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Bevezető

Koróbbi cikkíinkben ismerteűük a Biztonsógtudoruúny kialakulósdt,

rendszerét, jellegzaességeit, haítűsait, amely a veszély és a védelem eglen'

súlytíra törekvő, harmóniót teremtő tudomónyteriileL

Minden tudomany jelentősége abban is á1l - sok mrás mellett _, hory

tudományerületének'-ite''t és milyen kultuÍáját fudja megteremteni és

hogyan műveli azt.

A biztonságtudomány filozófiai lényege abban állhat, - idézve kller
Ede fe|fogását, és mint általanos filozófiai elvét a "Biztonsóg bizonyta-

lansóga,, c könyvéből -, hogy "a jövő bizonytalan, a lényeget ki kell

moniani, a biztonsóg a jövőt tekintve nincs kételyek nélkíiL"

A biztonság időben váItozó, célunk tehát a szintentartása, javitása.

A veszélyek lényegi kérdéseit meg kell válaszolni és azt kellbehatá-

rolni, hogy mennyi maradhat a minimális bizonytalanság' megválaszolat-

lanság.

A kétely a hajtóerő, amely szíikséges ahhoz, hog a jövő jobb és jobb

legten (1).

Ezen fiozőfiai alapokra, felfogásra helyezhető a biztonságtudomány'

amely kutatja a jövőt és ösztönzően hat a fejlődésre'

A biztonságtudomrány fejlesztésének, elterjedésének, művelésének

hogyanját a kulíura összetevőinek bevezetésevel, alkalmazásával valósít-

nut:"t meg, amelyben mindarrnyiunknak meg van a saját szerepe.

l.Prof. Dr. Turcsanyi Karoly mk. eaedes,ZMNE tanszekvezetó egyetemi tanár' déká'nhelyettes'

Dr. Vasvari Ferenc nyá mk. eaedes, ZMNE haditechnikai tanszék, egyetemi adjunktus'
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A NATO és az EU csatlalrnzas eglik várható hozadélrat, a magasabb
biztonsághitúrát, annak összetevőit kívánjukvizsgáIni azzal a céIlal, hogt
megismerjük afejlesztés lehetőségeit, feltárjuk a szülaéges tennivalólrat.

A "hultúra" szó értelmezése megközelíti a százat, de mégis a szó
latin jelentéséből a "megmíivelnil értelrnéből célszení kiindulni, mert így
|áthatő, hogy a kulturríltság nem csupiín elméleti jellegű rendszer (mint pl.
az ismeretek mennyisége), hanem gyakorlati kérdés, az adott ismeretek
helyes bevetése, alkalm azása.

A kultura fogalma - egy lehetséges egyszeríisített megfoga|mazás szerint
- a tiársadalom által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességének egy
adott időszakra jellemző állapota, a társadalom vagy csoportok, intézrnény
által előállÍtott anyagi javak színvonalának, minőségének, biztonságiínak,
stb., továbbá az aka|mazott szabálYainak, felkészültségének, szokásainak,
hagyomrínyainak, valamint erkölcsi jellemzőinek összessége.

A biztonsógkultúra nem egy elmélet vagy esunerendszer, hanem a
tiírsadalmi összetevők (ogi.- műszaki,- gazdasági,- védelmi, - erkölcsi,- esÍéti-
kai stb.) viszonyrendszere és annak gyakorlati megvalósulása, visszatlik-
röződése napi életiinkben, a termékekben, a technológiiíkban, magatartás_
ban, a veszélyek felismerésében) az elhrírításuk megközelítésének mód-
jában, stb.

Példaként említjiik meg a fejlett orságok magas szintű közlekedési
kulturáját, amelybe beletartozik az infrastruktura színvonal a, az uMi-
szonyok, jelzőrendszerek, stb. és természetesen a közlekedési morál, amely
nem tríri azagtesszivitást, önzést, gyorshajtást, stb'

A közlekedési kultura elemei láthatóbbak, "kézzel foghatóbbak,,,
mivel naponta tapasztaljuk azt valamilyen szinten, valamilyen etikai
alapon. A biztonságot általrínos értelemben meglévőnek, terrnészetesnek
vessztik, veszélyeztetettségiinket többnyire nem mérlegeljtik.

A biztonságkultura szempontjából a képzettség, felkészültség,
műveltség szerepe kiemelhető, mert a befogadó közeg, a tiírsadalom a
magasabb szintrí felkésziiltségével előmozdíthatja a biaonságkultura
fejlődését is. E téren élenjrártak és jrárnak az ango|szász és a skandináv
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orságok, amelyek a biztonság tudomrányos kutatásával is húzóerőt

képviselnek, megteremtve az t! írányzatokat' fogalmakat, követel-

ményeket. A biztonságkultura tehát nemzeti érték, amelynek magas szint-
je hosszú, költséges, kitartó folyamat eredménye. "A biztonsóg neglizeF
hetetlen, de nemfeltétlenül dróga!" (Mazda). Feladatrurk az elkertilhető

veszélyhelyzetek veszé$elenné tétele. Nyilvánvaló, hogy magasabb szin-

tíí képzettséggel, műveltséggel mélyebben átláthatóak a folyamatok,

miíveletek, tevékenységek, azok összefiiggései és kölcsönhatásai, így a
hiba feltrírása is. Sőt a várhatő eredményekre való következtetés is szak-

szertíbb lehet. Ebből eredően csökkenhet az emberei hibázások, elvétések,

események szátma.(2).

