
Balesetelhárítás a termelőszövetkezetekben

Az iparban dolgozók munkakörülményeinek baleseti veszélyeit, azoknak körül-
ményeit már régebb idő óta rendszeresen statisztikailag iparági vonatkozásban i<<
feldolgozzák. Elemzéseik megmutatta, hogy a baleseteihántást milyen irányban kell
javítani és ennek megfelelően az oktatást és felvilágosítást milyen területre kell irá-
nyítani. Ilyen vonatkozású adatgyűjtés és felmérés baleseti vonatkozásban a termelő-
szövetkezetek területén még alig történt. Pedig szocialista államunk fejlődése maga
után vonta a mezőgazdasági termelőszövetkezetek gyors fejlődését, ni.ijd összevonását,
melyek napjainkban már a fejlett gépesített nagyüzemi mezőgazdasági termeiés útján
járnak, sőt egyesek már a gépállomások feladatait és gépparkját is átvették.

Az állami gazdaságok társadalombiztosítási vonatkozásban ipari üzemnek számí-
tanak. Munkavédelmi és balesetelhárítási területen feladataikat az ipari üzemekre
vonatkozó rendeletek szabályozzák és a társadalombiztosítási juttatások is azonosak.
Szakszervezetük is van - a MEDOSZ -, mely a munkavédelem és balesetelhárítás
területén is segíti a gazdaságokat és azok vezetőit.

A termelőszövetkezetek tagjai nem ipari biztosítottak. A betegségi biztosítás-
ban önkéntes alapon vesznek részt. A baleseti biztosítás azonban részükre kötelező
Külön jogszabályok szabályozzák az SZTK járulékkulcsot, mely nem a jövedelem
13%-a, hanem csak havi 6,- Ft betegségi biztosítás és 4,50 Ft baleseti biztosítási
dijat fizetnek. Ennek ellenére kormányzatunk a termelőszövetkezeti tagok részére
is biztosította üzemi baleset esetén mindazon jogokat és kedvezményeket, melyek
az ipari biztosítottakat megilleti, azzal a különbséggel, hogy nem táppénzjuttatásban
részesülnek.

Az idevonatkozó 54/1957. Korm. s;:. rendelef és a 6/1957. Mü. rendelet a tsz-
tagok üzemi baleseti kártalanítását rendelte el, melynek értelmében minden tsz-tag
és besegítő családtag üzemi baleset esetén minden naptári napra 20,- Ft kártalaní-
tási segélyben részesül, a kórházban eltöltött időre pedig napi 10,- Ft segélyt kap,
melyet a naptári hónap végén az illetékes SZTK Alközpont utal ki részére. Ettől
függetlenül - miként az ipari biztosított - üzemi balesetével kapcsolatosan minden
költsége (gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, útiköltség, stb.) térítésmentes,
illetve megtérítést nyer. Klinikai gyógyulása után pedig ha 15%-on felüli munka-
képességcsökkenés marad vissza, baleseti járadékot, illetve rokkantsági nyugdíjat kap.
A foglalkozási megbetegedések esetén is jár a tsz-tag részére a baleseti kártalanítás.

A baleseti kártalanításra vonatkozó kormányrendelet megjelenése óta eltelt
négy év már lehetőséget adott arra, hogy a termelőszövetkezeti tagok baleseteit érté-
kelni tudjuk. Élesen került felszínre, hogy a tsz-tagok körében előforduló balesetek
száma állandóan emelkedik. Ezért vált szükségessé és időszerűvé a Magyar Forra-
dalmi Munkás-Paraszt Kormány 1960. évben megjelent 1008. sz. rendelete, me!y
a balesetelhárítás szabályait a mezőgazdasági termelőszövetkezetekre is kiterjesztette.
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A szükséges intézkedések megtételét, annak ellenőrzését a tinácsok végrehajtó bi-
zottságainak mezőgazdasági szakigazgatási szerveire bízta, továbbá kiterjesztette a
Szakszervezetek Országos Tanácsának a balesetelhárítási jogkörét a mezőgazdasági
termelőszövetkezetekre is. melvet a Szakszervezetek Megyei Tanácsának munkavédel-
mi felügyelői látnak el.

