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Boleset-elhórítósi és munkovédelmi osztólyo

Tortolom l

t. Tájékoztotó o néphodsereg polgóri olkolmozoitoinok
évi boleseti helyzetérőI

2, Segédlet q munkovédelmi követelmények érvényesítésé-
hez o létesítmények létíehozósóro, felújítósóro, korszerű-

sítése folyomón (f olytotós).

t. Tójékoztotó

o néphodsereg polgóri olkolmozottoinok
í988. évi boleseti helyzetéről

A tájékoztató a polgári alkalmazottak bale§eti adataii összegezi az
1989. április 30-ig beérkezett II. sz. Adatlapok alapján, valamint tarta1-
mazza a Honvédelmi Minisztérium felügyeleti irányítása alá tartozó vál-
1alatok és gazdaságok dolgozói baleseti helyzetének főbb jellernzőit is
éve§ jelentéseik alapján.

í.

A boleseti helyzet óltolónos jellemzői

1. 1g88-ban 437 baleset következtében 451 polgári alkalmazott sérült
meg, akik emiatt 10047 napra estek ki a munkából. A balesetek követ-
keztében áitalában egy személy sérült meg. Egy baleset következtében
történt tömeges sérülés, amikor ételmérgezés miati 15 fő vált munkakép-
telenné. Két személy egyidejű sérülése három alkalommal fordult elő,

A foglalkozási balesetek következtében 1étrejött sérüések közü 359

minósüt üzemi balesetnek,92 munkába menet, illetve onan jövet tör-
tént, úti balesetekkel a jelentés külön ponban foglalkozik. Az év folyamán
3 egyéb foglalkozási balesetet jelentettek,

ó4:



2. A polgári alkalrnazottak baleseti helyzetének főbb adatai;

Serültek
száme

Kiesett napok Egy §érültre jutó
kie§ett napok száma

19B7

198B

1989
0/o-ában

299

359

120,1

6490

1i6,1

2l,a
2l,L

96,B

Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy 1988-ban a sérülések
száma 20,1%-kal, a kiesett munkanapok száma pedig 16,1%-ka1 növe-
kedett, sú],yosságuk viszont kis mértékben 3,2'lb-ka1 csökkent.

A sériilések st1,Iyossóg szerinti nlegoszló,sq, :

Év Halálos csonkulásos Súlyos* Könnyű ósszesen

19B?

1988

19B9
0/q-ában 100,0

3

100,0 121,|

67

79

117,9

2

359

120,1

227

A súlyos és a könnyű balesetek száma közelítőleg azonos arányban
nöYekedett, míg a halálos és csonkulásos ba]esetek száma nem változott.
Az utóbbiak beköDetkezésénelc ol§Oit, körülménaeit aZ esetek leííősa, szeln-
léltetőell rlutatja:

- az MN 6547 állományába íaltozó B. Kovács Jóxef kpa. és K.
Szabó Imre kpa. nagyméretú acélkeretet hegesztett. A jobb hozzá-
férhetőség miatt a keret egyik oldalát szabál},talanul egy raktári
hidraulikus emelóvel 2,2 m magasra felemelték. A hegesáe§ befe-
jezése után a keret leengedé§e közben az emelő és a munkadarab
B. Kovács Józsefre ráborutrt, akinek olyan sú_lyos fejsérülést oko-
zott, hogy a kórl!ázba szállítás során meghalt;

- az MN 5581 állományába taitozó Evanics Jáno§ pa. és Kiss Sán_
dor pa, tehergépkoc§ival anyagvételezésre indultak. Solt irányába
haladva a gépjárműyezető Evanics János ké§őn vett észre egy, az
út szélén veszteglő teherautót, arnelybe belerohant. Az ütközés kö-
vetkeztében Kiss Sándor az életét vesztette;

- az MN Bottyán János Honvéd Kol1égium dolgozója vörös László
asztalos szakínunkás gyalugépen szegélyléceket készített. Munka-
végzés közben keze a munkadarabról lec§úszott és a gyalukés ba1
kezének hafmadik ujján az el§ő percet csonkolta !

