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A KÖZÚTI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS ELLENŐRZÉ-
SÉNEK TAPASZTALATAI, AZOK ADAPTÁLÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGEI A KATONAI KÖZÚTI VESZÉLYES 
ANYAG SZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 

Absztrakt 
A cikk feldolgozza a civil veszélyes anyag szállítás közúti ellenőrzé-
sének jelenlegi gyakorlatát, feltárja azok jól működő és hiányos ele-
meit. Az elvégzett elemzés tapasztalatait nem csak a polgári veszé-
lyes anyag szállítás biztonságának növelése céljából, hanem a kato-
nai szállítási folyamatok biztonságosabbá tétele érdekében is célsze-
rű felhasználni. Bár igaz, hogy a két rendszer szabályozási környeze-
te némileg eltér, és a polgári jogszabályok csak kis mértékben vonat-
koznak a katonai veszélyes anyagok szállítására, de a szabálytalan 
szállítás következményei mindenkire azonos veszélyt jelentenek. Így 
a polgári tapasztalatok felhasználása pozitív hatással lehet a katonai 
szállítás biztonságára is. 

Kulcsszavak: veszélyes áru szállítás, ellenőrzés, katonai veszélyes 
áru szállítás 

Bevezetés 

A veszélyes áruszállítás szabályait tartalmazó egyezményhez (a 
továbbiakban: ADR2) 1979-ben történő csatlakozásunk óta eltelt kö-
zel negyven évben több különböző megközelítést tartalmazó írásos 
szakmai anyag látott napvilágot. A mostani cikkemben szeretném 
bemutatni a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében szerzett ismerete-
imet és tapasztalataimat. Az ADR-ben foglaltak hatósági ellenőrzését 
- tudományos szempontból - a 2000-es évek eleje óta érdemes és 
célszerű vizsgálni, hiszen akkora datálódik az egységes ellenőrzési 
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eljárás és a biztonsági tanácsadók bevezetése is. Szintén erre az 
időszakra tehető a katasztrófavédelmi hatóság létrehozása, mely 
szervezet témánkhoz illeszkedő hatáskörét tekintve kiemelten veszé-
lyes áruk ellenőrzésével foglalkozik.  Továbbá ismertetni fogom az 
ellenőrzés jogi hátterét, az elmúlt évtized összegző tapasztalatait, 
valamint megpróbálok kapcsolódási pontokat és integrálási lehetősé-
geket keresni a katonai veszélyes áru szállítás korszerűsítésének 
érdekében. Ez utóbbi természetéből fakadóan a közúti katonai veszé-
lyes áru szállítást fogja jelenteni, mert akár a légi-, akár a vízi szállítás 
további elemzést és bemutatást jelentene, amely nem tartozik szer-
vesen a jelen témához. 

1. Az ellenőrzés jogi és szervezeti háttere 

A következőkben röviden összefoglalom a veszélyes áruk közúti 
szállításához kapcsolódó közúti és telephelyi ellenőrzések jogszabá-
lyi hátterét, mind nemzetközi, mind EU-s és belföldi jogszabályi szin-
teken. 

1.1. Kik és mit ellenőrizhetnek? 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében ve-
szélyes áruk szállítását ellenőrizni jogosult a közlekedési hatóság, a 
rendőrség, vámhatóság és a katasztrófavédelmi hatóság. A közúti 
áru- és személyszállítást érintő ellenőrzések szakmai útmutatását és 
koordinációját – ideértve a veszélyes áru szállítást is – a közlekedési 
hatóság látja el.  

Tehát a közúti és telephelyi ellenőrzést végző szervezetek szinte 
mindegyike foglalkozik a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével. 
Kétségtelen tény, hogy az ellenőrző hatóságok hatásköreit vizsgálva 
elsődlegesen a katasztrófavédelmi hatóság munkatársainak feladata 
az ADR-ben foglaltak ellenőrzése. Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőségén belül a 
Veszélyes Szállítmányok Főosztály fő céljai közé tartozik a veszélyes 
áru szállítások, valamint a szállításokhoz kapcsolódó telephelyek 
rendszeres és következetes ellenőrzésén keresztül a szabályok pon-
tos betartásának számonkérése, elsősorban a balesetek megelőzé-
sének elérése, illetve egy esetleges baleset bekövetkezte esetén, a 
káresemény élet- és vagyonbiztonságra, továbbá a környezetre gya-
korolt káros hatásainak csökkentése érdekében. 
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Szintén a hatáskörök vizsgálatánál maradva, a legszélesebb körű 
ellenőrzési jogosultságokkal a közlekedési hatóság rendelkezik. Fel-
adatai között szerepel az alábbiak ellenőrzése: 