Teller Ede mondja: "A tudatlansdgból soha nem lesz biztonsdg".

Ebből következik, hogy a mai ismeret nem elég a jövőhöz, a jövőt

rállandóan kutatni kell. Ez a fe1\ődés sziikségszenísége. Ugyanakkor a ruagy

tudás megóv az oktalan felelemtől is, mondván: "Ne féljetek, ha nem

tudjótok, hogl mitől féltek. " (L).

A biztonságkultúra bonyolult rendszeréből két meghatiározó elemet,

tartópillért, az anyagi (mtiszaki'-technikai), és a trársadalmi,- emberi,

(szellemi) összetevőt vizsgáljuk közelebbről. A biztonságkultura anyagi

(műszaki,-technikai) alapkérdéseit ebben a cikkben, üársadalmi összetevőit

a következő cikkben adjú közre.

A biztonságkultúra anyagi (műszaki,_technikai) összetevői

A tudományok művelését, a műszaki haladást, a kot műszaki,-

tudomrányos színvonalát a tiírsadalmi berendez.kedés, pl. a magas ipari
színvonal, a dinamikus gazdaságifejlődés stb' ösztönzik. A globalizáciő,a
nemzetközi összefogás, a globális problémrík megoldására való törekvések

szintén ösáönzően hatrak a civíL\zárciő rohamos fejlődésére.

1.) A biztonságkultúra anyagi összetevőinek fejlődését elősegítő

folyamatok

a) Kut at as -fej l e s z t é s t er én :

. a biztonságot szolgáló műszaki rendszerek, módszerek, esz,közök

kutatása, fej lesztése ;
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. az anyagijavak (termékek) előállításában, tizemeltetésében az

eredmények alkalrnazása.

b) Az információk cseréje, feldolgozasa terén:

. a biztonság kérdéseivel foglalkozó nemzetközi és hazai szerve-

zetek létrehozása;

' kongresszusok, konferenciiík, tendezvények, hazu és nemzet-

közi tapasztalatcserék, publikációk, stb.

c) Az információk bevitele:

.a jogrendszerbe,szabétlyozásokba,szabványokba,szabáiyzatokba;

. állami felügyeleti rendszerekbe;

. a termelés, a sz.o|gáLtatás tevékenységi szférátba.

d) Az ember formálasában:

az oktaüís, kepzes, felkészítés, tájékoztatás, stb'

Az informáciős "fonadalom" akorábbi "eglmlÍs nellett élés'' elvén
tullép és miír ma tanui is vag;runk az,6j e|v az "eglíittélés'' kialakulásá-
nak, megvalósulásrának (Intemet, média, stb.).

2.) A technika alapfogalmai

2,I. Tbchnikq techníkai kbnyezet

Az emberi kéz nyoma, a mesterséges kömyezet ma miír elválaszt-
hatatlanul összefonódik a természeti és a trírsadalmi környez'ette|. Aki nem
ismeri a mesterséges kömyezet összefiiggéseit, az nem képes annak lehe-
tőségeivel élni, körülményeihez alkalmazkodni.Ezeft van sziikség a tech-
nika - mint az áItalános emberi haladás elvitathatatlan összetevője - megis-
merésére és felhasznrálására, valamint továbbfejlesztésére.
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A technika a terhes teendők alóli felszabadulás eszköze. Ez adta az

ember kezébe az első szerszámot, eZ vezpLte az á|lati vonóerő, valamint a

gépek hasnÁIatfua, amellyel erejét és lehetőségeit megsokszoroúa' A
technika tette lehetővé a nyers emberi erőnél nagyobb értékii ügyesség és

spekulatív értelem felhaszrrálását. Az erőgépek feltalálásával és egyre

szélesebb körií haszrrílatbavételével az embernek a természet erőit olyan
mértékben sikeriilt szolgálatába állítania, hogy a fétrasztő és kizrárólag

izomerőt igénylő teendők alól egyre inkább mentesii{t, feladatrának egyre

nagyobb részévé a tenrrészeti erők kormányzásavált.

A magyar tenrrinológiában használt technika szó mondanivalótól,

szövegkörnyezpttő| fiiggően - több jelentésű, ami esetenként megnehezíti

a technika fogalom egységes és helyes értelrnezését (pl. a sportoló tech-

nikája, vagy műszaki berendezések stb). Ezért a terminológiai vizsgálatot

a szó eredetétől kezdji'ik.

