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KOCKÁZAT ÉS KOCKÁZATCSÖKKENTÉS 
A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK SORÁN 

I. rész 

A vasúti veszélyes áru fuvarozás 

Absztrakt: 
Társadalmi életünket jelentős mértékben meghatározzák és sokféle 
formában körülveszik a különböző veszélyes vegyi anyagok és ké-
szítmények. Az itt bemutatott tanulmány az első része annak az átfo-
gó tanulmánysorozatnak, amely a katasztrófavédelem veszélyes áru 
szállítással kapcsolatos ellenőrzéseinek, káreseményeinek és gya-
korlatainak a bemutatását szorgalmazza a vasúti, közúti, belvízi és 
légi szállítások során. A tanulmány első részében a vasúti veszélyes 
áru fuvarozás szabályozási környezete, a fuvarozás során jelentkező 
kockázatok, ezen kockázatok értékelése és a katasztrófavédelem 
által lefolytatott hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok ke-
rülnek bemutatásra.  

Kulcsszavak: vasúti veszélyes áru fuvarozás, kockázatértékelés, 
kockázat és kockázatcsökkentés,  hatósági ellenőrzési tapasztalatok 

1. Bevezetés 

A Katasztrófavédelem a 2012. január 1-jei átalakulásával egysé-
ges rendszert teremtett az eddig különálló tűzvédelemi, polgári vé-
delmi és az újonnan megalakult iparbiztonsági szakterület összevo-
násával. Az iparbiztonsági szakterület elsődleges prioritása a veszé-
lyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyelete, a veszélyes 
anyagok szállításával kapcsolatos tevékenységek hatósági ellenőrzé-
se, valamint a kritikus infrastruktúra védelme. Az itt bemutatott tanul-

                                                 
1  Bihari János tűzoltó főhadnagy Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-

budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancs-
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mány az első része annak a munkának, amelyet a veszélyes (vegyi) 
anyagok hazai szállítási tapasztalatairól készítettem. Ebben a tanul-
mányban ezeknek a legelterjedtebb vegyi anyagoknak a vasúti fuva-
rozását mutatom be, különös tekintettel a fuvarozás során jelentkező 
problémákra. Fontos kiemelni, hogy a katasztrófavédelem ellenőrzé-
sei a „Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők tulajdonában 
lévő vagy felelősségi körébe tartozó vasúti kocsival végzett szállítás-
ra”2 nem terjednek ki. Úgy gondolom viszont, hogy az itt leírt ellenőr-
zési tapasztalatok hasznosak lehetnek a Magyar Honvédség által 
fuvarozott veszélyes anyagok esetében is, ugyanis a honvédség által 
végzett fuvarozások során a vasúti szerelvények ellenőrzéseit – eb-
ből kifolyólag – a honvédségnek kell elvégeznie. Olyan téma feldol-
gozására törekedtem, amellyel a munkám kapcsán sokat találkozom, 
valamint komoly problémaforrásként jelentkezik a hétköznapi fuvaro-
zások során. 2014 óta rendszeresen foglalkozom a veszélyes anya-
gok közúti-, vasúti-, belvízi- és légiszállításának ellenőrzésével. Ta-
pasztalataim alapján megállapítható, hogy a fuvarozott veszélyes 
anyag mennyisége és a civil lakosság veszélyeztetettsége egyenes 
arányosságot mutat a magyarországi vasúti fuvarozások során. Az itt 
bemutatott fényképfelvételek, eseményleírások mind a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségének valós, megtörtént káreseményein és végrehajtott ellen-
őrzéseinek tapasztalatain alapszanak. A felhasznált irodalmak között 
feltüntetésre került az általam 2012-ben írt szakdolgozat, amely során 
a most kiválasztott kockázat és kockázatcsökkentés témakör is – az 
akkori jogszabályi háttér szerint – vizsgálat alá került. 

2. A veszélyes áru fuvarozásra vonatkozó törvényi 
szabályozás 

A XIX. század elején forradalmi újítást jelentett az első gőzmoz-
dony megjelenése, amelynek következtében a vasúti teherfuvarozás 
lassanként teret hódított. 

1825. szeptember 27-én George Stephenson gőzmozdonya volt az 
első mozdony, amely a próbaútján a maga 33 vontatott kocsijából 21 
                                                 
2  62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról 

szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról. 1§ (2) bekezdés a) pontja.  
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164266.298528 (Letöltés dátuma: 2016. 
07.03.) 
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kocsi utasokat, 12 kocsi szenet3 és lisztet is szállított az angliai 
Stockton és Darlington között. [8] Ezzel elkezdődött a vasúti teherfu-
varozás úttörése, hogy nyomába érjen a már jobban strukturált közúti 
szállításnak. 

