent az
elmúlt év elsó félévéhez képest. A balesetek legfőbb kiváltó okai a kellő
óvatos§ág hiánya (9 eset) és az egyensúlyvesztés (2 eset).

e.) Szolgálati közlekedési balesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a laktanyai, közúti gépjármű kóz-
lekedés közben, közúti vagy vasúti utazás, utazási céllal járműre fel- és

leszállás közben bekövetkezett balesetek.

A személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetek számal82, ami
2I,íVo-kalkevesebb azelőző év első félévénél. A kiesett szolgálat, illetve
munkaképtelen napok szána 4574 nap volt

A szolgálati közlekedési balesetek hely szerinti megoszlását a 9. szá-
mú táblázatok tartalmazzók

ys,is€k l992 I.félé{l99j I.félé, l994 l,félél l995 l.félé, I996 l.félé,

l. Hattiáímú kózlckcdé
zolr. Eimú kózlc}.dés 20 15 29 76 l0
svEb kaionni iiímú köz|. 7 , E 9

!,l riá Épiármú:4!!e|. 8 1 1 4
5. l tólucdözl. iármút ón közl. 3 , 2, 6

P55a.t 40 35 {3 39

9. számú táblázat
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Tevékenyégek l992l.félét 993 í.félé,l994 L felé, 995 l,félé, l996 I.félé,
l_ Haíciármú kózlekedés 0.0] 00l 002 0,0l 0.0l
1 szols. cimü. kóz|ckede§ 0.20 0]5 o19 0,j0 0,lj

Egvéb katonai iármű kózl_ 0.07 0,05 0,08 0.0l 0.04
4. saiát sépiátmúvcl köz|. 008 0.02 0.02 00j 0.05
5 Tómeekóz|. iármúvön közl. 0.0] 0.02 002 0 0l 0.08

sszes 0,40 o is 04j 0.4ó 0jl

9/a. uámú tóblázat

A baleseti okok között továbbra is a leggyakoribb a figyelmetlenség
(65 eset), a kelló óvatosság hianya (zl4 eset), az es/ensúlyvesztés (41 eset),
ajárműre-, járműről történő szabálytalan le- és felszállás (12 eset), a jár-
mű feletti uralom elvesztése (5 eset). Ittasság, mint oknem jái§zott sze-
repet a bekövetkez€tt gépjármű ba|eseteknél.

f.) Sportbalesetek

Ebbe a kategoriába tartoznak a sporttwékerylséggel szorosan össze-
ftiggő tevékenységek, így a reggeli torna, tömegsport, különböző szintú
bajnokságok, versenyek, az előírt és a szabadidős sporttevékenység.

A sportbalesetek száma: 147, ami ös§ze§ségében 46,7 7o-o§ csökke-
nést mutat. Viszont még mindig rendkívül magas arányi a szabadidőben
bekövetkezett sporttevékenység közben bekövetke zettek számb, ami azt
mutatja, hogy a szewezet\en és felügyelet nélküli sorkatonai szabadidős
§porttevéken}§ég rendkívül feielőtlen és balesetveszélyes. A kiesett szol_
gálat_ és munkaképtelen napok sána 2618 nap.

A balesetek különböző tevékerységi körök szerinti megoszlását a
10. szómú táblázatok íartalmazzák

Tcvékenyscgck 992I.félé{I99] Lfclé, 994l.félé, 995l.féló l99ó í.félé,
Kótclezó §Dortfoslalko?Á 40 49 52 57 7l

1 Rcpacli toína 63 l4 l3 9 l0
3. Tömcq§pon 35 28 l8 6 l3
4. zabadidósDon l4l l3j 2l6 2u l0]

sszas 2,19 224 296 276 l47

220

10. szómt1 tóblózat



Tcvékenyseg.k l991I.féIá I993 t.félé, 994 I féléll995l.félé, l996 l.télé,

l. kótclczó sDortfoqlalkozÁ 040 049 0,7l 027
2. R€!a".li loma 0.63 014 0. 13 0.1 017
]. Tómcgspori 0,35 0,28 0 18 0.08 0_17
4. szabadidósDort I4l |.jj 216 lJ4