 a belföldi és nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás 
(árufuvarozás és személyszállítás); 

 a saját számlás áru- és személyszállítás; 

 a vezetési és pihenőidők, menetíró készülékek; 

 a veszélyes áruk szállítása; 
 a gyorsan romló élelmiszerek és élő állatok közúti szállítása; 

 a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás; 

 a közúti járművek műszaki, biztonsági és környezetvédelmi 
tulajdonságai; 

 a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést 
és méretet meghaladó járművek közúti közlekedése; 

 a rakomány rögzítése; 

 az ömlesztett áruk szállítása; 

 a nemzetközi kombinált árufuvarozás; 

 a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása. 

A vámhatóság és a rendőrség is rendelkezik hatáskörrel a veszé-
lyes áruk szállításának ellenőrzésére vonatkozóan, azonban egyik 
szervet sem kifejezetten ezért hozták létre. A rendőrség feladata el-
sősorban a bűnüldözés, míg a vámhatóságé a jövedéki és vámsza-
bályokra vonatkozó feladatok ellátása. A két hatóság legnagyobb 
előnye, hogy 24 órás szolgálatban végzik munkájukat, és járőreik 
fegyverrel vannak felszerelve, valamint lehetőségük van személyes 
szabadságot korlátozó és vagyontárgyak szabad rendelkezési jogát 
korlátozó intézkedésekre. A vámhatóság ezeken túlmenően elsődle-
ges szűrőként működik a hazánkba be- és kilépő árumozgások fel-
ügyelete kapcsán. 

A bemutatott szervezetek „A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihir-
detéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
2015. évi LXXXIX. törvény”-ben foglaltak megtartását, vagyis az ADR 
Egyezmény aktuális nemzetközi előírásainak teljesülését hivatottak 
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ellenőrizni.3 A nemzetközi előírásokon túl a Veszélyes Áruk Nemzet-
közi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és 
„B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM 
rendeletben szereplő, csak belföldre érvényes szabályokat is ellenőr-
zik a hatóságok.  

Szintén a témához tartozik a veszélyes áru szállítási biztonsági ta-
nácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet is, amely alapvető 
előírásokat tartalmaz a veszélyes áruval foglalkozók részére. A jelen-
leg hatályban és érvényben lévő NFM rendelet egy korábbi kormány-
rendeletet váltott fel. A módosítás oka az a jogalkotói szándék volt, 
hogy egy korszerűbb és szakmai szempontokat részletesebben meg-
jelenítő jogszabály jelenjen meg. 

1.2. Milyen formában ellenőrizhetnek? 

A fentebb felsorolt szervezetek a saját hatáskörüknek megfelelően 
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egy-
séges eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján 
ellenőrzik a veszélyes áru szállítást. A rendelet célja a nevében is 
szereplő egységes eljárás meghonosítása, amelynek érdekében el-
lenőrzési jegyzőkönyv-mintát és a szabálytalanságokhoz kapcsolódó 
kockázati kategóriákat is találunk a jogszabályban. 

A témához illeszkedő uniós jogszabályok (A veszélyes áruk közúti 
szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK irány-
elv; A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK 
irányelv) mindegyike beépült a hazai jogszabályokba, így azok részle-
tes elemzésétől eltekintek. 