A teherfuvarozás kialakulásával kibővült a szállítandó termékek pa-
lettája, így a veszélyes áruk nagy mennyiségben történő szállítása is 
egyre elterjedtebbé vált. A különböző iparágak – gondoljunk akár a 
gyógyszerészet, a szépségápolás vagy a mezőgazdaság területén 
használt kémiai anyagokra – rohamos ütemben történő fejlődése ki-
váltotta az anyagok kemizációjának4 szükségességét. [2] Erre és kö-
vetkezményeire először a Római Klub5 hívta fel a figyelmet az 1960-
as években, amely az emberek egészségét károsító potenciális ve-
szélyforrásként és a globális környezetrombolás egyik legfőbb ténye-
zőjének tekintette a vegyi anyagokat. Tovább szorgalmazta a szabá-
lyozás létrejöttét az egyre nagyobb számban elterjedő vegyi kataszt-
rófák bekövetkezése is (Seveso, 1976). Ennek érdekében az Egye-
sült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsának a Veszélyes Áru 
Szállítási Szakértő Bizottsága (ECOSOC) kidolgozott egy harmonizált 
szabályozási rendszert annak érdekében, hogy megkönnyítsék a ve-
szélyes áruk biztonságos és hatékony kereskedelmi szállítását. 

A rendszer megjelenésével elősegítette az új anyagok és eszközök 
létrejöttét, és legfontosabb biztonsági követelményének tekintette az 
emberélet, a tulajdon és a környezet megóvását. [3] A vasúti fuvaro-
zás során már létezett egyfajta megállapodás a fuvarozásban részt 
vevő nemzetek között, amely ekkor már kiterjedt a veszélyes rako-
mányok továbbítására is. 

                                                 
3  A szén (állati vagy növényi eredetű) jelen nemzetközi besorolása alapján az UN 

1361 Szén, 4.2, II. veszélyes anyagként van nyilvántartva. A szén, mint veszé-
lyes anyag, tulajdonságát tekintve a 4.2 osztályba tartozik, amely anyagok ön-
gyulladásra hajlamosak. Ezáltal az első vasúti fuvarozás már veszélyes áru fu-
varozásnak is minősült egyben.  

4  Kemizálás, kemizáció: Kémiai úton nyert anyagoknak és kémiai eljárásoknak a 
gyakorlati alkalmazása.  
In: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Budapest, Akadé-
miai Kiadó, 1994. p. 392. 

5  Római Klub: Egy Nobel-díjas tudósok csoportjából álló nem hivatalos szervezet, 
melynek célja, hogy elősegítse a világméretű problémák megértését a döntés-
hozók és a közvélemény körében. Tagjainak száma 100 fő, melyet nyugati, ke-
leti és harmadik-világbeli országokból választanak, és mindegyik elismert képvi-
selője az oktatásnak, üzleti életnek, kormányoknak vagy nemzetközi szerveze-
teknek.  
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A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF6) ennek a 
megállapodásnak egyfajta revízióját jelentette, amelyet 1980. május 
09-én Bernben több európai ország is aláírt. 

A COTIF C függeléke a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuva-
rozásáról szóló Szabályzat (RID) adta meg azt a jogszabályi keretet, 
amely a veszélyes áruk fuvarozását szabályozta. Hazánkban 1986-
ban került kihirdetésre az egyezmény, amely az 1999. május 23. – 
június 3. között Vilniusban tartott Nemzetközi Közgyűlésen módosí-
tásra került. A módosított egyezmény 2006. július 1-jén lépett hatály-
ba a 2006. évi LXXVII. törvénnyel. Magyarországon a nemzetközi 
szabályozás megjelenése előtt a 2005. évi CLXXXIII. a vasúti közle-
kedésről szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.) gondoskodott a fuvaro-
zás jogszabályi kereteinek megteremtéséről. Hazánkban jelenleg a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
(a továbbiakban: RID) kétévente felülvizsgálat alá vont szabályozási 
rendszere, valamint a Vtv. együttesen adják meg a hazai szabályozá-
si rendszert.  

3. A veszélyes anyagok értékelése 

A világon mára már regisztrált vegyi anyagok és készítmények 
száma napjainkban közel százmillióra tehető. 1990-ben a regisztrált 
anyagok száma elérte a 10 000 000-t, amely a kereskedelmi forga-
lomban mintegy 100 000-től is több vegyi anyagot jelentett. Évente 
körülbelül 1200-1500 új anyag jön ki a piaci forgalomba, ami meg-
döbbentő adat ahhoz képest, hogy azoknak az anyagoknak a száma, 
amelyeket már átfogóan teszteltek, alig 1500-ra tehető. [3] A WHO 
definíciója szerint: „a vegyi anyagok potenciális kóroki tényezők; ez 
azt jelenti, hogy a vegyi anyagok, mint kóroki tényezők (tételszámuk 
10 milliónál több!), sokszorosan haladják meg az eddig ismert valam-
ennyi emberi megbetegedés ismert kóroki tényezőinek számát.”7. 

