
;• f -}.1,~

A~ORSZAGOSIGAZSAGOGYISZAKeRTOleRTEKEZLET
MUSZAKI TAGOZATA ELOADAsAI

Budapest
\1984\október 18-19.



HAZTARTASI BALESETEK PREVENCIOS LEHET05tGEK SZAK!:RTOI
SZEM.'IBL

Irk Ferenc

Bármennyire sajnálatos, tényként mégis el kell fogadnunk~
nincsenek pentos adataink arrál, hogy Magyarországon évente
hány baleset kčvetkezik be. Becslésen alapul az évi 1 milliós
számadat csakugy, mint a balesetek megoszlása a kUlčnbozo é
letterliletek kčzčtt. A kčzhiedelemmel ellentétben - a KSH a
datszolgáltatása szerint - a baleseteknek csak mintegy 15 %-a
tartozik a kčzlekedés, 20 %-a az Uzemi munkavégzés kčrébe. A
zčm - 46 % - otthoni baleset, s 19 % sorolható az un. egyéb
/elsosorban sport, kirándulás/ balesetek kateg6riájába. A la
kossáq veszélyeztetettsége is ebhez hasonló megoszlást mutat~
1000, 10 éves vagy ennél idosebb lakosra 8 kozlekedési, 10 U
zemi, 23 otthoni és 10 un. egyéb baleset jut.

A balesetek egy része gondatlan bUncselekmény. Itt már egyfaj
ta szelekció érvényesUl. Ennek eredményeként amig a kozlekedé
si halesetek - mint láttuk - az čsszes baleseteken belUl 15 %
kal, addig a gondatlan vétségek kčrén belUl 76 %-os aránnyal

,. képviselteti magát. Igy már érthetobb miért szorul háttérbe a
bUnUldozo és igazságtigyi apparátus szakemberei korében a ház-
tartási balesetek halmaza.

Az 0rszágos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetben egy,
az elmult években a gondatlan bUnčzés kčrében lefolytatott
komplex kutatás során kUlon vizsgálat alá vettUk a gondatlan
btincseleknÍények valaroelyik fajtájának kritériumait kimerito
háztartási baleseteket. E 145 b1jnUgyon tul - egy másik munka
megalapozásához - pedig megvizsgáltunk 200, az ország egész
terUletérol bekért háztartási baleseti biztositási Ugyet. A
kutatások során nyert megállapitásokról a kozeljčvoben rész
letes beszámolóban fognak számot adni a munkában résztvettek.
Ezuttal csupán néhány, a jelenlévoket kčzvetlenUl érinto szem
pontra hivom fel a fiqyelmet.
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Számunkra talán a legfobb tanulság, hogy a háztartási balese
tek eloidézoinek z~me a társadalom fejlodési áramlatát61 kU-
15nféle okok miatt leszakadt, un. t~bbszorosen hátrányos hely-•
zetilek k~zUl kerUl ki. tlet- és munkarnádjuk jelentosen eltér a
társadalom fejlodéséhez felzárkázni képes t~bbségtol. Tulnyorná
részilk tanulatlan, ké~zetlen, és még az emheriség évezredek ó
ta ismert veszélyforrásaival /taz, viz/ sem képes mindig sike
resen egyUtt élni. Aligha csodálható, hogy ez a tudat gyakran
képtelen alkalmazkodni az utábbi 10-20 év t~megrnéretekben el•
terjedt, uj veszélyforrásaihoz. Háztartását, gazdaságát elek•
tromos gépekkel szereli fel. Azonban měg véletlenUl sem az •
elektromos áram jelenti számukra a fo veszélyt. Részint ahá
zilag barkácsolt qépek, részint a technika veszélyeivel szá-
mol6 t~bbséqére tervezett és szabványositott gépek okozta
mechanikai sérillések teszik rounkaképtelenné, egyes, esetekben
életresz616an rokkanttá, nyornorékká az emberek tizezreit éven-
te. Tudoroásul kell vennUnkt az a biztonsági szint, ami a fej-
lett ipari társadalmak emberei számára elég leh.et, nálunk ke
vésnek bizonyulhat. tkes példa erre a kUl~nféle fUrészgépek
csoportja,amelyek az emberi ujjak százait vágják le évente.
~égpedig azért, mert még a kU15nféle rnUszaki vizsgáztatásokon
átesett, hazai szbványokkal egybevetett gépek esetében sincs
kizárva, hogy a figyelmetlen ember a rnozg6 alkatrészek k~zé
nyuljon. A helyzet hasonl6 a hazai forgalomban lévo elektromos
szecskavágók, répa- és kukoricadarál6k, motoros filrészek esetě•
ben.

~ás kérdés, hogy az elovigyázatlanságot a balesetet szenvedett
eroberek tobbségének van hol megtanulnia. Egy korábbi kutatá•
sunk során tilnt ki, hogy a tennelosz~vetkezetek társadalmilag
hasznosnak_ itélt mellékUzemági tevékenysěge során ugyanezek az
az emberek - olykor vezetoi parancsra - a minimális biztonsági
eloirásoknak sem megfelelo gépeken dolgoznak. Számukra a ve
szély igy megszokottá válik, s a szabálytalan, veszélyes k~•
rUlmények kozotti munkavégzés tulajdonkép~en csak átvAndorol

a magánélet sz_férájába.

Ugyanez a mechanizmus áll a háttérben a házilagos épitkezések,

bontások során bekovetkezett balesetek korében. A biztonsági
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eloirásokat az ilyen jellegU rnunkatevékenység korében gyakran

vezetoi utasitásra szegik meg. Ezzel egyenértékU, ha a munka

irányitói szernliket behunyják a szabálytalan rnunkavégzés láttán.

Miért ne dolgozna ugyanigy az ember otthon is? Hiszen itt vég

kéop nem kell tartania a feddo szótól, esetleg a fegyelmitol!

Pedig ez, a veszélyt lebecsUlo felfogás azt jelenti, hogy a

házilagos kivitelezésU lakásépitések arányának novekedésével

egyiltt ez a szernlélet e korben egyre inkább fogja szedni áldo

zatait.

Kérdéses lehet~ mi koze rnindehhez az igazságUgyi szakértonek?

• Tény, hogy a jelenlegi helyzeten sem 5, sem a baleset és btin

rnegelozésben érintett szervezetek, intézrnények nem képesek

gyors változást elérni. A tudatforrnálás lassu, tobb generáci

ónyi idot felolelo folyarnat. Viszont a hibázást lehetetlenné

tevo korlilrnények megteremtése még ha rovid távon koltséges is,

eredményeiben nyomban ható, tehát gazdaságos befektetés.

A szakérto mindkét terlileten kozremlikodhet, siettetheti a je

lenlegi helyzet javulását. Mégpedig elsosorban azáltal, hogy

egy-egy bUnteto Ugy során nemcsak bizonyos tényeket állapit

meg, osszeftiggéseket derit fel, de - miként ez pl. a kozleke

dés korében hosszu ideje bevett gyakorlat - az igazságUgyi

szakértoi milkodésrol szóló 9/1965./VIII.23./ IM. sz. rendelet

• 15. § /1[ és /2/ bekezdése értelmében az általa észlelt hiá

nyosságokról, tipikus, visszatéroen eloforduló veszélyekrol a

kirendelo hatóságot tájékoztatja. Nem nyugszik hele a fennálló

helyzetbe, hanern speciális tudását, saját szlikre szabott le

hetoségeit felhasználva rnindent megtesz a hasonló jelenségek

megelozéséért.