2. Közúti ellenőrzési tapasztalatok 

A következőkben a közlekedési hatóság által végzett ellenőrzések 
tapasztalatait és eredményeit fogom ismertetni. A rendelkezésre álló 
adatokat, mint forrásokat fogom elemezni és oly módon bemutatni, 
hogy a közlekedési hatóság kiemelt szerepet kapjon, mint szakmai 
koordináló szerv. A közlekedési hatóság kifejezés alatt értem az 
utóbbi években többször módosult következő hivatalokat: KPM, Köz-
lekedési Felügyeletek, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Kormányhiva-
                                                           
3  E törvény száma a minden páratlan évben történő felülvizsgálat, módosítás mi-

att kétévente változik. 
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tal közlekedési hatóságai. Az egyes elnevezések ma is fontosak, 
mert sokak számára még mindig megtévesztő az elnevezés, és ezt 
nem sokban segíti a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet sem, amelyből csak hosszas kuta-
tást követően derül ki, hogy mely szervet kell közlekedési hatóság-
ként érteni első és másodfokon. 

Az első fejezetben bemutatott feladatrendszer jól szemléltette, 
hogy a veszélyes árut szállítók ellenőrzésén túl számos feladat tarto-
zik a közlekedési hatóság hatáskörébe. Az elemzés elején egyértel-
műen kijelenthetjük, hogy nem az ADR ellenőrzés a fő profilja a ható-
ságnak, ennek ellenére cikkem reprezentatívnak tekinthető a téma 
feldolgozását illetően. 

2.1. A végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai 

Az 1. számú ábrán láthatjuk a közlekedési hatóság országos4 el-
lenőrzési darabszámait, vagyis a megállított járművek számát és a 
megállapított műszaki hiányosságokat. Az elemzéseket öt év távlatá-
ban vizsgáltam, mert így már a tendencia is kirajzolódik, és így meg-
alapozott következtetések vonhatók le. 

 

1. ábra. A közlekedési hatóság által végzett országos műszaki ellen-
őrzések számai5 

                                                           
4
  Országos: 19 megye és főváros 

5
  Forrás: Saját szerkesztés. 
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Láthatjuk, hogy a megállított és közúti ellenőrzés alá vont járművek 
száma folyamatos csökkenést mutat, a hiányosságot mutató, tehát 
műszakilag kifogásolt járművek aránya viszont állandó.6 Ennek az 
állandóságnak okai a nemzetgazdasági mutatókban és a csak nem 
olyan régóta véget érő gazdasági válságban is keresendők. A megál-
lítások csökkenésének oka nemzetközi szemléletváltáson alapul, 
ugyanis az új ellenőrzési tervszámok kidolgozásakor az EU már ke-
vesebb elvárt darabszámot állapított meg. Az ellenőrzési számok 
meghatározása során a közúti ellenőrzést végző szervek közösen, 
akciószerűen is végeznek ellenőrzéseket, és ezek is meghatározóak 
az előzetesen megállapításra kerülő ellenőrzési számok esetében. 

A 2. ábrán bemutatom a közlekedési hatóság országos ADR ellen-
őrzési darabszámait és a felderített szabálytalanságok számát. 

 
2. ábra. A közlekedési hatóság által végzett országos ADR ellenőrzé-

sek számai7 

A fenti ábra alapján megállapíthatjuk, hogy az összes közúti ellen-
őrzés 1-2 százalékát teszi ki a veszélyes áruk szállításának ellenőr-
zése. Fontos megállapítás ugyanakkor, hogy ilyen speciális szaktu-
dást igénylő feladat precíz és pontos elvégzéséhez képzést kell tar-
tani. Azonban a képzést, továbbképzést illetően nem elég a kétéven-
kénti változások alkalmával oktatást tartani, hanem azt minden évben 
el kell végezni. Az évek során megfigyeltük, hogy nagyobb bizton-
sággal ellenőrzik munkatársaink a területet, ha friss és naprakész 
információk birtokában vannak.  

                                                           
6  A 2016. évi adat nem tartalmazza az utolsó negyedév adatait, de ez az elemzés 

szempontjából a levont következtetéseket nem torzítja. 
7  Forrás: Saját szerkesztés. 
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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyilvánosan elér-
hető adatait mutatja a 3. számú ábra. Viszonyításképpen láthatjuk, 
hogy a 2011-es év ellenőrzési számait megközelíti a közlekedési ha-
tóság által 2014-ben elért darabszám. Különbség tapasztalható vi-
szont a hiányosságok felderítésében, átlagosan kétszer több hiá-
nyosságot állapított meg a katasztrófavédelmi hatóság. A rendőrség 
és vámhatóság vonatkozásában nincs nyilvánosan elérhető statiszti-
kai adat, így azok elemzését a cikk nem tartalmazza. 