ósszcs 2,19
,i.l§

1,95

10la. számt1 táblázat

Asportbalesetek legfőbb okai: a figyelmetlenség (32 es et), az ewen-
súlyvesztés (14 eset), a kellő óvatosság hiánya (13 eset). Asportbalesetek
leggakoribb bekövetkezési helye a sportpálya (71 eset), a tornaterem
(22 eset) és a laktanyaudvar (19 eset).

g.) Egéb balesetek

Ebbe a kategóriába tartoznak az elózőekbe nem so rolható, fő|eg az
öntevékenyen végzett, illetve a létfenntartó tevékenységekhez kapcso-
lódó balesetek. Ilyenek az étkezes, tisztálkodás, kulturális tevékenység,
látogató fogadás, stb. Szintén idesoroltak a pihenő időben bekövetkezett
balesetek is.

Az egyéb balesetek sáma 145, ami az elóző év hasonló idószakához
üszonftva 19,9 7o-a| csökkent- A kie§ett szolgálat- és munkaképtelen
napok száma 225l nap.

Az egyéb balesetek főbb tevékenpégi körönkénti csoportosítá§át a
l 1. s z á mú t á b Iá z a t ok tar talmazzák.

Tcvékcnyég.k l992 í.félét 993 I- féIá l994l.félét l995 t.félá 996l.félé,
|. Esveb karoóai fcladatwEzél 48 3l 43 20 5l
?,. Étkcl3. tisztálkodi§ l24 l2l EJ 9l 45

Edid6 cliólta(. iáték l4t 76 5j 7o 49
ósszcs 3l3 228 ltl l8l 1,15

11. számú táblázat
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Tcvck.ny§cgEk t992 I félé, I993I.félé, l994 Lfélé, 995 I féIél l996I.félél

Ervcb kalonai fcladatvé!"ca 0.48 03l 04] ó,§ 06ó
Étkczcs. lisaátkodíl 1.24 l2l 08J 1.14 0J8
sz.badiö clröllcse. iáték 1.4l 0.76 05] 0.88 0.6l
ósszcs ] 8l |.88

1 1 l a. számú táblázat

Az egyéb balesetek bekövetkezéseinek a leggyakoribb oka: az
egyensúl}vesztés (56 eset), a kellő Óvatosság hiánya (46 eset) és a figyel-

metlenség (31 eset).

2.) Úti bale§etek

Ebbe a bakseti csoportba azok a balesetek vannak sorolva, amelyeket
a sérüIt a szolgálat- illetve munkahelyére menet vagl onnan lalaisára, szál,
Iására menet k)zben szenvedett el.

1996 első félévében 3ó úti bales€t történt, számuk a me gelőző evhez
üszonftva 51 7o-kat csökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen
napok §záma 1013 nap, ami szintén 51 7o-os csökkenés 1995 hasonló
időszakához képest.

,\z 1996 e|ső félévében történt úti balesetek során megsérült szemé-

lyek állománycsoport és súlyos§ág szerinti megoszlását az e|őiő év első
feléhez viszonyítva a 12. szómú táblózat tartalfrazza.

§€aúlcsck
§úlvo§sáEÁ

All_ kát Hl,
szerz

soí,
lárt

Hall&, Klv.
hka-

örsz

{.lálos l995 Lfélév
I996l-fclcv

iüyos csonku-
íros

l995l.félcv
| 996 í.léll

:s€:b,ilyos l995 l. télév ll 25 J8
l996l.félev

(öínyú 1995 í_féIév 7
,, )

l996l.félév 9 l7 6 3J
)s9.6 l995l.félév 28 3 1 ó9

1996 í.félév 9 l8 !ó
l99J l _félév 

'!ban
E1,2 A,3 l00.0 117
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Az úti balesetek bekóvetkezesének leggyakoribb okai az egyensúly-
veszté§ (16 esetben), a figyelmetlenség (7 eset), relatív gyorshajtás (3
eset), gépjármú feletti uralom elvesztése (2 eset), járműről, illetve jár-
műre történő §zabálytalan le- és felszállás (2 eset).

A gyalogos közlekedésnél leggyakoribb ok: a közlekedési szabályok
megsértése, a kiépített utak (útlerövidítés es idókímélés céljából) mellő_
zése, a járó felület állapotának figyelmen Kvül hagyása.

