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1996. december l1-én balesetben nreghalt egr 19 éves honvéd, Sz.L.
gépkocsivezető. Édesapja is lakatos, ó is e szakmát"tanulta ki". Akatona
szerette a szakmáját, szívesen foglalkozott vele és szívesen jaűtott autó-
kat. Irlkiismeretes szakmunkás, kötelességtudó katona volt. A honvéd-
ségnélZIL 131,-es gépkocsivezetó lett. Kiképezték, a munkavédelmi ok-
tatá§okon részt v ett, ezt a|áírásával igazol'ta.

A baleset napján a műhely előtti térbetonon a ZIL 131-es bal első
kerékfék szét§zerelését végezte öntevékenyen, szorgalmasan, de sza-
bálltalanul. Nem "ékelte ki" a gépkocsi kerekeit, nem "húzta be" akézifé-
ket, és nem haglta (tette) kapcsolt helyzetbe a sebességváltót. A hidra-
ulikus emelót a bal elsó rugólapköteg ken5lele alá tette, így is emelte
meg és szerelte le a kereket, a fékdobot és a fékpofákat. A szokásos biz-
tonságos "aláépítéshez" új kisméretű téglákat használt, nem az e céIra
rendszeresített és biztonságos vasbakot használta-

Amikor a szereléssel végzett és az emelőt leengedte, (ki akarta ven-
ni) akkor történt a baj. A gépkocsi amely a tégla "bakon" állt hátrafelé
megindult, az emelő kibillent, a gépkocsi bal első része mintegy 30 cm-t
lebillent. Az elővislázatlan honvéd az emelő kezelését guggolva végezte,
feje a laprugó köteg első végénél levő, azt az a|vázhozl<apc§oló rugóbak
alá kerül! a lezuhanó gépkocsi a koponyájáí, és guggoló testhelyzet nli-
att a mellkasát is szétroncsolta.

Bár az elsősegélynyújtás gyors és szakszerű volt, az életmentéshez
kevésnek bizonyult.

1 Re8ényiEöísmk, alezredes,MHBTHellenórzésios^álYezetó
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A fe|elősséget lezárhatnánlc a baleset oka a szalrszerútlen munka-
vegzés, a kellő óvatosság hiánya.

Ez a válasz csak a környezet megnyugtatására, a munkatársak men-
tegetéséíe elegendÓ,

A baleset nem következett volna be:

- Ha Sz. L. honvéd jobban ismeri az alkalmazhott technológiai biz_
tonságtechnikai íendszabályait és a rendelkezésre álló eszközöket (vas-
bak).

- Ha a munkát akarva-akaratlan §zemléló egykorú vagy idősebb ka-
tonák (honvédek, tiszthelyettesek) felléptek volna a messzirót látható
hibák-hiányosságok ellen (az ék hiánya, a téglákkal történó alátámasztás,
va§bak hiánya).

E sorok írója "közrryű" he|yzetbenvan. A lakatos-szerelő szakmát 40
éve általános és középiskolás korában egy öreg rnester múhelyében ta-
nulta. ott elképzelhetetlen lett volna eZ a történet. Az idősebb és fiata_
labb munkások egyarántvigyáztakegymásra. A szakmai tudásnak fontos
része volt a biztonságos, balesetmentes munkához tartozÓ tudás. Erre a
tudásra mint a szakmai tudás részére talán büszkék is voltak és talán fél-
tették is eg}.ínást.

E baleset üzsgálatakor a "miért nem alkalmas a tégla aláépítése?"
helyszínen feltett kérdésre nem e§I könnyen és nem mindenkitől, de
megkaptuk a választ túl rideg, törik, morxolódik. Támasztóbakot, de
legalább biztonságosabb anyagot, fát (deszka pallódarabokat, ...) kellett
volna alkalmazni .Hogy"miért nem avatkozott közbe senki?" kérdésrenem
volt válasz,

Mit tehetiink az ilyen balesetek megismétlódése ellen?

Az általános munkavédelmi oktatáson túl, egy veszélyes technológia
alkalmazásakor, ezt megelőzően oktatni kell a betartandó rendszabályo-
kat, biztosítani kell a szükéges és a balesetmentes tevékenységet bizto-
sító (védő) eszközöket, és ellenőrizni kell, hogy ezen rendszabályokat
betartják, az eszközöket szalrszerűen alkalmazzák,
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Ehhez persze elengedhetetlen 4 m unklvédelmi ohatások színvona-
lának emelése a katonai képzés minden szintjén (alapkiképzés, szakki-
képzés, tiszthelyettes képzés, tisztképzés, védelmi eryetem, stb.).

Nem nézheti tétlenül és nem fordíthatja el a fejét egyetlen katona
sem (rendfokozattól, beosztástól függetlenül) ha valaki szakszerűtlenül,
szabálytalanul saját vag5l más életét vagy egésxégét veszé|yezteli.

Mind a szabályzat mind az emberiesség, mind a humanizmus kö-
telez.

A parancsnokok, munkahelyi vezetók kötelessége a "beosztottak"
egészségét nem veszélyeztetó balesetmentes tevékenység feltételeinek
biztosítása, a biztonsági rendszabályok oktatása, betartásának ellenőr-
zése, ezen feltetelek hiányiában a revéknység letiltúsa.

Sz. L. honvéd balesete is elkerülhetó lett volna. A tragedia megdöb-
benést (és remélhetően akikben kellett, bűntudatot) ébresztett a környe-
zetben és a katonai szervezet állományában.

A halálesettel kapcsolatban a katonai szervezet parancsnoksága
mindent megtett, hogy abozzátartoók fájdalmát enyhítse és anyagi ki-
adásait csökkentse, de Sz. L. honvéd "Honvédelmi kötelezettséggel
összefüggő" balesetben meghalt.

Nem kellett volna.
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