- az MN 75?6 á1lományába tartozó Harazin Pét€r pa. asztalos §zak-
munkás gyalugépen lécet munkált meg, amelyből egy szá]ka az uj-
jába szúródott. A fájdalorn hatására kezét oldalra kapva ujjai a

*súlyos a §érülé§, ha a kie§ett n pok száma megha-ladja a nyolc napot.
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ké§tengelybe értek és a ba1 kéz 3_ é§ 4. ujjának első perceit cson_
kalták;

- az MN Elektrotechnikai Javítóüzem dolgozója Kovác§ János kpa.
fényszórókeret ti§ztítá§át végezte szövetkorongos csiszolón. Munka-
végzés közben a szövetkorong beleakadt a fényszórókeretbe, azt
elkapta, a dolgozó jobb kezének c§apta és 4. és 5. ujján roncsolásos
sérülést okozott,

ll.

A boleseti helyzel részletes elemzése

3. A polgári alkalínazottak sérülései a következő főbb tevékenységi
körökben történtek:

- munka

- közlekedés

- sport

- egyéb

267 sérülés
20 sériiles

6 sérüle§
66 §ériilés

7430l0
5,6olo

18,40lo

Összesen 359 sérülés 100,0%
A be]esetek tevékenysegi területek szerinti megoszlása az 1987 évi-

hez hasonlóan alakult. A munka és a közlekedési balesetek szárna emel-
kedett, mig az egyéb üzemi balesetek száma jelentősen nem változott.

a) A munkabaleseteh megoszldsa tepékenugégi körönként o, köDet-
kező:

- javítás, karbantartás

- szállítás, rarkodás, tárolás

- építő tevékenység

- konyhai munka

- egyéb munrka

Összesen 266 270

Az elmúlt évhez viszonyitva jelentősen növekedett a javítási, kar-
bantartási, valamint a §zállítási, rakodási és tárolási tevékenység során
történt balesetek száma, amelyek főként a biztonsági előírások megsze-
gése, a figyeLnetlen munkavégzés, vagy a védőeszközök használatának
mellőzése miatt k őDetheztek be :

- az MN Textiltisztítóés Javítóüzem 10, sz üzemegységében dol-
gozó Senkó István pa. munkatár§ával vegytisztítógép telepíté§ét vé-
gezték. A gépet feszítővassa1 megemelték, de nem támasztották alá.
Nevezett a gép alá nyúit, amely a feszítövasról lecsú§zott és ba1 ke-
zének hüvelyuj j át eltörte ;

- az MN liiképzési Eszközgyár,tó üzembeerr Sáska Gyula pa. beta-
nított munká§ h€esztett sarokvarrat csiszoliását végezte. A mun-
kavégzés során a c§i§zolókorong éI]e a osomóponti lemezben elakadt,
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1988

4I
54
21

98

1987

25
27
26
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a váratlan eróhatá§ a gépet a dolgozó kezéból kicsavar,ta és bal
coínbján mély, vágott sebet okozott;

- az MN 2312 állományába tartozó Fic§or Károiy pa. íútőolaj §Zá1-
lítását végezte. Az olaj,tartály gépkocsií,a emelé§e kózben a tar-
tályláb megcsúszott és bal kéz hüvelykujját 3 cm ho§§zan bevágta;

- az 1\4N 3. Élelmezési Anyagraktár dolgozója Fülöp Sándor pa.
egy konténer ajtajának kinyitását végezte- Az ajtózár pántja na-
gyon feszült, kinyitás közben kicsapódott a helyérő1 és nevezett
jobb hüvelyuj játnak töréséi okozta.

Az év folyamán tovább csökkent a faipari gépekkel kapcsolatos bale-
setek száma. Foglalkozási szabályszegés miatt 5 sérülés töftént faipari
géppel a már említett két csonkulásos séfülésen túl.

Az épító tevékenység során bekövetkezett balesetek száma csökkent,
azonban a munka jellegénél fogva többnyire súlyosak a sérülések. Az év
folyamán 3 zuhanásos bale§et történt. Ígg ptétd,ául:

- az MN 7486 állományába tartozó Gál József pa. a tiszti lakótelep
lakásainak festését végezte. Munkavégzés közben az öt fokú létra
felső ket foka kiesett, a létra kettetört és nevezett a fürdőkádba esve
srllyos térdzúzódást szenvedett ;

- az MN 7268 állományába tartozó Jakus István kpa. többed-
magával hullámpala tetót készített. Munkavégzés közben a tetón
kikötetlenüI tartózkodó dolgozó alatt a pala eltört és 2,5 méterről
a földre zuhant. Két gerinccsigolyája súlyosan megsérült.