 

3. ábra. A katasztrófavédelmi hatóság által végzett ADR ellenőrzések 
számai8 

 

4. ábra. A fővárosi közlekedési hatóság által végzett műszaki ellenőr-
zések számai9 

                                                           
8  Forrás: Saját szerkesztés. 
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A 4. számú ábra érdekességképpen azt mutatja be, hogy a fővá-
rosi hatóság az összes ellenőrzés 10-20%-át végzi el, a műszaki 
meghiányolás azonban elmarad az országos számoktól. Ennek oka 
lehet a fővárosi járműállomány fiatalabb, korszerűbb állapota. 

 

5. ábra. A fővárosi közlekedési hatóság által végzett ADR ellenőrzé-
sek számai10 

Az 5. számú ábrán láthatjuk a fővárosi közlekedési hatóság ADR 
ellenőrzésének számait, amelyek szintén 15-20%-ot képeznek az 
országos adatokból. Kiemelendő a meghiányolási arány, amely ma-
gasabb az országos átlagtól, és jobban megközelíti az OKF által vég-
zett ellenőrzések mutatóit.  

A jelen cikk csak a közúti ellenőrzéseket elemzi, amelynek vonat-
kozásában felmerül a kérdés, érdemes-e külön veszélyes áru szállí-
tás ellenőrzésére szakosodott szervezetet fenntartani, illetve a na-
rancssárga táblával nem jelölt járművek megállítása során vajon 
mennyi egyéb szabálytalanság nem került feltárásra (vezetési idők 
megsértése, műszaki állapot, túlsúly stb). 

2.2. Módszertan 

Az ellenőrzések egységes módszertanát a cikkben már említett, 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egysé-
ges eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet biztosítja. A benne 
                                                                                                                                                     
9  Forrás: Saját szerkesztés. 
10  Forrás: Saját szerkesztés. 
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foglalt ellenőrzési jegyzék (lásd 1. számú melléklet) szavatolja, hogy 
a veszélyes árut szállító piaci szereplőt ugyanazon szempontok sze-
rint ellenőrzik az említett hatóságok. A 95/50 EK irányelvet tekinthet-
jük a hazai jogszabály forrásának, amely az európai unió területén 
biztosítja a fenti követelményt. A közúti közlekedési ellenőrzéseket 
tekintve a veszélyes áruk szállítása az egyetlen terület, amelynek 
ellenőrzése európai szinten is egységes.  

2.3. Képzés 

Fontos leszögezni, hogy az ADR-ben foglaltak magas szintű ellen-
őrzését végzők speciális szaktudása mögött évtizedes tapasztalat és 
több képzés húzódik. A hivatalok hozzáértő munkatársai által tartott 
előadásokon kívül a képzési területen jelenleg a következő tanfo-
lyamok érhetők el: 

 veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó; 

 ADR gépkocsivezetői oktatási bizonyítvány; 

 ADR 1.3 fejezet szerinti oktatás; 

 veszélyes áru ügyintéző; 

 veszélyes ipari védelmi ügyintéző (SEVESO III). 

A fenti felsorolást egyfajta hierarchiaként is felfoghatjuk annak 
függvényében, hogy a képzések sikeres befejeztével a hallgatók ré-
szére milyen bizonyítvány kerül kiállításra. A veszélyes áru szállítási 
tanácsadó bizonyítványt kap, amellyel a veszélyes árukkal foglalkozó 
cégek szakmai vezetését láthatja el, míg a járművezetők részére ún. 
ADR oktatási bizonyítvány kerül kiállításra, amellyel jogosulttá válnak 
a közúton adott osztályba tartozó veszélyes árut továbbítani. Mindkét 
képzés érvényességi ideje öt év. 