3.) SzolgáIali fetadatvégzéssel nem összefiiggó balesetek

Ebbe a csoportba soroltak azok a baksetel5 amelyek a honvédségmű-
ködési körén kívül eső elhártthatatlan okok vagt kbárólag a sérült elhórít-
hatatlan magatartása miatt, továbbá a különbözó sportegasületekben

Íolytatott sportolós közben következtek be.

Honvódelni kötelezettség teljesítésével nem összefüggó baleset
1996 első félévében 38 e§elben köveíkezett be, ezek száma 8,5 Vo-kal

növekedett az elózó év hasonló idószakához viszonyítva. A kiesett szol-
gálati-, munkaképtelen napok szána: 715 nap.

Az 1996 első félévében történt szolgálati feladatvégzéssel nem
összefiiggő balesetek során megsérült szemé\ek állománycsoport és sú-
lyosság szerinti megoszlását az előzó év első feléhez viszonftva a 13.

.számú tá blázat larlalmazza.

seílilés€k All. knl HL. so( HaIlg.,
növ.

Ktv.
hká_

össz:

{alálos 1995l félév
199ó í.félév

iúlyos csonku_ l99J I.íéIév
l99ó l. félév

igÉb súlyos 1995I íélév 11 6 29
l996I.félév 4 4

(önn}.!i l995l.félév 4 ? 6
I996l.íélév 25 7 j4

]sszc§ |995I iéIév 26 8 35
1996 í télév 7 38

l995l lélév 7*ban 200.0 Il1.5 E7.5 l08.6

13. számti táblózat
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1996 első félévében a balesetek közül 1ó esetben (42 7o) atilrtó rend-
szabályok súlyos megszegése miatt, (kizárólag a sérült elháríthatatlan
magatartása), 7 esetben (IE,Z Vo) szabadidős tevékenység közbeni gon-
datlanság miatt, 4 e§etben ittasság miatt, 4 esetben erőszakos cselekmény
következtében, 4 esetben pedig különböző §portegyesüetekben folyta-
tott sportolás miatt bekövetkezett balesetet minősítettek szolgálati fel-
adatvégzéssel nem összefüggőnek

Az éttékelt időszakban 12 baleset következett be erószakos cselek-
mény hatására, amelyet döntó többségben a korábban bevonult sorkato-
nák követtek el, a később bevonultak sérelmére, Abalesetek kivizsgálása
után az erószakos cselekményt elkövető ellen minden esetben felelós-
ségre vonást kezdeményeztek.

A sérülések napszak és állománykategória szerinti m egoszlását a 14.
számú táblázat, a hét napjai szerinti megoszlását a 15. számú táblázat
taííalmazza-

Napszak \ All.kat. HL Sor Hallg, Hka. összes
00.00-04.00 1 2 26
04.0046.00 l7 l 4 25
06.0048.00 |7 3l 4 l9 1l
08.00_10.00 28 95 l8 24 l65
l0.00_12.00 1,I 95 l5 l4 l4l
l2.00_14.00 26 59 ó 20 ll3
14.00_16 00 l1 88 3l 6 142
l6.0GI8 00 7 l30 l,| 2 l5ó
l8 0&20 00 ó8 l3 84
20.00-22 00 47 2 5l
22.00-21.00 2 20 z,

összcs l22 67l Ilz 92 997

14. szdmú táblázat



Nap \ Al|.kat. Ht. Sor Halle. Hka. összes
Hét6 23 lz4 l6 2l l84
Kedd 33 I0l l8 l9 l7l
Szerda 20 l23 30 |9 l92
csütönók l8 l08 2l zl l68
Péntek 1,1 93 2I ll 142
szombat 5 41 3 l 5l
Vasiimao 6 80 89

ósszes l22 6,7 | l12 92 991

15. számú táblázat

A munkaidó végét követően (szabadidőben) a sorállomány 30 7o-al
több balesetet szenved el, mint a munkanap folyamán bármely időszak-
ban.

ry.

Szolgálati megbetegedések

1996 év elsó félévében 30 hivatóso§ katona kérte halláskárosodása
és szolgálati körülményei összefüggésének üzsgálatát. 12 fő megbetege-
dése (halláskárosodrása) bizonlult §zolgálati kotelmekkel,öszefüggőnek.
Az esetek száma 1994 óta növekszik.