A kormányhatározat végrehajtására még ugyanezen évben a Földművelésügyi
Miniszter 22/1960. sz. rendeletével icszletesen intézkedett, mellyel szabályozta az
óvórendszabályok alkalmazását, a baleserelhárítás feladatait, annak megszervezését,
a balesetek nyilvántartását és bejelentését, a tanácsok mezőgazdasági osztályainak
felügyeleti és ellenőrzési kötelezettségét.

A termelőszövetkezeti balesetek élénken foglalkoztatták a Szolnok megyei SZTK
Alközpontot és ezen belül minket, ellenőrző főorvosokat is. Időszerűnek láttuk a
kérdés tisztázását és ezért statisztikailag feldolgoztuk az utóbbi négy év termelő-
szövetkezeti baleseti anyagot és ebből kiemelten részletezve az 1961. évi auguszturi
eseteket.

Tsz-t a kok baleseti kártalanítási adatai évenként.
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Tsz balesetek, munkakörük szerint 1961 augusztus hónapban.
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Fenti táblázatokban nem szerepel 13 halálos baleset, mert ezeket az eseteket
csak a mezőgazdasági osztályok és a Szakszervezetek Megyei Tanácsának munka-
védelmi csoportja veszi nyilvántartásba. Ezek közül útibaleset 5, melynél ittas gép-
kocsivezetővel aratómunkások szállítása közben árokba zuhant a teherautó; 3 traktor-
vezetőt a felborult traktor zúzott halálra, kettő esetben a megrakott lovaskocsi dőlt
a kocsi tetején ülőre, egy tsz-tag a pótkocsiról hanyatt esett, egy tsz-tag a ciánozás
közben elszenvedett égési sérülések következtében halt meg, egy dolgozót pedig
a villám sújtott agyon.

Itt emeljük ki, hogy a balesetek következményeképpen az SZTK Alközpont az
utóbbi két évben 50, illetve 75 esetben állapított meg baleseti járadékot, rokkant-
sági járadékot és özvegyi nyugdíjat, mely mindkét évben egyformán az összes bal-
esetek 3,7%-a volt.
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Áz adatokat elemezve kitűnik, hogy három év alatt a tsz-tagság létszáma három
és félszeresérc emelkedett, míg a balesetek s/áma ugyanakkor hatszorosára, és a bal-
eseti napok száma is kb. hats otos emelkedést mutat. De ennél szemléltetőbben
bizonyítja az állandó emelkedést, ha az 1000 tagra eső balesetek és baleseti napok
emelkedését nézzük. Az 1000 tagra eső balesetek száma 77° ,,-kal emelkedett (18-ról
32-re), a baleseti napok száma pedig 62fl'0-kal emelkedett (502-ről 814-rc). Mindkét,
arányszám a balesetek folyamatos felfelé ívelő gyakoriságát bizonyítja.

Amíg nem elemeztük behatóan a balesetek okait, mi magunk is arra gondol-
tunk, hogy a balesetek számának a tsz-tagsághoz viszonyított aránytalan emelkedése
a fokozott gépesítéssel áll összefüggésben. Az 1961. évi augusztusi baleseti jegyző-
könyvek darabonkénti átvizsgálása során azonban a kigyűjtött adatok mást mutattak.
(Azért választottuk az augusztusi élőanyag átvizsgálását, mert egyrészt a baleseti
jegyzőkönyvek pár hét késedelemmel érkeznek be az alközponthoz, másrészt az ara-
tás, bchordás, cséplés, szárítási munkákhoz, melyek ezekben az időkben történtek,
fokozottabban vették igénybe a termelőszövetkezetek a gépeket - tehát a gépesíté1.
következtében előforduló baleseteknek ebben az anyagban kellett kiemelkedően fel-
színre kerülni.)