Mint láthatjuk, a szaktanfolyamok között nem szerepel ellenőri 
képzés, ennek megjelenése a közeljövőben várható. Az elmúlt évti-
zedben ellenőrzést végző munkatársak többsége házi képzések se-
gítségével sajátította el a szakmai ismereteket. Nyilvánvaló, hogy az 
ellenőrzést végző szervek alapfeladataik ellátására fókuszálnak, és 
azok kiegészítéseként tudnak erőforrást biztosítani munkatársaik 
ADR képzésére és későbbi bevetésére, így nem véletlen, hogy a ka-
tasztrófavédelmi hatóság munkatársai dolgoznak a legeredménye-
sebben. Az ellenőrzést végzőknek szükséges elsajátítaniuk a bizton-
ságos megállításra, a fuvarozás szabályaira, alapvető műszaki isme-
retekre vonatkozó előírásokat is. Ezek az ismeretek foglalják keretbe 
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az ADR-ben leírtakat, így lehet kellő szakmai magabiztossággal el-
lenőrzést végezni. Nem elegendő a piacon legmagasabb végzettség-
nek számító biztonsági tanácsadói szaktanfolyamot elvégezni, mert a 
fenti ismeretek és ellenőrzési gyakorlat nélkül alkalmatlan lesz a 
személy az ellenőrzési feladatainak ellátására.  

2.4. Ellenőrzési gyakorlat és jövőkép 

A hatóságok többsége a tárgyévek elején célszámokat határoz 
meg, amely érinti a veszélyes áru szállítás ellenőrzését is. Ez egy-
részről elvárás az európai unió részéről, mert meghatározott darab-
szám ellenőrzése minden tagállam feladata, másrészről a hatósági 
munkát meghatározó és befolyásoló tevékenység is egyben. Más 
kérdés, hogy van-e értelme irreális ellenőrzési darabszámok előzetes 
meghatározására, ahogyan az is örök téma, hogy a mennyiség vajon 
a minőség rovására megy-e. Véleményem szerint normákkal ellátni 
az ellenőrzést végzőket már idejét múlt elvárás. A jelen és a jövő 
közúti ellenőrzése már nem a tervszámok teljesítéséről szól. Ugyan-
akkor nem szabad megfeledkezni a munkatársak motivációjáról sem, 
határozott, világos irányításuk továbbra is szükséges.  

A kiszabható közigazgatási bírságok összege itt a legmagasabb az 
összes ellenőrzési szakterületet nézve. Bebizonyosodott, hogy a ki-
szabott bírságok felhasználásában nem szabad kapcsolatot teremteni 
az eljáró hatósággal, a katasztrófavédelmi hatóság sokkal nagyobb 
meghiányolási eredményeket mutatott, amíg a közigazgatási bírság 
saját bevételüket képezte. Különösen nem érdemes az ellenőrzésben 
érintett munkatársak pénzbeli jutalmazását a megkifogásolt ellenőr-
zésekhez kötni. Láthattuk, hogy ilyen kapcsolat esetén az ellenőrök 
észszerűtlen, mondvacsinált hiányosságokat állapítottak meg.  

Véleményem szerint mielőbbi változtatást igényel a közúti ellenőr-
zés eljárási cselekményeinek mihamarabbi módosítása. A jelenlegi 
többlépcsős, emiatt hónapokig elhúzódó eljárások sem a szállító vál-
lalkozásnak, sem a hatóságoknak nem jók. Az elkövetett szabályta-
lanságok az ellenőrök műszaki felszereléseinek segítségével ma már 
könnyen bizonyíthatók, így az alapmegállapítás jellemzően a jogor-
voslati szakaszban sem szokott kifogásolt lenni, csupán a bekövetke-
zés oka és körülményei szokták vita tárgyát képezni. Megítélésem 
szerint, ahol lehet, ott alkalmazni kell a helyszíni bírság intézményét, 
és a jármű és rakományának visszatartását. Bevezetése többlépcsős 
szakaszban képzelhető el, elsőként a külföldi honosságú járművek 
vonatkozásában majd a belföldiekében is. A jelenlegi állami admi-
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nisztrációt nagymértékben terhelő és generáló rendszer értékes adó-
forintokba kerül, amelynek csak az ügyeskedő piaci szereplők élvezik 
„előnyét”. Természetesen a többlépcsős bevezetés a mindenkori ará-
nyosságnak történő megfelelést is nagyban szolgálná, ahogyan a 
piaci szereplők részére is egyértelmű jelzést mutatna, és kellő időt 
biztosítana az átálláshoz. 