Összefoglalva: A hivatal által üzsgált biztonságtechnikai-munkavé-
delmi területen lényeges változás nem történt, Tovább tart az az elfogad-
hatatlan gyakorlat, amely szerint a biztonságtechnikai vizsgálatokat ta-
karékossági okokkal indokolva - elhagyják, illetve nem is tervezik.

225



Legryakoribb balesetet kiváltó okok

Irgryakoribb személyi okok

Fsz Balcscli okok E§eisaim '/oas aÁny

l. Elcsószi! 446 45,ó

1 U!c§, otóde§ láís/tól lJ5 l5,8

]. Bccsipódes. ósszenyomá§ 80 8,2

4. szú.ás, vágrs 69 7,0

Tárry lccsése 4j 4J
6- Mcgcnihctés 4l 4,2

7, Utköz.s, clc§é jármúv.l 40 4,1

E. HöáLrülorn l7 1,8

9. lnvcs, íobb.nis ló 1,6

l0. 5 0,5

ll- vc5/i méígaz.s, sávma.ás, slb. J 0,5

l4. Egyéb (2s-fclc ok) 62 6,3

összcl 979 l00,0

Flz sz.ínélvi okok Es€t§aim yo.os eráDv

l. K9lló ó\,.arcs§á8 hiánya 3E,l
,| Fi$/.lmctlrnség 205 209

3_ Erycn§tl}vcsztas l2.4 l2,7

4, BiáonÉgrchoikai clóinírok mcgsc.lés. 4l 42

5. KRE5Z szabílyok m.g§.n6c 2] ,i

6. Eí66zakos csclakmcny l2 1,2

7. Krpos*od]i§ clínulr§zÉsa, jármúól lcugnás t 0,8

8 Esrcb (3l-f€l. ot) l93 l9,8

ó§szasart 979 l00,0
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Leggnkoribb balesetei helyszínek

Fsz Bal6.ti helyszinck Esaaán 6/cós uány

l. §ponlétcaitmcnyek l9l l9,5

udvaí, áít tcrúlct l58 l ó,l

]. Hálótcí.m 87 8,9

4. Folyosó, lépcsóhlt lépcsó 8? 8,9

5. Tclcphcly, táLro|ó 63 6,4

ó. Lólcr. §/akorlótéí s7 5,8

7, Oíhcly, fclvczdó út 53 5,4

8. Kózutalq salo8os kózletedes 50 §l

9. Konyh4 éttcrcm 47 4,8

|0. Jáída közpark 38 ],9

ll. vizcs hclyiseg (öllóá) 36 3,7

l2. Rakü.. anyrEíároló 30 3,I

l3. Ery.b (!s-fél. helyszin) 83 8,4

összcs 979 l00,0

Irgglakoribb sérűlést okozó eszközök

Fsz séÍülé§l okozó eszkózók EseBzirn

Eszlóz nclkúl 44,2

Epúlct .§ bcrcnd€ási lárs/ak l78 l8,2

Jármüvck És kózlekedesi cszkózók 81 E,9

4. Kézi sze.saimok és gépi bcrend.zé§ek 19 8,1

J. spon6zközök, slad{ilypályd.lcmct 5ó 5.7

6. Fc5rvcr- cs lószcr anyagok t9 l9
7. E§/ó ( ls-félc €szkóz) l27 l3,0

9T l00,0
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Balesetek megosz|ása a sérülések természete sz€rint

Fsa sérülés természete Escozarn o/n-os aány

l szakiliis, §ebzés, at ód.is 3t,7
,,

Tóíe§, íepedés 279 16,4

Ficam, nindulris 26j 28,0

4. Ary,- id€g, - belsö séíülés j0 J,0

5. Eséb sénilés 3,9

összescn 997 l00,0

osszes balesetek m€goszlása na§/obb katonai szerv€z€t€k szerint

Fsz Kalonai szcívczct mcgTlevczésc Esctsám %-os arÁny

§zií:nzbldi csapa|ok 4l0 41,9

7. ugvedclmi c§apatok 141 ,í,)

Kózpond íendeltetcsú szervezelek 24

4. Egyéb szeívazelck 29E jOJ

összes 979 l00,0
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