
Balesetelhárítás. 
Az Ipari Jogvédelem számára írta: 

Lukács József 
az Országos Munkásbetegsegélyző- és Balesetbiztosító- 

Pénztár alelnöke. 

Az 1907: XIX. t.-c. (Az ipari és kereskedelmi al- 
kalmazottak betegség és baleset esetére való biztosítá- 
sáról) 33. §-a a balesetbiztosításra vonatkozó első veszé- 
lyességi táblázat megállapítását a m. k. állami mun- 
kásbiztosítási hivatal kötelességévé teszi. 

Ez az első veszélyességi táblázat − melyet a Hi- 
vatal 1908-ban 700. sz. a. úgyszólván minden ipari 
baleset-statisztika hiányában bocsátott ki − a balesetre 
biztosított foglalkozási ágak és üzemek veszélyességi 
foka szerint 14 osztályt (A−Ο betűig) s az ezekhez tar- 
tozó 125 arányszámot foglal magában. 

Ε cikk keretén kívül esnék annak taglalása, hogy 
mennyire ötletszerűen és mennyire nem a tényleges ál- 
lapotok figyelembe vételével készült ez a táblázat,− de 
nem is volna aktuális, mert hiszen az idevágó sérel- 
meket előttem már sokkal hivatottabbak elpanaszol- 
ták. Aktuális azonban igenis az, hogy a folyó év végén 
készül el az Országos Pénztár az 1907 julius 1-től 1910 
december 31-ig terjedő időre szóló végleges kirovási 
művelettel, azaz ekkor tudják meg a munkaadók, hogy 
a fentemlített időre üzemük díjtétele és az általuk ab- 
han az időben kifizetett javadalmazás arányában 
mennyit tartoznak viselni az országos balesetbiztosítási 
költségekből, beleértve a tartalék képzésére fordított 
összegeket is. 

A veszélyességi táblázat megemlítése azért volt 
szükséges, mert ebből értjük meg azt, hogy mennél ve- 
szélyesebb valamely üzem, annál nagyobb a reá eső 
egységdijtéteî s azt is, hogy mennél több a veszélyes 
üzem s ennek kapcsán mennél jobban gyarapszik a bal- 
esetek száma, annál nagyobb a balesetágazat kiadása 
s annál nagyobb a balesetágazat kiadását majdnem ki- 
 

zárólag viselő munkaadók összességére, illetőleg annak 
minden egyes tagjára eső teher. 

Ez a körülmény már csak önös érdekből is köte- 
lességévé teszi minden munkaadónak nemcsak azt, 
hogy saját üzemében kövessen el minden lehetőt a bal- 
esetek minél hatékonyabb elhárítására, de azt is, hogy 
tömörülve a többiekkel módot keressen arra, hogy a 
balesetelhárítás nagy eszméje az egész országban tért 
hódítson. 

Nagyon jól tudjuk, hogy az 1893: XXVIII. t.-c. 
(az ipari és gyári alkalmazottak baleset elleni védel- 
méről és az iparfelügyeletről) az iparfelügyelői intéz- 
mény hatáskörébe utalja a balesetelhárítási. 

A mi derék iparfelügyelői karunk azonban any- 
nyira tul van terhelve munkával s főként a kazánvizs- 
gálat annyira igénybe veszi minden idejét, hogy az 
óriási kerületek és a kis létszám mellett a balesetelhárí- 
tásnak vajmi kevés időt szentelhet s vajmi kevés gyárat 
vizsgálhat meg e szempontból. Hozzájárul ehhez még 
iparunk sokfélesége s ennek kapcsán az a teméntelen 
szükségszerű s majd minden egyes üzemre sajátos 
szakismeret, melyet az iparfelügyelő a főiskolán el nem 
sajátíthatott. Az iparfelügyelők zöme pedig a főiskolá- 
ból kikerülve rendszerint rögtön az intézmény szolgá- 
latába lép s így már többé alkalma sincs azt megta- 
nulnia. 