A 152 baleset munkakörök szerinti megoszlása az alábbi képet adja a gyakori-
ság sorrendjében:

í 42 eset 23% a szállítás, anyagmozgatás és építkezéssel kapcsolatos baleset,
| az összes közül a legtöbb;
I 27 ,, 18% a fogatos járművek használatával kapcsolatos baleset, mely gya-
• koriság szempontjából a második helyet foglalja el;

70% \ 22 „ 14% a termelés területén végzett - főleg a hagyományos kézi munka
közben keletkezett esetek, melyek kivétel nélkül mind kézi szer-
számoktól származtak;

16 „ 10% az állattenyésztésed, állattartással és állatgondozással kapcso-
latos;

10% 15 ; l 10% az úti balesetek száma, amelyek kivétel nélkül mind munkába
menet, vagy munkából hazamenet történtek, gyalogmenetben,
kerékpáron, motorkerékpáron, vagy egyéb járművel történt köz-
lekedésből kifolyólag;

15 „ 10% a gépek használatával kapcsolatosak, amelyek kombájnok, arató-
gépek, kazalozó, vető- és kaszálógépek, ekekapák, szivattyúk

17% működése, vagy működtetése és javítása közben jöttek létre;
10 „ 7% a traktorok éj vontatók működtetésével kapcsolatos balesetek,

melyek kivétel nélkül mind felborulásból származtak;
3% 5 „ 3"/n azon csoport esetei, amelyek a megelőzőkhöz nem voltak be-

sorolhatók. Ide kerültek az áramütések, égések és savmarások.

A balesetek munkaköri csoportosítása élesen mutat rá, hogy a 152 baleset több
mint kétharmada, pontosan 70n/G-a azon munkaterületen történt, mely a hagyomá-
nyos mezőgazdasági termelőmunkával kapcsolatos és a gépesítéssel nem hozható
összefüggésbe. Éppen ezért a balesetelhárítási oktatást és ellenőrzést elsősorban erre
a területre kell irányítani.

Feldolgoztuk az augusztusi anyagot a sérülések formái-nemei szerint is.

Tsz balesetek a sérülések neme szerint 1961 augusztus hónapban.
Zúzódás, Törések . Belső Szem
rándulás ficamok' Sebzések sérülések sérülések Összesen
66 50 30 3 • 3 152
43% 33% 20% 2% 2% 100%
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A legtöbb sérülés számszerint 66 zúzódás, ironi-, in- és izületrándulás. Ezek
tekintélyes része több testrészre terjedt ki és gyógyulási idejük is hosszabb volt.
Ez a csoport az összes esetek 43°;0-át tette ki.

Sorrendben a törések, ficamok következnek 50 esettel, az összes esetek 33°,)^.
E?ek gyógytartama volt a leghosszabb. Ezek a balesetek jártak a legtöbb munkanap-
kieséssel. Részlete2ve: alsóvégtag 26 eset, vállöv és felső végtag 12 eset, bordák
9 eset, gerincoszlop 3 eset.

A sebzések száma 21 volt, az összes esetek 20%-a. Ezek szúrt, vágott, roncsolt,
harapott és égési sérülések, melyek nem nagy csoportot alkotnak, de nyilvánvalóan
a hiányos elsősegélynyújtás következményeképpen a sebek fertőzöttsége komolyabb
szövődményekkel járt és emiatt a gyógyulás is elhúzódó volt.

A két utolsó csoportba kerültek az előbbi csoportokba nem sorolható agyrázkó-
dás és szemsérülések, melyek csoportonként három-három esettel szerepeltek, össze-
sen 4"/0-ban.

A nyolc napon belül gyógyultak aránya 20",u alatt van. Sajnos a törések és fica-
mok csoportja egymagában is arra mutat, hogy a balesetek közül fele súlyos kime-
netelű volt, de erre mutat az is - amit már fentebb említettünk -, hogy az összes
balesetek 3,7" ,rban állapított meg a? SZTK Alközpont baleseti, rokkantsági jára-
dékot és özvegyi nyugdijat.

Igyekeztünk tárgyilagos következtetéseket levonni a feltárt adatból olyan érte-
lemben, hogy rámutathassunk a hiányosságra és azokra a körülményekre, amelye-
ken keresztül lehet és kell is javítani a munka- és balesetelrnrícást a termelőszövet-
kezetekben.