A technika szó eredetét adő tekhnéfogalomlényegében azt jelentette,

hogy az ember milyen csiszoltan, milyen ügyességgel lépett kölcsönhatrás-

ba környezetével (például a természettel), annak tárg7rut milyen hoz-

zÁértésse| alakította a maga szátmára. E közvetlen kölcsönhatásbeli hoz-

zÁértés voht az ősi technika, azaz a technika : ember és kömyezete közöt-

ti kölcsönhatás jellemzője. Ez az ember és környezete közötti közvetlen

kölcsönhatrás a mai napig fennmatadt, "csak'' a kömyezet változott. Ilyen

értelemben beszelhetiink a sportoló technikájráról, a zongorista tech-

nikájaról vaw a gépkezelő technikájráról.

Az eredetileg közvetlen kölcsönhatás egyik áryatehát megmaradt a mai

napig és meg fog maradni, amíg az ember lesz a floldön, hiszen ez a techni-

ka az ember egyik legsajátosabb jellemzője. Az ősi tekhné másik ága azon-

ban az idők folyamrán - éppen az emberi tevékenység hatására - lényegesen

megváltozott . Az ősi kézműív es tekhné-tdl induló technikai fej lődés :

' az egyszeríi szerszámok, eszközök,

' az egyszeru gépek,

'azetőgépek;
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' a géprendszerek "mcgteremÍése'' és munkába áilítása;
(majd a logikai "gépek" felhasználása);

' a nagy technikai tendszerek, a mind komplexebb strrrkturrák

kialakíüísa és használata azt ercdményezte, hogy a korábbi, csak
közvetlen kölcsönhatás fokozatosan közvetett kölcsönhatássá
alakult az embet és környezete között. Ez a technika egy(rttal
egy új, mesterséges kömyezetté, az ember (időrendben) har-
madik kömyezetévé váit.Igy |ett az ember mai környezete össze-
ftiggő természeti-társadalrni-technikai környezetté.

A technikai kömyezethez aktívan kell alkalmazkodni, tehát tudni kell
azt ltasznáirtt és előnyösen vrfltoztanri. Ehhez a haszrálathoz és váItoz-
tatáshoz ismeretek, jrártasságok, készségek, képességek elengedhetetlentil
sztikségesek.

2.2. A technika alapkategóridi

A kiilönböző elméletek kategóriákra építkeznek, kategória-rend-
szereket hoznak létre. Ebből adódóan sok és sokfele kategória van.

A technika teljes kategória rendszerét ma még nehéz megalkonri.
Kijelölhetó azonban 5 olyan kategória, ami alapvető, 5 olyan fogalom, ami
kikertilhetetlen, ami amolyan "végső fogalom" a technikában. Ezeket a
technika alapkategóriáinak nevezlretjtik el. (A kategóriák ismereteink egy-
egy osztá|yának meghatrározói, s a kérdéses vonatkozásbarr a legáltaliíno-
sabb fogalmak mint pl. anyag, mozgás, ellentét stb.)

A technika alapkate góriáinak neveztretjiik azokat a legáltalánosabb
fogalmakat, amelyek nélkiil a technikában szíikebb köni fogalrnak nem
alkothatók, amelyekre _ elméleti szempontból - minden visszavezethető és
amelyekre minden felépÍtlrető, azaz elméleti szempontból kikerülhetetlenek.

E zen öt legalapvetőbb fogalom:

'nyaB,

'energia,
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'információ,

'modell,

' (technikai) rendszer.

Az áLtalánosan ismert fogalmak meghatározÁsát rnegelőzően - azok
technikában betöltött szerepe és összefiiggéseik jobb megértése érdekében
- a következőket tartjuk szükségesnek lerögzíteni:

a.) a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet, az alapkategórirák

"eg)enrangtÍak".

b.) azanyagnem a filozófiai anyagkategória, hanem a technikában oly
megszokott anyag (tömeggel, szilárdsággal, vezetóképességgel stb) fogalma.

c.) az energiaés azinformáció önálló kategóriába emelése nem filozó-
fiai értelrnű' hanem az energia és az információ technikában betöltött

alapvető szerepét hangsúlyozza.

d.) az MYaE, az energia, az információ nem önmagában valóként
érdekes a technikában, hanem hasmosításuk és ezért átalakításuk szem-
pontjából.

2.2.1. Az anyag, az energia és az informóció

Az alapkategóriák közül vizsgáljuk először az anyag, az energia és az

információ fogalmait' amelyek a |egá|talánosabban elterjedtek és a leg-

inkább közismertek . Ezért ezek összefliggéseire vonatkozó néhány gondo-

lat után csak rövid definiciójukat adjuk meg és eltekinttink ameghatÍrozá-
sokban foglaltak részletesebb magyaúzatátől.

Meg kell azonban jegyezri, hogy e kategóriák kónjl az anyag kate-

gőriája a legáltalánosabb kategóriák egyike, amelyet a technikán kívül más

tudományok is alapkategóriaként alkalmaznak. Az informáciő és az energia
fogalmai a technikához sokkal szorosabban kötődnek, de velük kapcsolat-

ban is tudni kell, hogy más diszciplinákban - esetleg módosított értelmezes-
sel - fontos fogalomként szerepelnek.
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Az emberi kultura fejlődésének anyagi feltételei vannak. Az ember

életsziikségleteiről való gondoskodás az anyagi alapja minden szellemi
haladásnak is. E sokrétii sziikséglet kielégítésére a természet nffitotta
anyagok és a természeti erők ősállapotukban többnyire nem alkalmasak,
sziikség van tehát azok kitermelésére, tovaszrállításríra, feldolgozására,
elraktrározásiíra és szétosztására is.

