
ezért már felső szintű döntés született arról, hogy a tanfolyamra - az előzővel közel azonos időszakban ugyancsak a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola bázisán - ez évben is sor kerül. 
Farnadi Tibor mk. alezredes 

2. Segédlet a sorállományú katonák 
munkavédelmi oktatásához 

(Folytatás) A következőkben a balesetek, egészségkárosodások megelőzésének néphadseregi rendjét és alapvető általános előírásait ismertetjük. A balesetek, egészségkárosodások megelőzésének néphadseregi rendje A balesetek, egészségkárosodások szervezett megelőzése, miként a polgári életben, a néphadseregben is - a munkavédelem keretében folyik. A munkavédelmi tevékenység célja a néphadseregben a katonák testi épségének, egészségének védelme a katonai élettel, a szolgálati és a munkafeladatokkal összefüggő baleseti veszélyekkel, valamint a fizikai és pszichikai ártalmakkal szemben. A katonai életviszonyok között a munka fogalmát szélesebben kell értelmezni, mint a polgári életben, mert a katona munkájának kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amely szolgálati kötelezettség teljesítésével vagy szolgálati jog gyakorlásával összefügg. Ily módon a munkavédelem kiterjed a bevonulástól a leszerelésig minden kötelező vagy megengedett tevékenységre. A néphadseregben a munkavédelmi tevékenység rendjét, az állami előírásokkal szoros összhangban a 30/1981. (HK 18.) HM sz. utasítás tartalmazza. Az utasításból a 
következőket kell külön is kiemelni: - a személyi állomány minden tagja köteles feladatait a munkavédelmi szabályok megtartásával végrehajtani, a saját, valamint a társai testi épsége, egészsége védelmében tevékenyen közreműködni. Az előírás teljesítése megköveteli, hogy a katonák ismerjék a szabályokat és amellett, hogy azokat maguk feltétlenül betartják, ne engedjék meg társaiknak sem, hogy a szabályokat akár tudatosan, akár anélkül megszegjék; - a katona a katonai eskü szellemében rendkívüli körülmények között ( az állami biztonságot fenyegető veszély, a közrend és a közbiztonság védelme, elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása pl. árvíz) feladatát akkor is köteles teljesíteni, hil az testi épsége, egészsége vagy akár élete kockáztatásával is jár. Ez békében rendkívüli eset. Ha viszont az előbb említett esetektől eltekintve a körülmények olyanok, hogy a feladat végrehajtása a testi épség, egészség közvetlen és súlyos veszélyeztetésével jár, a katonának joga van a végrehajtást megtagadni. Pl., ha egy katona olyan · feladatot kap, hogy hegesszen, de a védőeszközök nem állnak rendelkezésre, nemcsak joga, hanem kötelessége a feladat végrehajtását megtagadni. A katonai élettel, tevékenységgel összefüggő általános szabályokat, biztonsági előírásokat a Katonai Altaiános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat (Alt/60.) rövidebben szólva a KÁBESZ, a szakelőírásokat, normatívákat az állami szabványok, valamint az ágazati, szakági, fegyvernemi rendelkezések tartalmazzák. Ezek a vonatkozó mértékben megtalálhatók az adott eszköz kezelési, karbantartási, javítási, igénybevételi utasításában is. A munkavédelmi előírásokat a sorállományú katonák az általános katonai és a szakkiképzés keretében sajátítják el. Az általános katonai kiképzés keretében, az alapkiképzésen belül kell megismerniük a katonai élettel összefüggő alapvető, általános munkavédelmi előírásokat, kötelezettségeiket a balesetek megelőzésében és jogaikat baleset esetén. 88 