Mindennek betetőzése pedig az, hogy az iparfel- 
ügyelő úgyszólván nem is intézkedhetik, mert ez meg 
az iparhatóság dolga. 

Ennek a felismerése szülte meg Németországban 
az ellenőrző mérnökök (Revisions-Ingenieur) intéz- 
ményét, mely az elmúlt 25 év alatt a balesetelhárítás 
terén óriásit produkált. 

Nemrég tették közzé egy „25 Jahre Unfallverhü- 
tung” című nagyszerű munkában a német balesetbiz- 
tosítás 1883-1908. évre terjedő történetét. 

A német ipar hatalmas fejlődését állítják sze- 
münk elé a következő számok: 

1885-ben 269.000 üzem volt 3½ millió biztosított 
alkalmazott, 2228 millió márka munkabérével, 

s 1908-ban 697.000 üzem, 9 millió biztosított al- 
kalmazott, 8463 millió márka munkabérrel. 

A baleset kártalanítási összeg az 1885-ben kifize- 
tett 1.7 millió márkáról 1908-ban 110 millió márkára 
emelkedett. 
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Hogy mit tett az ellenőrző mérnökök intézménye 
a balesete]hárítás terén, arról szólnak a következő szá- 
mok: 

1886-ban    1908-ban 
1000 biztosított közül baleset folytán 
             meghalt        .............................      070     067 
1000 biztosított közül baleset folytán 
             állandóan  munkaképtelen  lett       0.44     0.06 

Ez az utolsó két szám legvilágosabban igazolja 
ennek az intézménynek kiválóságát. A német Berufs- 
genossenschaftok műszaki közegei tehát két irányban 
működnek: egyrészt őrködnek a fölött, hogy a balesetek 
elhárítása mennél tökéletesebb legyen, másrészt és egy- 
szersmind tevékenységük célja az is, hogy az ipar egy 
súlyos terhét megkönnyítsék. 

Ez a két végtelen fontos feladat azonban egész 
embert kíván. Olyan technikust, ki egész figyel- 
mét egy speciálisan elhatárolt iparág vagy ipar- 
csoport balesetelhárítására fordítsa. Az ellenőrző mű- 
szaki intézmény ilyen tagozódása feltétlenül szüksé- 
ges, ha el akarjuk érni azt, hogy minden egyes iparág 
vagy iparcsoport a balesetelhárítás terén olyan férfia- 
kat nyerjen, akik minden felmerülő kérdésben a 
munkaadók hasznos tanácsadói legyenek. 

Miként az orvos a beteg ember tanácsadója, úgy 
legyen ez ellenőrző mérnök az egészséges munkás 
egészségének és testi erejének fentartója. Az a haszon, 
ami az óvóintézkedések megtartásából fakad, a közér- 
dek mellett legalább épen olyan mértékben munkaadó 
érdek is. 

Így lehet elérni többek között azt is, hogy a gép- 
gyárosok a gépeket már a szükséges védőkészülékekkel 
ellátva szállítsák, mert az utólag gyatrán felszerelt 
védőkészülékek feladatuknak meg nem felelhetnek. 

Mindezt pedig abból az ötletből mondtuk el, hogy 
az Országon Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító 
Pénztár igazgatósága a Kovald-féle szerencsétlenség 
után e cikk írójának indítványára egyhangúlag elha- 
tározta, hogy felír a kereskedelemügyi m. k. minisz- 
terhez, hogy a telepengedélyezési tárgyalásokhoz ezen- 
túl hívja meg az Országos Pénztárt is, hogy az, szak- 
közegei révén a bekövetkezhető balesetek elhárítására 
vonatkozó intézkedések ügyében már előzetesen is vé- 
leményt adhasson. 

Nosza megtámadta ezt az Építőmesterek Orszá- 
gos Szövetségének lapja a „Munkaadó” azzal, hogy 
minek ez a komédia, hiszen bárki (sic!) megteheti ész- 
revételeit a telepengedélyezési tárgyalásokon s így hát 
az egész intézkedés csak napidíjak után való hajhá- 
szás stb. 