Az e|őzőekmegvalósításiához sziiks éges - azelso pillanatban áttekint-

hetetlentil változatosnak tetsző - folyamatok összessége nagy általrínosság-

ban hórom résue osztható:

'anyagi folyamatok;

' energia folyamatok és

' információs folyamatok.

M űíszakí vonatkozlúsban e 3 folyamatrendszer mindegl ikében kétféle

e lem k iilönbö ztet h ető meg :

' az alakváútoás és

' a helyváltoás eleme.

Ha például részletesebben vizsgáljuk a lőszergyrírtás hosszu útját

annak teljes vertikumában egészen a felhasználóig, akkor megfigyelhetji.ik

az artyagnak sorozatos alakváltozását.az anyag kezdeti (nyers) állapotától

a késztermékbe beépített végleges alakjáig. Figyelemmel kísérhetjtik

egyúttal azt is, hogy ahelyváitozatásnak hrányféle fajtájátke|L az anyagnak

feldolgoás közben elszenvednie, amíg eljut a végleges felhaszrálásig.

A műszaki feladat e kettőssége figyelheto meg az energiarítalakítás

(energiagazdálkodás) területén is. Az energia temtelése ugyanis valójában

valamely terrnészeti erő (energia) átalakulása, vaglis: a|akváltozÁs. Az
energiaríwitel pedig nem más' mint helyváltoás.

Az információs folyamatok ugyancsak alakváltoások (infonnáció-
átalah'ttás, információ-feldolgozás) és helyváltozások (információtováb-

bítás a felhaszniálás helyére) elemeire bonthatók fel.
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Az anyagok, az energiők és az infonrrációk ezen sorozatos alak- és

helyváItoztatÍtsával kapcsolatos feladatok tervszerti elvégzésére a műszaki

(technikai) tudomiányok tanítanak - ezek pedig a természettudomrínyok

(pontosabban afiztkaés kémia) elrnéleti és kísérleti eredményeire támasz-

kodnak.

Az dltalónos összefiiggéseket követően most megadjuk a technika

hórom alapkategóriójónak deftníciójót.

A technikai környezetben használatos anyag fogalma atatt a kömye-

zetbenfellelhetó anyagok azonrészét értjtik, mely a technikai rendszerek

folyamatainak működése közben a|apanyag,nyersanyag' segédanyag vagy

késztermék formájában a folyamat jellegének és céljrának megfelelően fel-

használásra kertil, illetve funkcionál.

Láthatjuk tehát, hogy ezazartyagfogalom jelerrtősen szűkebb mind az

anyag filozófiai, mind fizikában használatos meghatrározásánái. A téve-

dések elkeriilése végett utalunk itt arra, hogy amíg a filozófiai értelemben

vett anyag magátba foglalja a tudatunktól fiiggetlentil létező objektív való-

ság egészét, addig a fizika anyagfogalom használata már csak az aÍyag

egy meghat átrozottmozgásformájára korlátozódik. Ez utóbbi konkrét meg-

jelenési formái az energia, a tömeg, az erőtér és a korpuszJ<ula azuz ebben

az értelemben az energia az artyag egyik konkrét megjelenési formája. A
technikában ugyanekkor az aÍlyag és az energia fogalmai alapkategória_

ként, eg;,másnak mellérendelve jelennek meg.

,,Az energiafizikai munkavégző képesség, az anyag olyan sajdÍosstÍ-

gq amellyel munkdt lehet végeznL Az energia jelzi a munhavégző

képesség potenciőlis lehetóíségét, a munka pedig az erre a célrafelhasz-
nólt energiát Az energia kiitönböző megnyílvónulósiforruÍí az energia-

fajtók, anyagi megtestesítői az energiahordo761r" .

"Az információ valanely jelenségre vonatkouí értelmes közlés;

bizonyos konvenciók szerint az adathoz houórendelt jelentés. Az adat
jeknti az üzenet szövegét vagl tartalmát' az inforruÍció pedig az üzenet

azon tulajdonsógót, amely nem vóltozik meg ilz iizenet más, ekvivalens

fortruÍra való dtalakítósa közben ".
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2.2.2. Modell és modellezés

A modell a vilLéry leírásrának, megértésének az eszköze, a világra vo-
natkozó ismereteink kifejezője.

A modell segítségevel:

. megragadjuk a valóság egy részét, kiemeljiik annak bizonyos
aspektusait;

' a valóságos jelenség lényegét változatlanul meghagyva, a jelen-

séget leegyszertisítjíik' amivel lehetővé tessziik a jelenség kvan-
titatív tárgyalísát;

' rögzítjtik és kifejezziik a valóságos jelenségekre vonatkozó

ismereteinket.