Növekedett a konyhai munkavégzés közben bekövetkezett bale§etek
száma. A sérülések egy része a konyhák és a bozzáíaftozó előkészitő és
meuékhelyiségek vizes, zsíros padozatán való elc§úszás következménye,
Tóbb esetben törött edények és poharak okoznak szúrásos és vágásos sé-
rüléseket. Figyelmetlenség miatt 24 dolgozó vágta vagy §zúrta meg a
kezét késsel, illetve csontszilánkkal. A szabáIytalanul kezelt szeletelő-
gépek 3 al,kalommal okoztak ujjsérülést. Még mindig jelentős a forrázá-
sos balesetek szátna. A sűrűbben előforduló konyhai balesetek a köDet-
kezők:

- az MN 4563 állományába tartozó Kemény Mihá],yné pa. a kony-
hai mosogatóban a víz alalt levő törött pohrirba belenyúlt. A jobb
kezén mély vágott §eb keletkezelJt;

- az MN 4510 állományába tartozó Szakály Béláné pa. munka-
tár§ával a tűzhell,ról emelte le a íoffőyizzel és tésztával teli edényt,
amelynek füle kicsúszott a kezzébőI és testének nagy részét lefor-

- az MN 7965 állornányába tartozó Jankovics Pálné pa munka-
végzes közben a frissen felmosott konyhai kövezeten m€gcsúszott,
egy paabxak esett es mellkasi zúzódást szenvedett;

- az MN Elláttó lgazgatóság állományába tartozó szabó sándor
pa. hússzeleteló gépen dolgozott, miközben a hús kifordult az eló-
szeletelóbői, arnit a dolgozó a forgókés leállítása nélkül akart meg-
igazítani. A kes a gyúrűs ujján vágott sebet okozott.
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b) A közlekedési balesetek száma emelkedett, eszköz szerinti meg-
oszlásuk a köDetkező:

198?

7

2

1

- gépjármú

- motorkerékpár, kerékpár

- tömegközlekedési eszköz

- eszkóz nélkül (gyalogos)

összesen 18 10

A gépjáfmúbaiesetek száma az e7őző évihez képe§t emelkedett. Üt-
közés 4 alkalommal íordult elő. A gyalogos balesetek közüI 1gázolás 2
pedig jeges úton Való elcsúszás miatt következett be- Példők a közleke-
d"ési balesetekr".:

- az MN 7203 állományába tartozó Molnár Miklósné kpa. személy-
gépkoc§iban utasként szolgálati úton vett részt. A gépkocsi a ?-es
számú és a 63-as számú múút kere§áeződésében összeütközöt,t egy
másik személygépkocsival, melynek következtében nevezett comb-
csont és medencecsont töré§t §zenvedett;

- az MN BTEIG dolgozója Véber József pa. tehergépkoc§i plató-
jára akart felszállni, de megcsúszott, egyensúlyát vesztette, az út_
testre zuhant és csuklótörést szenvedett;

- az MN TEJü állományába tartoző Veszeli Jenó kpa. szotgálati
ügyben gépkocsijával közlekedett. Nem adta meg az elsőbbséget
egy autóbu§znak, amellyel ös§zeütközött. Veszeli Jenő kartörést,
míg a vele utazzó Törjéki Károlyné pa, borda- és kulcscsont törést
szenvedett.

c) A sportbalesetgk §záma jelentősen, az előző évinek az egyharma-
dára csökkent.A mindössze 6 sportbale§et mego§zlása a kü)etkező:

1988 1987

- labdarúgás 1 11

- egyéb labdajáték 4 -
- egyéb §port I '7

A 1abdajátékok közben történt sérülések €gy ré§ze 1abda nélküti já-
ték során elesés, futás közbeni ráldulás stb. következtében történt. A
balesetek bekövetkezésében szerepet ját§zik, hogy egyes helyeken nem
vették iigyelembe a munkahelyi sportolásra vonatkozó jogszabály ha-
tályon kívüI helyezését.

d) Jelentősen csökkent az egyéb tevékenységekkel összefüggő bale-
setek száma. A balesetek döntó többsége továbbra is az objektum terü-
letén a rossz minóségú, illetve csrlszós utakon, viz€s helyiségekben, lép-
csókön történő elesés miatt következett be. I§met előfordult dranútés
okozta baleset is:

- az MN 7300 állorná,nyába tartozó Kuras Béláné kpa, munkahe-
1yén kávéfőzé§hez készülódött. Amikor a kávéfőzőt a már bekap-
csolt, de testzárlatos villarr)rrezsóra helyezte áramüle§t szenvedett.
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4. A Sérülések megoszlá§a a sérülés súlyossága és a sérültek hovatar-
tozá§a szerint o köDetkező:

katonai szervezet
(alárendeltekkel

együtt)