A balesetek statisztikájának négy éves anyaga nem vitatható tényként igazolja,
hogy a termelőszövetkezelekben a balesetek száma évről évre emelkedett és ezzel
közel párhuzamosan a munkából kiesett napok száma is. Viszont a taglétszám emel- •
kcdésévcl nem arányosan emelkedett u balesetek és kártalanítási napok száma. -
Az ezer tagra eső adatok mutatják legjobban, hogy a balesetek számának emelke-
dése minden évben magasabb, mint ahogy a taglétszám emelkedése arányában az
megengedhető lett volna. Kétségtelen, hogy az erőgépek és a mezőgazdasági gépek
fokozott igénybevétele mint emelő tényező szerepet játszik, de a gépi balesetek még
így is csak az összes balesetek lT^/o-ál teszik, holott ezeknek is nagyrésze megelőz-
hető lelt volna, hiszen a 10 traktorral és vontatóval kapcsolatos baleset mindegyike
felborulás következménye volt.

De a megelőzés lehetőségét igazolja az a tény is, hogy a 13 halálos balesetből
is nyolc a teherautó és traktor felborulás következménye. Pedig Szolnok megye sík
terület és nem dombos vidék. Ezek mutatják, hogy nagyfokú gondatlanság, vigyá-
zatlanság, virtuskodás és nyilván az alkohol élvezete is igen komoly tényezői és
okozói a baleseteknek.

Más munkaköri balesetek jegyzőkönyveiből is megállapítható, hogy nem tartják
be az óvórendszabályokat, hiány-ik a rendszere.; balesetvédelmi kioktatás, hiányzik
a biztonsági szemlék megtartása, de emellett az előrelátás, a gondosság, a fegyelem
és a felelősség hiánya is megnyilvánul.

Sok termelőszövetkezetben még a vezetők szemlélete sem alakult ki a munka-
védelem és a balesetelhárítás területén. A biztonsági megbízottak szerepe és tevé-
kenysége még csak formális. A kötelező biztonsági szemlék megtartása és minősége
messze elmarad az ipariakhoz vizonyitva. Annak ellerére, hogy igen értékes és min-
den munkaágazatra kiterjedő balesetelhárítási és egészségvédelmi óvórendszabály
van, a mezőgazdaságra is, még mindig igen kevés példányszámban található a ter-
melőszövetkezetekben. Nem használhatják fel kellően, hogy azt minden termelő-
szövetkezeti tag ismerje - legalább is a saját munkaterületére. A balesetelhárítási
oktatással csak elvétve foglalkoznak a termelőszövetkezetekben.
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Ez év elején a Megyei Tanács VB Mezőgazdasági Osztálya a termelőszövetke-
zetek biztonsági megbízottainak részére Háromnapos bentlakásos tanfolyamot tartott,
melyen az SZMT munkavédelmi csoportjának vezetője és az SZTK alközpont osz-
tályvezetői is előadók voltak. Remélhetőleg a. tanfolyam éreztetni fogja hatását a?
ez évi balesetek csökkenésénél.

Megállapítottuk, hogy a nők szerepe és részesedése a balesetekben jelentéktelen,
nem számottevő.

Annál jelentősebb az életkor szerepe, mely komoly tényező a balesetek terüle-
tén. Nagyobb anyag átnézése bizonyítja, hogy a balesetet szenvedett tsz-tagok közü!
az 50 éven felüliekre esik a balesetek 55" ( ra. Ez mutatja, nem közömbös, hogy
az idős tsz-tagokat milyen munkahelyen foglalkoztatják. Példának hozzuk fe!, hogy
gyakori az idős éjjeliőrök balesete, melyet egyébként könnyű munkahelynek tarta-
nak. A valóság az, hogy az éjjeliőrök legtöbbje állatgondozási munkát végez, tehát
almoz, trágyát szed és hord, etet, itat, vezeti és beköti az állatokat és eközben
fogyatékos erejük és ügyességük következtében nem ritkán súlyos sérüléseket szen-
vednek.