Ugyanannak a fizikai objektumnak meglehetősen sok, eltérő képet
mutató modellje lehet. Attól fiiggően, hogy milyen célból alkották meg
őket, a valóság melyik oldalát ragadjuk meg veliik, más lesz .V egyes mo-
dellek bonyolultsági foka, és más a megvalósítási módjuk. PéIdául a
valósógos repülő és a Hilanböző aspelcusait kifejező modelljei a lrr)vet-

kezők lehetnek: jáiék'reptilő, szélcsatorruás modell, repiilés-szimulőtor, az
erőviszonyokat leíró differenciál egyenlet-rendszer, illetve szrámítógépes
programja, dokumentációs rajzok stb.

A modellalkotrás és annak végterméke - a modell, erősen célorientílt -
nagymértékben magián viseli a vízsgáian célkitrÍzés jegyeit.

A modelleh típusai

' Funkcionális, lancepcionális modell: avizsgáit rendszer részeit

a rendszerben betöltött idea|izált funkciójuk alapján definiált
modell;

. Fizilrai modell: a vizsgált jelenséget rögzÍtetttulajdonságú ftzikai
objekfumokkal írjuk le analógiák, illetve hasonlósági törvények
alapján (például: analóg számítógép modellek, ríramköri model-
lek, kicsinyített áramlási modellek stb.);
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' Matematilrni modell: a modellezendő rendszer Íizikai változíi
közötti kapcsolatokat egy bizonyos matematikai strukturába

képezziik le (algebrai, differenciál-, integrálegyenletek, logikai
fuggvények stb).

Az,hogy az adott esetben milyen modellel elégsziink meg sok szem-
pont, lehetőség, korlátozás eredője. Ezek köziil alapvető fontossdgú az,

hogt:

. melyek a konkrét modellezési cél szempontjából lényeges, és

melyek az elltany agolható aspektusok,

' milyenek az akalmazható modellezési eljrárások,

. milyen a rendelkezésre álló ismeretanyag mennyisége és minő-

sége.

2. 2. 3. Rendsz er t e chnilai rends z er

Az ember az őt körÍilvevő dolgok és jelenségek vizsgrálata soriín sűriirt

találkozik a rendszer fogalmával. A rendszer kifejezést a köznyelv és a

kiilönböző szakirodalom igen sokféle értelemben használja.

" Íg példtÍul beszélünk lilozóliai rendszerekről, szómrendszerekről,
kommunikácfuis rendszerekrdl, szabólyozó rendszerekrőI, politikai rend'
szerekről és feglverrendszerekről"- kja a neves rendszerkutató Russel L.

Askaff egyik tanulrnányában. Ebből következően a rendszer általrános

meg}tatározásanak olyannak kell lennie, amely a valóság igen széles körét
foglalja magába.

Alapvetően és tömören rendszeren az egwdssal kölcsönhatdsban
kvő, eglséges egészet képező ekmek komplexutruÍt értjiik.

A rendszer és kömyezete fogalom-kapcsolat lényegében azt je|enti,

hogy a rendszemek van egy hatána, me|y az elemei és a részei köré huz-
ható, amellyel elválaszthatjú a környezetétől, más rendszerektől.

A rendszemek a kömyezetét azok a hozzá képest ktilső trárgyak és

jelenségek alkotják, amelyekkel valamilyen módon kölcsönhatásban van.

A rendszer kömyezete lényegében mindaz, ami azon a rendszeren kívül
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esik, ahonnan a bemenő jeleket kapja. Ez mérhetetleniil nagy, igy a vízs-
gálatoknál csak azt a redukált környezetet vessziik figyelembe, ami a

működésre lényeges befolyással van.Ez pedig nem más, mint ami a vizs-
gált folyamattal kapcsolatban szrámításba jöhet, mint befolyásoló tényező.

A kömyezet a rendszer múködésének feltételét is jelenti, ugyanis innen

kap a rendszer a működéshez bemenő jeleket.

A rendszer, alrendszer, elem fogalmnk köai kapcso|at azt jelenti,

hogy a rendszer minden esetben része lehet más rendszereknek, de önma-

ga is kisebb rendszerekre (alrendszerekre- elemekre) bontható. Vagyis egy

rendszer alrendszere, vagy eleme önmagában is képezhet rendszert, de egy

rendszer más rendszerben annak egyik eleme is lehet' Ebben a megkö-

zelítésben a rendszer elemének is van kömyezete, ami mindazon elemek

együttese, amelyekkel az adott elem kapcsolatba kertíl.

A technikai rendszer a komplex természeti-társadalmi_technikai
környezetből a technikai környezet azonrészétjelenti, amely rész - vizs-
gátlat cé|jfua- elktilöníthetó, ugyanakkor egységes egészként van kölcsön-

hatásban kömyezetében. A rendszer és környezete tehát a technikai rend-

szerek esetében is egymás komplementerei, feltételezik egymást, nem

értelmeztretők egymás nélkiil.

A technikai rendszerek jellemzői:

. térben és időben léteznek, miként környezettink egyéb objektumai;

' egymásnak kölcsönösen megfelelő és egymást kölcsönösen
feltételezö folyamatok és szerkezetek együttesei, amelyek lé-

nyegüket tekintve:

- ffiYa1-, energia - és információtanszferek'

- működésiikhöz - az anyag-, energia - és információ-átala-

kításhoz - is anyagot, energiát és információt hasmálnak fel;

- szerkezetiikben - előállításuk következtében' anyagot, energiát

és információt tartalmazrak " kö tö tt" fonnában.