3. A katonai veszélyes anyag szállítás lehetséges kap-
csolódási pontjai 

A katonai feladatrendszer RST – rakodás, szállítás, tárolás – fo-
lyamatai között is megjelennek veszélyes áruk. Ezek pontos felderí-
tése szükséges ahhoz, hogy mélyreható következtetéseket vonjunk 
le, ebből következően csak megbecsülhető, hogy jelentős mennyi-
ségben az 1-es, 3-as és 7-es osztály anyagai fordulnak elő. Első lé-
pésként a veszélyes anyagok pontos leltára, besorolása szükséges a 
további feladatok meghatározásához. 

A veszélyes anyagok veszélyei a katonai műveletek során is 
ugyanolyan kockázatot jelentenek ezért a fennálló mentességekre 
indokolatlan lenne hivatkozni.  

A szállítások során át kell gondolni, hogy a jelenlegi szállítójármű-
vek műszaki szempontból megfelelnek-e az ADR-ben foglaltaknak. 
Fel kell mérni annak lehetőségét, hogy saját járműparkkal vagy kül-
sős cég bevonásával gazdaságosabb és biztonságosabb-e a szállí-
tás. Amennyiben saját erőforrásokkal kívánja a Magyar Honvédség 
végezni a szállításokat, gyakorlatilag a felelősség nagyobb részét 
magánál tartja, hiszen előfordulhat az az eset, hogy egymaga lesz a 
feladó, szállító, csomagoló, berakó, kirakó és a címzett is. 

Át kell gondolni a személyi állomány rendelkezésre-állását, képzé-
sét és továbbképzését is. A cikkben ismertetett képzések közül ki kell 
választani a legészszerűbb megoldást. Döntést igényel a kevés em-
ber magas szintű képzése, vagy sok ember alacsonyabb szintű beis-
kolázásának kérdése is. Amennyiben biztonsági tanácsadókat képez 
ki a honvédség, akkor megfelelő motivációt kell nyújtani az érintettek 
életpályájához, hiszen piacképes és keresett szaktudást kapnak a 
kezükbe. 
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Az első fejezetben már utaltam az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet-
re, ami a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó 
egységes eljárás. Ez a jogszabály azonban az 1.§ (2)-ben rögzíti, 
hogy a rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők által vég-
zett szállításokra. Ez egy igen fontos kitétel, aminek előnyei és hát-
rányai is vannak a katonai veszélyes áru szállítás terén. Előnye, hogy 
a katonai járművek ellenőrzésének joga az illetékes katonai szerve-
zetnél maradt, hátránya viszont, hogy az ellenőrzések mennyisége, 
illetve a saját szakterület szabályozási hiányosságai nem ösztönöz-
nek a polgári követelményekhez közeledő szakmai minimumok kiala-
kítására.11  

Felmerül a kérdés, hogy akkor rendelkezik-e a Magyar Honvédség 
olyan belső szabályzóval, ami alapján a közúti veszélyes anyagok 
szállításának az ellenőrzését végre tudja hajtani. 

A Magyar Honvédség szakemberei már a fenti szabályozást meg-
előzően érzékelték a belső szabályozás szükségességét, így az MH 
Közlekedési Szolgálatfőnök a 197/29/1999. számú intézkedésében 
szigorította a közúti mozgásokat és a veszélyes anyagok (kiemelten a 
lőszerekre és a robbanóanyagokra vonatkozóan) szállítását mind 
közúton, mind vasúton. A szállítás megkezdése előtt legalább 48 órá-
val a szállítási feladatot végrehajtók részére bejelentési kötelezettsé-
get határozott meg, amelyet az MH Katonai Közlekedési Központ 
(MH KKK) koordinált. Ezt az intézkedést egészíti ki az MH KKK pa-
rancsnok 25/25/1999. számú intézkedése a „Bejelentés szabályo-
zásáról”.12  