A szakkiképzés keretében kell megismerniük beosztásuk, feladatkörük ellátásához szükséges biztonsági előírásokat. Az általános és a szakelőírások oktatása mellett esetenkénti oktatás is van, mégpedig minden egyes különösen veszélyes feladat, mint például a gyakorlatok, lövészetek, a vízi és a víz alatti átkelések, a gép- és harcjármű oszlopvezetési gyakorlatok, a vasúti szállítás, a lőszerekkel, a robbanó-, a pirotechnikai, a mérgező, a sugárzó és a vegyi anyagokkal végzett munkák, továbbá azoknak a munkáknak a megkezdése előtt, amelyeknél a munkavédelmi szabályok megszegése az élet, a testi éps� vagy az egészség közvetlen veszélyeztetésével jár. A szorosan vett katonai feladatok biztonsági előírásainak a kiképzés keretében megvalósuló ismertetése mellett a szabadságra, eltávozásra távozó sorállományú katonák figyelmét minden esetben felhívjuk a laktanyán kívüli magatartás, az utazás, a közlekedés legfontosabb biztonsági előírásaira IS. A következőkben áttértünk a katonai élettel kapocsolatos legfontosabb alapvető munkavédelmi biztonsági előírások ismertetésére a KÁBESZ {Alt/60.) alapján. Általános munkavédelmi előírások Általános magatartási előírások A katona csak olyan feladatot végezhet, olyan tevékenységet folytathat, amelyre minden szempontból alkalmas; ha a munka-, illetve feladatvégzés minden előírásait - köztük a biztonsági előírásokat is - ismeri, begyakorolta, és azokat veszélyhelyzetben is képes alkalmazni. Ez egyfelől azt a kötelezettséget rója a katonákra, hogy feltétlenül ismerjék meg és sajátítsák el minden tevékenységükhöz a biztonsági előírásokat, illetve legyenek mindenkor a feladatvégzés által megkövetelt alkalmas állapotban, legyenek pihentek, egészségesek, ne álljanak alkohol, vagy a tevékenység szempontjából tiltott gyógyszer hatása alatt, másfelől ne végezzenek olyan feladatokat, amelyek számukra nincsenek engedélyezve. Ha a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni és természetesen munkát végeztetni tilos! A katona ilyen esetben köteles a felismert veszélyt közvetlen elöljárójának jelenteni. Vannak olyan beosztások, munkakörök, amelyek betöltése szakképzettséghez van kötve és akinek megfelelő szakképzettsége nincs még alkalmilag vagy átmenetileg sem végezhet ilyen feladatokat. Nem vállalkozhat senki jármű, elektromos targonca vezetésére, darukezelésre, kazánfűtésre, villanyszerelésre, rádió és TV javítására stb., mert az ilyen és ehhez hasonló tevékenységek végzésének a szakképzettség elengedhetetlen feltétele. Ezt az egyszerű előírást könnyű megértetni, mégis akadnak, akik könnyelműen, bár gyakran jószándékkal vállalkoznak olyan feladatok elvégzésére is, amelyekhez szakképzettséggel nem rendelkeznek. Különösen fontos szem előtt tartani ezt az előírást, azokban az esetekben, amikor a katonák a népgazdaságban a termelésben vagy a mezőgazdaságban a betakarításban segédkeznek, illetve társadalmi munkát végeznek. Ha valakit olyan feladattal bíznak meg, amihez nem ért, ezt feltétlenül jelentse. De jelentse és kérje a segítséget akkor is, ha bármely okból bizonytalanná vált az előírások ismeretében, például mert elfelejtette, vagy úgy érzi, hogy összekeveri a korábban hallottakat. Százszor inkább kérdezzen, mint egyszer bizonytalankodjon és veszélybe hozza magát vagy társait. A katonai objektumok, üzemek területén, a katonai feladatteljesítés helyén, a kiképzés során, illetve a kiképzési szünetekben tilos minden olyan, a feladattal, munkával nem összefüggő tevékenység, amely veszélyhelyzetet teremthet. A tilalomnak elsősorban az a célja, hogy senki ne szaporíthassa meggondolatlanul, gyerekes tréfálkozásból, azokat a veszélyeket, amelyeket a feladatok, a munka amúgy is magukban rejtenek. Különösen veszélyesek a társak megijesztésére alkalmas 
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cselekedetek, amelyeket késsel, szúró-vágóeszközökkel követnek el, vagy a súlyos tárgyak egymás felé dobása, ijesztés fegyverrel, imitáló anyagokkal. Ezek a komolytalan, látszólag ártalmatlan játéknak tűnő cselekedetek, amint azt sok példa mutatja, gyakran vezetnek jóvátehetetlen következményhez. A Szolgálati Szabályzat tiltja, hogy a laktanya és más katonai objektumba szeszes italt bevigyenek, ott kimétjenek vagy fogyasszanak. A szeszfogyasztás, az alkoholosan befolyásolt állapot sok, egyébként elkerülhető baleset előidézője, ezért természetes, hogy a katonai objektumokba a szeszes ital bevitele és fogyasztásllnincs megengedve. Önmaga és katonatársai érdekeit sérti, aki ezt a tilalmat megszegve, italt visz be az objektumba, vagy