A felsorott jellemzok alapjón a technikai rendszerek - a tovdbbiak-

ban rendszerek - delinícíója a következóképpenfogalmaz'ható meg:

a technikai rendszerek a technikai környezet részét képezó olyan

célorientrítt szerkezetek és folyamatok együttesei, amelyek anyagot,

energiát, infonnációt "alakítanak ót" célszpruen, tervszeriíen és szerve-

zetten.

3. A technikai civilizáció, a műszaki biztonságkultúra néhány
jellemzője

A 2. B iztonsdgtudományi Vilóg kongresszuson 1 9 9 3 -ban elfogadott

a|apelv volt a kockázatok vizsgál ata, e\emzése, értékelése, kategoizáIása.
Ez amagyar törvényhozásban, 1998-ban jelent meg' s ma miír a gyakorlati

szférát is meghatrároz.za, vagyis az elméletet követően, a szabáiyozésok

alapjan a biztonság kérdései napi élet teriiletein is jelen varurak, igy abiz-
tonságkulturank egyik elemévé vráltak.

a) A kockdzatok és a véletlen értelmezéséről

Kockázatok nélkíili tiírsadalom, technoszféra nem létezik. A koc-

kázat keze|ésének kiilönféle módszerei megegyeznek abban, hogy minde-

gyik valamilyen szempontból redukálja a bizonyta|anságot, azaz rÉm
csökkentik a lehetőségek szétmát, hanem rangsoroljiík azokat a bekövet-

kezési.ik fiiggvényéb en. Ez a sztochasztika' a valószínűségszámítás eszkö-

zeive| válik lehetségessé, nem csökkentik a véletlen káros hatásokat, de

megltatátozzátk a bizonytalanság mértékét. Ha jó a számítás (felmérés'

vizsgálat) akkor olyan , mint az orvos; segít, a}rol tud, beavatkozik, de ahol

nem segíthet, ott világosan kijelöli a korlátokat'(4).

A civilizáció veszélyeinek, ártalmainak kockázaüában a tiírsadalom a

mikrorizikót (10-6) nagyságrendben teljesen elfogadhatónak tartja' míg az

elszenvedőre nézve tragikus lehet. Az etikai kérdés a kockázat publi-

cisÍikai tálalásában van. Pl. a harrisburgi reaktor ijzemzavaúnak kétfele
kommentóhísa:

1.)"A környező négt millió lakost érő egledi sugárterhelése a róIweszély

növekedésében nem több, minthafél cigarettót szívnánk el egl allwlommal:"

45



2.) Az összesített dózis alapjdn: "Á technolvata felelőtlenség varha-
tóan lret órtatlan polgár életébe kerülhet."

A két közlés matematikailag egyenértékti, ugyanakkor hatalmas (fél-
revezető) ktilönbség van közötttik a valóság és a közlrangulat etikus, illetve
etikátlan formrílása szempontjából.

A technikai civiliáció fejlődését végig kíséri a bizonyosság-bizony-
talanság egymást követő hulláma. A mrír megismert növeli a bizonyossá-
got' a felmertilő új ismeretlenek bizonlalanságokat keltenek. De a miár
megismertre is igaz, hogy most mtír ismerjiik, de kölcsönhatásait, követ-
kezrnényeit nem tudjuk és így tovább.

A véletlen szerepe hasonló gondot okoz. Egyes esetekben a véletlen
szerepe csökkenthető, esetleg teljesen kizárható, más esetekben a véletlen
szerves része a bonyolult folyamatoknak. Legkényelmesebb a véletlenre
hivatkozni, ez.z.g'| Ínlgyaúz-ttt az elvétés,InbázÁs bekövetkezését, pedig
annak gyakran emberi okai vannak.

Az emberi cselekvések információ feldolgozása a tevékenység sorrán

brárrrilyen rövid, gyors folyamafuól van szó, mégis több fontos lépésre
bontható (5)' Mindegyik lépés kapcsolatban van biztonsággal, amelynek
pontjai sériilhetrek. PéIdóul:

' figyelem (nem vettem észre),

. érzékelés (nem láttam, nem hallottam),

. alakfelismerés (nem ismertem fel),

' memóriiák működése ( nem emlékszem),

' hasonlósági illesztés ( összetévesáettem)'

. következtetés ( rosszulítéltem meg)'
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Ezek az okok mindenki számara ismer<isek, mégsem elemezztik ki
azokat és tessztik meg a biztonságot növelő lehetséges intézkedéseket. E
helyett belenyrrgszunk a véletlen emberi hibák magyarázatába.

E folyamat elemzésével akár egyénileg is, önkonftollal választ kapha-

tunk arra, hol sérült az információs folyamat, melyik eleme hibázott, s ha

ez gyakoi, akkor tudatos motiváciőval,képzéssel, gyakorlással, az esz-

köz, technológia konekciójával javíthaduk a folyamatot.