Bár ezek a szabályzók hasznosak, de nem egyenértékűek a polgá-
ri jogrend ellenőrzésre vonatkozó elemeivel. Talán a jelenleg hatályos 
Szolgálati Szabályzat egyes elemei adhatnak megoldást a szabályo-
zási hiányosságra. A szabályzat 7. fejezete a katonai rendész feladat-
rendszerét taglalja. Az 562.pont d) kimondja, hogy „.Fel kell jelenteni 
a szolgálati gépjármű vezetőjét, és indokolt esetben a szolgálati gép-
jármű parancsnokát is az 561. pontban felsoroltakon túl, ha… d) a 
megkülönböztető és figyelmeztető jelzésekre, a veszélyes anyag 
szállítására, az útvonalengedélyekre és környezetvédelemre vo-
natkozó előírásokat megsértette;”. A probléma csak az, hogy a 
szankcionálás mellett nem fedezhető fel konkrét szabályozás a ve-
szélyes anyagok szállítása során lefolytatandó ellenőrzés rendjére. 
                                                           
11  Szászi Gábor: Veszélyes áruk szállításának szabályozása a Magyar Honvéd-

ségben KATONAI LOGISZTIKA 2005/4. szám, p.159. 
12  Uo. p.166. 
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Ugyanezen szabályzó 9. fejezete a csapatmozgások, katonai szállí-
tások témakörrel foglalkozik. A 640.4. pontban olvashatjuk, hogy 
„Menet és közúti szállítás során az oszlop-, illetve a gépjárműpa-
rancsnokok vegyék figyelembe a súlykorlátozásra, terhelésre, a ma-
gasságra, szélességre, hosszúságra, sebességre, valamint a veszé-
lyes anyag szállítására vonatkozó előírásokat és korlátozásokat 
13 Már csak az a kérdés, hogy az illetékes parancsnok hol találja meg 
a katonai veszélyes anyagok közúti szállításának szakszerű végre-
hajtására vonatkozó előírásokat. 

Összefoglalás  

A cikkben bemutattam a veszélyes áru szállításához kapcsolódó 
ellenőrzések jelenlegi rendszerét. Összefüggéseket próbáltam keres-
ni a katonai és a civil veszélyes áru szállítás ellenőrzése között, 
amelynek eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a két terület kö-
zött több kapcsolódási pont van. A téma első felét illetően megfonto-
landó, hogy szükséges-e négy hatóság között szétosztani ugyanazo-
kat vagy hasonló feladatokat, előre meghatározott normák szerinti 
számonkéréssel. A nemzetközi összehasonlításban is szerepel ren-
dért, adó és vámszabályokért és a közlekedésért felelős hatóság. 
Érdemes lenne megfontolni, hogy a katasztrófavédelmi hatóság mű-
ködése teljesíti-e a kialakításakor kitűzött célokat.  

Fontos megállapításnak tartom, hogy az állami modernizáció kere-
tében a közlekedési szektort érintő ellenőrzések adminisztrációját és 
eljárási idejét is csökkenteni kell, megőrizve természetesen az intéz-
kedések jogszerűségét. Felül kell vizsgálni, hogy az átfedésekkel 
működő társhatóságok együttes koordinációja a megfelelő szinten 
működik-e. Nem elfogadható az Magyarországon, hogy különböző 
hivatalok ugyanazon típusú ügyekben másféle döntéseket hoznak, 
amelynek oka szakmai vagy szervezeti hiányosságokon alapul. A 
területen dolgozó munkatársak képzését egységes, tartalommal meg-
töltött formában évente meg kell szervezni, célszerűen egy már mű-
ködő, államilag finanszírozott oktatási központ egységes keretein be-
lül.  

Ennek a megújulási folyamatnak megítélésem szerint szerves ré-
sze lehetne a katonai veszélyes anyagok szállításának ellenőrzésére 
                                                           
13  24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának 

kiadásáról 
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vonatkozó szabályozási kör kialakítása, amelynek során messzeme-
nően figyelembe lehetne venni az ellenőrzés területén már jelentős 
tapasztalattal bíró szervezetek szakmai tudását is. De mielőtt ez 
megtörténhetne, a katonai veszélyes anyagok közúti szállításának 
szabályrendszerét kell a mai kor követelményének megfelelően kiala-
kítani. 
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