a szabálytalanul bevitt ital fogyasztásában részt vesz. A tilalom azonban nemcsak az objektum kerítésén belülre vonatkozik, hanem szélesebb értelemben a szolgálati, illetve a munkafeladatok végzése közben is tilos a szeszesital-fogyasztás, bárhol kerüljön is sor a feladatvégzésre. Ezzel függ össze az az előírás is, hogy a katonának eltávozásról, szabadságról, kimaradásról a szolgálati helyére úgy kell visszatérnie, hogy azonnal képes legyen feladatai ellátására. Minthogy tilos a katonai, illetve a munkafeladatok végzése alkoholosan befolyásolt állapotban, tehát a katonának teljesen józanul kell visszatérnie a laktanyába. Az ittasan bevonuló katona fegyelmi vétséget követ el, ami nem marad következmény nélkül. Vannak, akik az ivást a katonaélet velejárójának, a férfiasság egyik megnyilvánulásának tekintik, és abban vetélkednek, hogy ki bírja jobban, ki tud többet inni. Akadnak, akik túl szigorúnak tartják a szeszfogyasztás imént ismertetett tilalmát. Természetesen nincs igazuk. Akik a bevonulásuk előtt dolgoztak, tudják hogy a népgazdaságban is általános érvényű rendelkezések tiltják az ittasan történő munkavégzést és azt is, hogy egyes feladat, illetve munkakörökben (pi. gépkocsivezetés) alkoholosan befolyásolt állapotban nemcsak hogy tilos a munkavégzés, hanem a különös veszély folytán, a legcsekélyebb mértékű alkoholfogyasztás is tilos. A katonák számára a harckészültség fenntartása alapvető követelmény, ezért szinte minden pillanatban készen kell állniuk feladataik teljesítésére, ami nem tűri még átmenetileg sem az ittas állapotot. Ezért, a Szolgálati Szabályzat és a KÁBESZ előírása nem túl szigorú, hanem természetes követelmény. De ezen túlmenően a kultúráit emberi magatartás részeként a mértékletesség mindenben, így az italfogyasztásban is általános emberi követelmény és méltán ítéli el a közvélemény a szabad időben, eltávozáson, szabadságon lerészegedő, botrányoan viselkedő katonákat. A férfiasságnak nem az ivás a fokmérője, hanem sokkal inkább a megfontoltság, a felelősségtudatot is tükröző mértékletesség. A katona köteles a szolgálati, illetve munkahelyen a feladat ellátására alkalmas állapotban megjelenni, illetve a feladatot így ellátni. Ez az előírás nemcsak az előzőekben már érintett józan {alkoholosan befolyásolt) állapotban való megjelenést foglalja magában, hanem azt is, hogy a katona legyen kellően kipihent, egészséges és ne álljon cselekvőképességét károsan befolyásoló 
gyógyszer hatása alatt. Ennek szem előtt tartása különösen fontos gép- és harcjárművezetők, munkagépek vezetői, valamint a magasban dolgozók és más veszélyes feladatot végzők számára. Előfordult több esetben, hogy az eltávozáson levő katonák az idő .jobb" kihasználása érdekáben több éjszakán át nem, vagy csak keveset aludtak és hétfőn reggel szinte teljesen kimerülten, álmosan vonultak be szolgálati helyükre és kezdtek hozzá napi feladataik végzéséhez. Volt aki volán mögé ült és súlyos baleset lett a következménye. Aki nincs kellően kipihenve, a feladatvégrehajtás által megkövetelt állapotban, ezt a tényt köteles jelenteni az elöljárójának. A személyi állomány minden tagja köteles tevékenyen közreműködni a balesetek, a foglalkozási megbetegedések megelőzésében. A katonai szervezet vezetése figyelemmel kíséri a biztonsági előírások betartását, de a még oly sűrű és szigorú ellenőrzés sem zárja ki, hogy valaki véletlenül 
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vagy meggondolatlanul, szándékosan - például kényelemszeretetből - megszegje az előírásokat, ami súlyos balesethez vezethet. Egészségük, testi épségük védelméért a feladatot végzőknek is mindent el kell követniök, mert ez saját érdekük és e nélkül az elöljárók törekvései hiábavalók. Nem fölösleges ismételni, hogy tekintse mindenki a maga számára törvénynek a biztonsági előírások betartását és társai érdekében se engedje meg környezetében a munkavédelmi, köztük az alapvető biztonsági előírások megszegését. 
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