Aki érzékeli a környezete esáétikumait, amelyek az életkö-rülmények-

re, a biztonságra, meghittségre, színvonalra utalnak,vagy erkölcsi értékekre

és jellemvonásokra utalnak' az képes a kultúrája, műveltsége kapcsán felis-

memi, sőt változtatni' javítani mindazon a veszélyt csökkenti, a biztonságot

növeli. Ehhez azonban a jelzésrendszer ismerete' szélesköni műveltség,

felelősségtudat és kello kommunikációs képesség sziikséges.

b) Veszélyek megítélése, a szubjektív bizÍonsógérzet

Civilizrílt világunkban - a trársadalmi,- politikai, gazdaséryi stb. prob_

lémrákon tulmenóen - a működési szférában szinte mindig és mindenütt

technikai eredettí veszélyfonások tömege vesz benntilrket körtil. Ezért
alakultak ki a tudomiínyos életben, a kutatás területein a veszélyana|íns,

hatásvizsgál at, kockázatelemzés, hibafa elemzés, szimuláció stb. módszerei.

(6).

A nyilvánvaló (manifeszt) veszélyeket, vagy potenciális veszelyeket

szárnítjuk, valószínűsítjÍik, bevissziik a köztudatba' a működési szférába.

Ezek a munka,- a közlekedés, a napi élet velejárói.

A rejtett (látens) veszélyek többségét a veszélyes arryagok képvise-

lik, amelyek vagy azonnal, vagy különféle ártalmakkal krárosítjrík az em-

bert, a kömyezetet.

Az áltandó (permanens) veszélyek karos kömyezeti feltételekben
jelentkezrek, amelyek bár alacsony szinttíek, de hosszabb időtarta:rr alatt

krárosítanak. Ilyenek a zaj,- légszennyezettség, sugárási, hömérséklet,

nedvesség, világítás, stb.

47



Az eseti (kauzális) veszelyek az egy vagy több okságú esetek vélet-
lenszeríi bekövetkezési folyamatát pl. dominó_elv szerint idéztretik elő.

Mindannyiunkat a személyes léttinket fenyegető veszélyek nyugta_
lanítják.

A veszély kettős jelentőségű jelenség csoport. Egyrészt kedvezőtlen,
nem kíviárratos, felelnet keltő, fenyegető jelenség, másrészt - érvényesü_
lése nélktil - "Jíglebneztetó jelenség-csoport", amely a javításra, fejlesz-
tésre ösztönöz (7)'

A napi élettink szinte iállandó egyensulyozás a kockrízatok és a haszon
között, a veszélyek egy részét tudomásul vessziik - mint kísérő jelenséget
- más részét - az emberi tevékenységek okozta veszélyeket - pedig vissza
kell szorítani az életminöség javítása érdekében. Ilyen feladat pl. a veszély_
források lokaliálása, elzitrása, elságetelése , az embertól való leválasz_
tása, az ember kiváltása technikával, továbbá a közvetett hatások továb_
bításának, a haüásláncok kialakulásának megakadály ozása.

A szubjektív veszélyérzet tapaszta|ataink, benyomásaink alapjrán
alakul ki benntink valamilyen kép a veszélyek és a következnények jel-
legéről, mértékéről, amelyhez hozzájárulnak bizonyos intuícióink,
képzettátsításaink. A szubjektív veszélyérzet ritkrán arrányos a veszé-
lyesség valós mértékével, sőt néha nem is valós veszélyek gerjesztik,
éppen ezért komolyan kell szrímításba venni, mert a félelem öngerjesztő és
a frusztráció kiszámíthatatlan cselekvéseket idéztret elő.(8).

A szubjektív vesze|yérzetet a menedzsmenütek, a PR tevékenységnek
kell pozitívan befolyásolni, hogy azkedvezó, reális legyen.

A szubjehtív veszélyérzetet csökkenti, ha:

. a következrnények mértéke ismert és egyértelrntí,

' az okok és következ:mények közérthetők,

. a tájékoztatás rendszeres, részletes, világos,
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' a következmény kivédése, befolyásolása jelentős, biztonságos'

. a kockázatvállalás nem kényszerű, hanem önkéntes,

' a vezetésbe való bizalom jelentós, megfatáttoző,

. a köáangul at pozitiv, aktiv izáLő.

Egy jó közösség nem tííri el a rémhíreket, a negatívan motivált véle-

ményeket és tevékenységeket, a közömbösséget, virtust, kockáztatást, veszé-

lyeztetést, a jó hangulat és szellem bomlasztását.

c) Veszélyek és líÍtalnnk kizdrósa

Az emberi testi épség és egészség, az élet és a környezet megóvása ma

már mindenek felett á1ló követelrnény. Ezekbőlkiindulva fokozoüan ter-
jednek, előtérbe keriilnek az automatizá|ás, atáwezérLés, a robottechnika

megoldásai, az emberi tevékenységek kiváltasa.

Az emberi hibáások kiküszöbölését szolgáljárk az automatizáút,- intel-

ligens'- mérő,- érzékelő,- figyelő,- elemzó,' je|ző,' riasztó,- beavatkozó

funkciókat ellátó komplex, sziámító gep-vezérLésii rendszerek is.