Szólni kell a baleseti jegyzőkönyvek felvételéről is. Kiállításuk gyakran kése-
delmesen történik, legtöbbször formális, és kivizsgálás nem előzi meg. Az ok és
okozatot nem kutatják. A jegyzökönyvekben kévé; kivétellel az a megálJapítis sze-
repel, hogy a baleset oka „véletlen", vagy „senki sem hibás". Intézkedésről ritkán
esik szó a jegyzőkönyvekben, és felelösségrevonás alig történik. Nem ritka az az
eset sem, hogy a balesetet szenvedett csak hetek, hónapok múlva jut annak tudomá-
sára, hogy részére baleseti kártalanítás jár. Ilyenkor a jegyzőkönyv felvétele is meg-
késve készül cl és a segélyezési összeg is későn jut az illető kezéhez.

Nem tartozik a ritkaságok közé, amikor felületességből, vagy néha tudatosan
üzemi balesetnek jegyzőkönyvelik el a munkaidőn kívüli ittas állapotban elszenve-
dett sérüléseket, vagy a verekedések következményeit. Itt kell megemlítsük, hogy
az alkohol fogyasztásának komoly jelentősége és szerepe van a tényleges üzemi bal-
esetek létrejöttében, de ezt a jegyzőkönyvek elhallgatják. Igaí, hogy a jegyzőkönyv
kérdései között nem szerepel ilyen irányú kérdőpont.

A termelőszövetkezetek vezetősége még nem foglalkozik a balesetelhárítással
annak súlya és jelentőségének megfelelően. Ezt bizonyítja az is, hogy a balesetek
nyilvántartásai igen hiányosak, legtöbb helyen nem is vezetik, és jelentési kötele-
zettségüknek is hiányosan tesznek eleget. 1961-ben a Megyei Tanács Mezőgazdasági
Osztálya 864 nyolc napon túl gyógyuló balesetet jelentett a Szakszervezetek Megyei
Tanácsának munkavédelmi csoportjához. Ezzel szemben az SZTK alközpont 2016
termelőszövetkezeti tagnak utalt ki baleseti kártalanítást. Ha a 2016 balesetből le-
számítjuk az útibaleseteket (az összes balesetek 10%-a), melyeket nem kell bejelen-
teni, és leszámítjuk a nyolc napon belül gyógyultakat, melyeknek bejelentése szintén
nem kötelező és amelyek az összes baleseteknek 15%-át teszik ki, akkor is 1512
balesetet kellett volna bejelentsenek. Megyei szinten tehát 648 baleset nyilvántartásba
vétele és jelentése elsikkadt.

Fentiekben elemezni próbáltuk a termelőszövetkezetekben előforduló üzemi bal-
eseteket. Kerestük az okokat és körül menyeket, amelyek azokat előidézték. Javulásra
csak az esetben lehet kilátás, ha megtaláljuk azokat az utakat, amelyekkel a jövőben
a balesetek lehetőségeit - ha teljesen nem is küszöbölhetjük ki -, de csökkenteni
tudjuk és ezzel is közelebb kerülne a mezőgazdasági munkavédelem és baleNetelhá-
rítás az iparhoz.

A legfontosabb feladatokat különösen most, a nagy nyárt mezőgazdasági idény
elölt az alábbiakban emeljük, ki.
1. A mezőgazdaságra vonatkozó balesetelhárítási és egészségvédelmi óvórendszabá-
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lyokat megfelelő példányszámban be kell szerezni minden termelőszövetkezetnek
és szét kell osztani a tsz valamennyi munkaterületén.

-. A balesetelhárítási oktatást következetesen és rendszeresen meg kell tartani, hogv
munkábaállás előtt a termelőszövetkezeti tag legalább a saját munkaterületén
ismerje a baleseti veszélyeket és az ellene való védekezést.

•n». A biztonsági megbízottak kijelölésénél figyelmet kell fordítani arra, hogy az,
aki ezt a tisztségét betölti, alkalmas legyen a feladatok elvégzésére. Megfelelő
időt kell részére biztosítani és szaktudással rendelkező munkatársakat kell mel-
léje beosztani.

