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 I N T É Z K E D É S E
a lövészetek okozta halláskárosodás megelőzéséről 

Budapest, 1984. április 5.

A zaj okozta halláskárosodások számának folyamatos növekedése 
szükségessé tette a Belügyminisztérium szerveinél a lövészetek 
okozta zajterhelés mértékének vizsgálatát és értékelését.

A zajszint-vizsgálat eredménye alapján a halláskárosodások meg
előzése érdekében - figyelemmel a 35/1981. számú belügyminisz
teri paranccsal kiadott "A Belügyminisztérium és szervei Munka- 
védelmi Szabályzata" 55/b. pontjában foglaltakra - kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Belügyminisztérium szerveinél mindazok, akik a lőgyakorla
tok végrehajtása során a lőállástól mért 55 méteres körzeten 
belül tartózkodnak, fültokot kötelesek használni.

2. A fültokok biztosításáról - az 1. pontban foglaltak végrehaj
tásához szükséges mennyiségben - a lőteret üzemeltető szerv 
vezetője /parancsnoka/, bérelt lőtér használata esetén pedig 
a lövészetet elrendelő szerv vezetője /parancsnoka/ köteles 
gondoskodni.

3. A használandó fültok előirt típusát az évenként kiadásra ke
rülő Központi Beszerzési Termékek Jegyzéke tartalmazza.
Az 1984. évi beszerzésre a BM I/II-2. Osztály intézkedik.
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4. A fültokok rendeltetésszerű használatáért a lövészet-vezetőt 
személyes felelősség terheli.

5. A lövészet-vezetői és a lőgyakorlat-vezetői feladatra kijelölt
személyeknél - előzetes fül-, orr, gégészeti vizsgálat után, 
a későbbi összehasonlításra is alkalmas - teljes hallásküszöb 
vizsgálatot kell végeztetni a zaj okozta halláskárosodásról 
szóló 32.105/1981. /Eü.K.3.1982./ EüM számú szakmai irányelv 
mellékletében felsorolt, területileg illetékes audiológiai 
speciális szakrendelésen.

6. Lövészet-vezetői, illetőleg lőgyakorlat-vezetői feladat ellá
tására nem jelölhető ki az:

a/ aki 50 évesnél idősebb és hasonló beosztásban előzőleg 
nem dolgozott; r

b/ akinek bármilyen eredetű belsőfül-betegsége, illetőleg 
következményes halláscsökkenése van;

c/ akinél hallásjavító műtétet /stapedectomia, tympanoplas
tika/ végeztek;

d/ aki otosclerosisban szenvedő nagyothalló;
e/ aki belsőfül-betegséggel társuló krónikus otitis miatt 

tympanoplastica műtéten esett át.

7. Azokat a lövészet-vezetőket és lőgyakorlat-vezetőket, akik fo
lyamatosan, naponta vesznek részt a lőgyakorlat irányításában 
- időszakos alkalmassági orvosi vizsgálat céljából - féléven
ként audiometriás szűrővizsgálatra kell utalni. Eltérés esetén
/a beszédfrekvenciák bármelyikén 10 dB-nél nagyobb hallásrom
lás, vagy ha a vizsgált személy hallásküszöbe a 4000 Hz-nél a 
30 dB-t akárcsak az egyik fülén is meghaladja/ teljes hallás
küszöb vizsgálatot kell elvégeztetni az 5. pontban meghatáro
zott audiológiai speciális szakrendelésen.
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8. Az időszakos alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye alapján 
az állandó lövészet-vezetői és lőgyakorlat-vezetői beosztásból 
más munkakörbe való helyezését kell javasolni annak:

a/ akinél az előző vizsgálathoz képest a 4000 Hz frekvencián 
20 dB-nél nagyobb a hallásromlás, vagy a beszédfrekvencián 
/500-1000-2000 Hz/ az átlagveszteség 10 éven belül 10 dB-t, 
vagy 2 év alatt 15 dB-t meghaladóan romlott;

b/ aki időközben hallásjavító műtéten esett át, illetőleg, 
aki középfül-, belsőfül-megbetegedése miatt ilyen beosz
tásba az 5. pont szerinti előzetes alkalmassági orvosi 
vizsgálat alapján - nem alkalmazható.

9. Az állandó lövészet-vezetői és lőgyakorlat-vezetői feladattal 
először megbízott személynél - az időszakos alkalmassági or
vosi vizsgálat keretében - az első ellenőrző vizsgalatot 3
hónap múlva kell elvégeztetni. Amennyiben az első ellenőrző 
vizsgálat alkalmával hallása 4000 Hz körül /3000-6000 Hz/
15 dB-t meghaladóan, vagy a beszédfrekvenciák átlagában 15 dB-t 
romlott, ebből a beosztásából való más munkakörbe helyezését 
kell javasolni.

10. Soronkívüli, teljes audiológiai hallásküszöb vizsgálatot kell 
végeztetni minden olyan személynél, aki a lőgyakorlat végre
hajtása után tartós fülzúgás, fülcsengés, teltség-, nyomás
érzés, fejfájás panaszokkal, vagy a süketséggel határos na
gyothallással jelentkezik orvosnál.

11. Az intézkedés 5., valamint 7-10. pontjaiban előirt előzetes 
és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok végrehajtásáért 
a területileg illetékes BM orvosok felelősek, akik a vizsgá
latokról külön nyilvántartást kötelesek vezetni.
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12. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Egyidejűleg 
4/1978. számú egészségügyi csoportfőnöki körlevél érvényét 
veszti. Az intézkedést az érintett állománnyal a szükséges 
mértékben ismertetni kell.

/ Dr. Földes István / 
ro.ezredes 

csoportfőnök

Készült: 160 pld-ban
Felterjesztve: Miniszterhelyettes elvtársnak 
Kapják: Elosztó szerint
Nytsz.: 4-14-16/1984.
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