A sérülé§ek §úlyos§ága 1987
évhalálos csonk. §úlyos könnyú 1988 19B7 %-ában

c§apatok
MN 5232
MNLÉREP-ség
MN HvPvP-§ás

1

1_
41,

22
13

11

8
3 16

55

21

B

96,4
114,B
200,0

csapatok
ös§ze§en 1002276 90 111,0

MN!,K
MN Kik. Főf_ség
MN HF-ség
MN FTFcSF-ség
MN BFF-ség
Többi HM-szefv

1

1

20

80

4l
l7
12

6

B
20

15

7
1

26 20 130,0
38 37 102,1

100 69 144,9
5? 38 150,0
24 28 B5,?
14 ú 82,4

HM szervezk
összesen 123,9209198 5?

MIND ÖSSZESEN 120,1

A csapatoknál bekövetkezett üzerrr,i balesetek szárnában lényeges vál-
tozás nem tapasztalható, míg a HM-szervek alárendeltjeinél jelentős nö_
vekedés van, amely különösen az MN HF-ségnél és az MN FTFcsF-ségnél
mutatkozik meg.

5. A HM felügyeleie a\á tattozó vállalatok és gazdaságok polgári
dolgozóinak bale§eti helyzete a köuetkező:

Baleseiek
Megnevezés száma

Kiesett Sérülés

i}*5 1000fő
Kie§ett nap

1000 fő

Kie§ett
nap

1000 fő

19B7 1988 198? 1988 1987 1988 1987 19B8 19B? 19BB

MN Gödöllői
Gépgyár

MNÉKv
MN Erdőgaz-
daságok

664 20,3 1?,0
121? 30,6 29,0

1437 22,4 22,1

539 21,B 31,6
1361 2B,1 46,8

564122
760

2\
26

26
27

5t 1680 69B 31,1

összesen 107 98 3162 3318 24,4 29,6 33,9

1987 év
0/6-ában 91,6 104,9 93,9 119,B 114,5

A vállalatok és gazdaságok polgári dolgozóinál a balesetek számá-
ban 84,0/9-os csökkenés, a kiesett napok számában viszont 4,90/6-os növe-
kedés tapa§ztalható, emiatt a súlyossági mutató 14,5%-kal emelkedett. Ha-
lálos és csonkulásos bale§et nem fordult elő. A balesetet kiváltó okokat
vizsgálva továbbra is a figyelmetlerrség és a fogtralkozási szabályszegés
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á11 az első helyen, ezek teszik ki a balesetek több mint a felét. A balesetek
jelentós lésze anyagmozgatás, kézi §zerszám es kisgép ha§ználat, továbbá
fémíorgácsolás közben következett be. A testrészek sérülésénél továbbra
is a kézsérülések a leggyakoribbak. Elenyésző az ittas munkavégzésből
eredő sérülések száma, továbbá a védóeszközók használatának mellőzese.
sajnos a védóeszközök minő§ége még mindig nem kifogástalan. A mun-
kahelyi fegylem még nem mindenütt kielégítő.

6. A polgári alkalmazottak úti baleseteinek lőbb jel7emzőit a kőuet-
kező tliblázatszmléLt e ti :

Év Sé!ülteti
száma

Kiesétt napok
szárna

Egy sérültre jutó
kiesett napok száma

19B7
19BB

19B? év
%-ában

3224
25l1

?B,0

113

B1,4

2B,5

27,3

95,8

A megelőző évhez képest úgy a belesetek, mint a kiesett napok szá-
mában jelentős a csökkené§. A súlyo§sági mutató 4,2%-ka1 lett kisebb.
A tavaiyi évhez hasonlóan az idén sem vo]t halálos és csonkulásos baleset.

A sérülések súlyosságának adatait o köDetkező tábüázat t(rítalmg,zz0,:

Év Halálos csonkulásos Súiyos* Könnyú összesen

19B7

19BB

1989 év
01n,ában 100,0 100,0

113

B1,1

90

B6,?