í. A biztonsági szemléket rendszeresen meg kell tartani - cséplőgépeknél üzemel-
tetéskor hetenként. A biztonsági szemléket kövessék a szükséges intézkedések,
határidő és felelősök feltüntetésével. A szemlék megtartását írásban dokumen-
tálják és a legközelebbi szemle idején térjenek vissza az előbbi szemle alkalmá-
val megállapított hiányosságokra, vizsgálják meg, hogy azokat kiküszöbölték-c.

5. A felelős vezető szemléletét ki kell alakítani, hogy felelősséget erezzenek a bal-
csetclhárítás nehéz, de feltétlenül szükséges munkájában. Hassa át őket az a tudat,
hogy nem csak a termelés érdekeit kell szem előtt tartani, hanem a dolgozók
egészségvédelmével is fokozottabban kell törődienck. A termelést csak úgy tud-
ják fokozni, ha minél kevesebb dolgozó esik ki megbetegedés, vagy baleset miatt
a munkából. Ezt a szemléletet megfelelő felvilágosítással és nevelő munkával
tudatosítani kell minden dolgozóban. A balesetelhárítás feladatait tartalommal
kell megtölteni, hogy mindenki mindenkiért érezze a felelősséget. Ugyanakkor
feltétlenül érvényt kell szerezni a munkafegyelemnek s fokozni kell a felelősség-
tudatot. A felelősségirevonást is alkalmazni kell, amely kezdetben legyen tanító-
nevelő jellegű, de ismétlődés vagy gondatlanság, avagy éppen bűnös mulasztás
esetén fenyítő is legyen. Nagy nevelőhatása van, ha a komolyabb eseteket a nyil
vánosság bevonásával vizsgálják ki és tárgyalják meg. De a közgyűlésnek és a
munkaértekezletnek is foglalkoznia kell a balesetekkel, levonva az esetek tanul-
ságait.

6. Külön fel kell hívni a figyelmet az öregek, fiatalkorúak, besegítő családtagok,
valamint a nők foglalkoztatására. Azt az elvet kell követni, hogy minden egyes
munkakörben csak az arra megfelelő erővel, jártassággal bíró egyének kerüljenek
alkalmazásra. Ez nem azt jelenti, hogy indokolatlanul felmentsünk egyeseket
nehezebb vagy kellemetlenebb munka alól. Körültekintéssel, kiválogatással igen
sok balesetnek elejét lehet venni.

7. Utoljára, de nem utolsósorban szívós felvilágosítással és neveléssel rá kell mu-
tatni az alkoholfogyasztással együtt járó veszélyekre. Munkaközben nem csak

, a részegség rejt magában néha jóvátehetetlen baleseti veszélyt, hanem éppen az
éhgyomorra fogyasztott, aránylag már kismennyiségű tömény alkohol is csök-
kentheti a figyelem éberségét, meggondolatlanná vagy virtuskodóvá teszi a dol-
gozót. A balesetek kivizsgálásánál igen fontos lenne annak a körülménynek meg-
állapítása, hogy megelőzőleg a balesetet okozó vagy elszenvedő egyén fogyasz-
tott-e egyáltalán alkoholt és ezt a tényt a baleseti jegyzőkönyvben minden eset-
ben fel kell tüntetni.
A termelőszövetkezetek balesetelhárítási feladatainak helyes irányba való tere-

lése, az érvényes rendeletek betartása és betarttatása elsősorban a termelőszövet-
kezeti vezetőkön múlik, de a tanácsok mezőgazdasági osztályain is, akikre a kor-
mányhatározat rábízta a termelőszövetkezetek balesctelhárításának irányítását és el-
lenőrzését. A Szakszervezetek Megyei Tanácsa munkavédelmi csoportjainak szak-
tudása és széleskörű tapasztalata sem nélkülözhető. Mindhárom szerv harmonikus
együttműködése az eredményes jó munka feltétele.

Dr. Király István—Dr. Suchy Dezső
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