Mindezekhe z magas műszaki sánvonal' biztonságkultura párosul.

d) Az ergonómia szerepe

A korszerű termékekben egyre hatásosabban jelenik meg a teljesít-
ményt, biztonságot tiikröző, a funkciót megjelenítő design, amely az antro-

pometriai'- ergonómiai elvek alapján az emberhez "közeledik". A korsze-
rú ergonómia szolgá|ja az emberi tevékenységet, a kezelhetőséget, így ma
már a teljesífuény-fenntartó hatása, továbbá a biaonságosabb kezelés,
iizemeltetés, az emberi hibázásokat csökkentő hatása vitathatatlan. E
terület fejlődését mutatja, hogy ma már a kognitív ergonómia kertilt
előtérbe, amely az emberi információ feldolgoás elemeit, és annak meg-

biz}ntőságátvízsgálja.
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e) A míÍszaki biztonsógkuhúra néhóny jellemzo fogalma

Az emberi elvétések, hibrázások csö,kkentését szolgáló biztonság_
kulturrínak új angolsász eredetti fogalmai jelentek meg, amelyek deÍiní_
ciójukkal, jellemző kritériumaival emelik a színvonalaÍ és teljesítésükket
minőségi faknrokkd vdlnak.

. Safety culture: biztonsági kultura, a megtanult környezet tel-
jessége (viselkedés forma' alkalmazkodás a technológia,- a
szerv ezet,- a közö ssé g el ő Írásaihoz, szab ály aihoz'),

. Human factors engineering: a mérnöki tervezés emberi ténye-
zőinek alkalmaása a hatékony működés, a biztonságos és
kényelmes emberi hasznrálat feltételeivel,

o Multiple criteria: többszörös_ egymásra épiilő,- egymásból követ_
kező kritériumok,

. Composite criteria: összetett (többváltozós) kritériumok.

A munka biztonsógkultúrójónak kritéríumni: !

A munka humaniálásábő|, az embernek megfelelő munkakiala-
kításából, az emberies munkatevékenység négy-hierarchikusan elrende- :

zett, egymátstól is fiiggő-kritérirtmai következnek (9):

1.) elvégezhetőség (az ember élete veszélyeztetése nélktil és adottsá_
gainak - tesfuéretek, erők, érzékszewek felvevőképessége stb. - figyelem_
bevételével képes_e az adott munkára),

2.) elviselhetőség (a kiilönböző időtartamokra _ múszakra, héüe, évre'
a munkaképes életszakaszra - vonatkoző, anemtől és az életkortól is fiiggő
tartós terhelési hatrírok trrllépésével veszé|yeztetk-e azember egészségét),

3.) elfogadhatóság (az adott társadalmi, technikai és szervezeti
kömyezetben lévő közösség tagjainak többsége _ még - elfogadja azadott
mukát), és

50



4.) jő közérznt, egészség (az ember akkor érzi jól magát, ha egész-
séges, vagyis - az Egészségügyi Világszervezet meghatározÁsa szerint -

akkor, ha nem csupán mentes a betegségektöl, hanem a teljes testi, szelle-
mi és szociális jó közérzet állapotában van).

A hierarchikus elrendezeÍtség azt jelenti' hogy a kisebb sorszámú
igényt az előtt kell kielégíteni, mielőtt a közvetlentil következő magasabb
sorsziírnú kielé gíté séh ez hozzáfo gnának.

Az esúöa termék bizÍonságkultúrájónak jeaemzői (5);

. User friendly: felhasználás barái, a szenzomotoros és kognitív
szinten harmonikus a 'felhasxnúlói feliilet", az "érintkezési pon-
tok" bafiúsátgosak, emberközeli, a működés biztonságos, meg-
bí7hatő, hatékony.

' User interface: felhaszráló felület, azelhe|yezés, a méret,- mYaB,-

szín, stb. design alapokon.

. Learnability: tanulhatóság, az áttekinthetőség' a kezelés meg-

tanulása az egyszerutől a bonyolult felé haladva, logikus felé-
pítésű, a leírása egyszerű.

. Useability: használhatóság, adott pillanatban iizemkész, iizem-

biáos, funkciót betölti, hibátlan.

' Reliability: megbízhatőság, a termék megtartja tulajdonságát

egy meghalározott idótartam (életciklus) alatt az előírásos
használat mellett.

' Maintainability: karbantarthatősáry, az előírásos rendben a kar_

bantartás feltételei biztosítottak egyszeríi, rövid kis ráfordításokkal'

' Health and Safety : Egészség és BiÍonság angolszász cél-
kitrízés, amelynek tartalmát a BS 8800 Szabvány és annak
alapján készült I!l4.szn l 8800 szabványterv ezet részletezi.
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E rövid tÍttekintésbőI is lóthaÍó a technikai civilizdció biztonsógdnak

fejlődése, előterbe kerüIése, mint a globtÍl biztonsdgot elősegítő tényező,
amelyet ezen egtik cikkünhben kívántuk bemutatní"
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