23
14

60,9

Az úti balesetek eszköz szerinti mego§Zlá§a a köDetkező:

- gépjár]mú közlekedés

- mot()rkerékpár, kerékpár

- tömegközlekedésiesz köz

- gyaiogos kózlekedés

Az úti balesetek kérharmad része gyalogos közlekedés közbeni fi_
gyelmetlenség és Sietség, továbbá a gyakran rossz útviszonyok miatt kö-
vetkezett be-

7, Egyéb foglalkozási baleset következtében az elmúlt évben há-
rom sérülés történt. melyek közü1 egy csonkulásos, kettó pedig súlyos
volt. Az egyéb íoglalkozási balesetek ha§znosítható tanulságai a l.öDet-
kezőlt:

- az MN 9068 állományába tartozó Pataki Imréné kpa. az emeletről
lépcsőn jött le, amikor a lába megcsúszott és a teste alá fordutrt.
Bokarándulást és szárkapocscsont törést szenvedett. A balesetben
közrejátszhatott az is, hogy a §érült papucsban közlekedett és sze-
szes italt is fogyasz,ljott;

'I előző évben 16

5 előző évben 11

19 előző évben 21

61 előzó évben 65

90
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* az MN Központi Múszaki JaVítóüZem dolgozója Szé1 József pa.
körfúré§zgépen faanyagot vágott, közberr bal keze a fúrésztárcsá-
hoz ütódött és középsó ujjának elsó perce csonkolódo,tt, továbbá a
máSodik ujja i§ megsérült. Munkakezdés elótt a dolgozó jelentós
mennyiségú alkoholt íogya§ztoti (1,32%o) ;

- az MN 2312 á1lományába tartozó Markolt Antal pa. kerékpárral
ment 1akásáról a iaktanyába, amikor ele§ett és jobb bokáját eltör-
te. Nevezett a baleset bekóvetkezésekor ittas állapotban volt.

Az elóbbi példák mindegyikében szerepet :átszott az alkohol hatá-
sa, ezért a hasonló balesetek elkerülése érdekében nagyobb figyelínet
ke]l fordítali a munkahelyi fegyelem megszilárditására, az alkoholfo-
gyasztás tiialrnára vonatkozó rendelkeZések órvényesítésére.

lll.

következletések, felodotok

Az MN polgári dalgozóinak baleseti helyezete a megelóző évhez vi-
szonyítva rosszabbodott, A baleseti sérülések. valamint a kiesett mun-
kanapok számában növekedés következett be, viszont a balesetek súiyos-
§ága csökkent. Jelentő§ a növekedés a munka- és a közlekedési balesetek
tekintetében, ezzel szembeo az úti baiesetek száma c§ökkent.

A polgári dolgozók baleseti helyzetének ilyen irányú változása azt
mutatja. hogy egyes katonai szervezeteknél még mindig nem íordítanak
ke]ló figyelmei a balesetek megelőzésére. A parancsnokok és munkahelyi
vezetők számos helyen eltűrik, hogy a dolgozók hibás szerszámmal, gép-
pel, eszközze], szabálytalan körüImények között dolgozzanak, a bizton-
sági előírások betartását. valamint a védőeszközók használatát mellőz-
zék, Gyakran nem hajtják végre a munkavédelmi ellenórzések, szemlék
§orán feltárt hibák kijavítá§át, hiányosságok negszüntetését, nem for-
dítanak lrellő gondot az egészséges és biztonságos munkafeltételek javí-
lására. de 1öbb helyen azok n]pgöfzésére sem,

A polgári alkalmazottak baleseti helyzetének javitása érdekében a
követkeZó íóbb irányokban keII eredíLénaeket eLérni:

* javítani ke1l a parancsDoki és munkahelyi vezetői munka haté-
konyságát a bizlonságos munkavégzésl-rez §Zükséges rend és fegyeiem
fenntartásában, a feitárt hibák kijavításában, a munkakörülmények ja-
vításában;

az egyéni védőeszkózöket és védőberendezéseket megfelelő álla-
potban ke1l a do]gozók rendelkezésére bocsátani és szigorúan meg kell
követelni azok rendszeres használatát ;

- fokozott figye]emrne] keil 1enni a munkaeszközök műszaki álla-
potára, rendszeres ellenórzésekke1. megfeleló karbantartássa1, szükség
e§etén pótlássai kei] elérni az előírt biztonságot;

- munkavégzésre. tisztálkodásra szolgáló, különósen vizes helyisé_
gek padozatait mindenkor c§úszáSmentes állapotbán ke}] tartanj;

- az objektumok külsó közlekedéSi útjait, jáIdáit tisztán, lrotlás-
és csúszásmentes állapo,lban keli tartani.
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