Ugyancsak ellenezte az indítványt, de természe- 
tesen nem ilyen, hanem teljesen tárgyilagos okokkal a 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének hivata- 
los lapja, a „Magyar Gyáripar” is, arra mutatván reá, 
hogy ilyen tárgyalásoknál elég szeszélynek és gáncsos- 
kodannak van már amúgy is kitéve az ipar, ne fej- 
lesszük tehát azt még mesterségesen. 

Nos hát nem áll semmi sem távolabb tőlem, mint 
az, hogy a már amúgy is bénítólag működő hivatalos 
apparátus szaporítását, szóval az amúgy is túltengő 
„hatóságosdi”-ságnak  újabb  kiterjesztését  javasoljam. 

De igenis szükségesnek tartom azt, amit fenn- 
tebb már vázoltam, hogy a munkaadók összessége ke- 
ressen arra módot, hogy a balesetelhárítással, 
de csakis azzal foglalkozó mérnöki kart neveljen. Van 
erre alkalmas mód; nem kell egyéb, csak a 66 német 
Berufsgenossenschaft-hoz tartozó s már sokszor meg- 
említett ellenőrző mérnöki intézmény tanulmányo- 
zása. Meg vagyok győződve arról, hogy a mi munka- 
adóinkban is meglesz erre az áldozatkészség, hiszen 
végeredményében − valljuk meg − mégis csak saját 
maguk érdekében cselekszenek. 

Ε mellett az intézmény mellett a balesetelhárítás 
költségei úgyszólván szót sem érdemelnek. Németor- 
szágban minden 1000 márka munkabérre átlagban 19 
pfennig esik, azaz 0.019%. 

Az 1907: XIX. t.-c. mindkét (betegségi és baleset 
elleni biztosítást egy központi szervezetben az Orszá- 
gos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosítási Pénz- 
tárban egyesíti. 

Ez a szervezet van a törvény értelmében hivatva 
arra, hogy a bejelentések és adatok alapján az üzemek 
balesetbiztosítási kötelezettségét megállapítsa s üzem- 
besorozási osztályával az üzemeket a megfelelő veszé- 
lyességi osztályokba besorozza. Ezt az osztályt, a mun- 
kaadók egyhangú kívánságára, már egyes ipar, illetve 
iparágak szerint tagozva, szervezte meg olyaténképen, 
hogy az egyes szakcsoportokat az illető iparágban már 
bizonyos gyakorlati ismeretekkel bíró, műszáki képzett- 
ségű egyének vezetik. 

Ez a szervezet tehát, melynek költségeit amúgy 
is a munkaadók viselik, igen alkalmas volna arra, 
hogy a fent érintett ellenőrző műszaki intézmény alap- 
jaid szolgáljon. 

Ezt kellene a munkaadóknak kifejleszteni oly 
módon, hogy ez egészítse ki az iparfelügyelőségi intéz- 
ményt, de távolról sem úgy, hogy ez is statuáljon holmi 
miniszteri jóváhagyást igénylő óvó rendszabályokat 

Korántsem. Legyen ez az intézmény a munka- 
adók tanácsadója, tartson évente lehetőleg egyszer 
minden gyárban vizsgálatot, vegye figyelembe s jut- 
tassa kifejezésre a veszélyességi osztályokba való u. n. 
finomabb besorozásnál, valamint a 2 év múlva mái 
esedékes új veszélyességi táblázat megállapításánál az 
üzemeknek a balesetelhárítás terén való kisebb vagy 
nagyobb kvalitásait s ösztökélje ilyen módon jó védő- 
készülékek alkalmazására a munkaadókat; járjon köz- 
be racionális óvóintézkedések tárgyában az ipari fő- 
felügyelőségeknél s akkor nem súrlódások s vexációk 
hanem értékek fognak nyomában fakadni. 

A magyar gyáripar, melynek van egy hatalmai 
s értékes, munkára termett szövetsége, meg fogja ta- 
lálni erre a legjobb módot. 

Ez a kis cikk. csak szerény felhívás akar lenni. 