A veszélyes vegyi anyagokhoz szorosan kapcsolódó tevékenység 
a szállítás, melyre nemzetközi szinten komoly figyelmet fordítanak. A 
veszélyes áru biztonságos szállítása alappillérét képezi a közbizton-
ság meglétének. „A „közbiztonság” alatt értendők azok a rendsza-
                                                 
6  COTIF: Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (francia) 
7  Bándi Gyula (szerk.): Veszélyes anyagok és készítmények. In: Környezetvédel-

mi Kiskönyvtár 6. Budapest, KJK – KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2001. pp. 
18–19  
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bályok és óvintézkedések, amelyek célja, hogy a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentsék a veszélyes áruk eltulajdonítását, ill. a velük 
való visszaéléseket, amelyek az embereket, az anyagi javakat vagy a 
környezetet veszélyeztethetik.”8 Ezen anyagok szállítása különös fi-
gyelmet igényel egyes biztonsági feltételeik miatt, egyéb kémia anya-
gokkal ellentétben. 

A biztonságos szállítás feltételeit, szállítási sajátosságait a veszé-
lyesség megítélésében is figyelembe kell venni, hiszen ezen anyagok 
már magukban hordozzák azon kockázatot, amely egy esetleges bal-
eset következtében csak tovább súlyosbodhat. [4] A veszélyes áruk 
fuvarozásában résztvevőknek ismerniük kell az általuk szállított áruk 
tulajdonságait és az általa okozható kár mértékét. Különféle kötele-
zettségek terhelik őket, gondolhatunk itt a deklarációra9 vagy a köz-
biztonsági előírások betartására. 

3.1. A vasúti veszélyes áru fuvarozás hazai helyzetképe 

Az 1990-es években Magyarországon megfigyelhető volt a roha-
mos gazdasági és civilizációs fejlődés, amely kihatott az ipari terme-
lésre és a szállítmányozásra is. Ennek vonzata lett az is, hogy meg-
növekedett a veszélyes áruk szállítása, amelynek rohamos fejlődésé-
vel a biztonságot megteremtő technikai és emberi, valamint az ezeket 
szabályozó jogi háttér nem tudott lépést tartani. „Magyarország köz- 
és vasútvonalainak leromlott műszaki állapota, a közismerten rossz 
közlekedési morál, a megnövekedett tranzitforgalom, valamint a he-
lyenként igen hiányos infrastruktúra miatt az utóbbi években megsok-
szorozódott a veszélyes anyagokat szállító járművek által okozott 
balesetek, szerencsétlenségek… műszaki meghibásodások, kataszt-
rófahelyzetek bekövetkezésének valószínűsége.”10  

A katasztrófavédelem átalakulásával a nyugati példákat követő 
proaktív – megelőző, elhárító – módszerek váltak elterjedtebbé a ko-

                                                 
8  2015. évi LXXXIII. törvény 2. melléklet – A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 

Egyezmény (COTIF) C Függeléke, A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuva-
rozásáról szóló Szabályzat (RID) melléklete – 1.10. fejezet – Közbiztonsági Elő-
írások. p. 94. Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176351.295243 
(Letöltés dátuma: 2016.04.30.) 

9  Deklaráció: A feladó kinyilatkoztatása, melyben igazolja, hogy az általa szállított 
anyag az RID előírásai szerint vasúton fuvarozható, csomagolása és bárcázása 
megfelel az RID által előírt követelményeknek. 

10  Dr. Halász László – Dr. Pellérdi Rezső – Dr. Földi László: Katasztrófavédelem I. 
ZMNE egyetemi jegyzet, Bp., 2009. p. 356. 
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rábban alkalmazott reaktív „eseménykövető” tevékenységgel szem-
ben.  

Az általam lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a nyugat-
európai országokból érkező fuvarozások során feltárt hiányosságok 
száma jóval elmarad a kelet-európaiakéhoz képest. Ez véleményem 
szerint a nyugat-európai szigorú szabályozás és a jogkövető maga-
tartás eredménye. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény egy 
komplex szabályozási rendszert teremtett a vasúti fuvarozásban, ez-
által a teherfuvarozásra vonatkozó COTIF B mellékletét, amely a 
vasúti teherfuvarozás szabályait foglalja keretek közé, szigorúan 
együtt kell értelmezni az RID-del.  

Az RID felelősségi köröket rendel a fuvarozás egyes szakaszaihoz, 
így a felelősség megosztottan jelentkezik. A feladóra, a töltőre, a be-
rakóra, a csomagolóra, a szállítóra, a kirakóra (lefejtőre), a címzettre 
és a vasúti infrastruktúra üzemeltetőjére értelemszerűen más-más 
felelősség hárul.  

Ezek a teljesség igénye nélkül a következőek:  

 A veszélyes áru fuvarozása során a feladónak kötelessége 
a fuvarozót ellátnia visszakövethető módon a szükséges 
engedélyekkel, információval a szállított anyag tulajdonsá-
gait illetően, valamint a tartályokat, konténereket, MEG-
konténereket stb. el kell látnia a megfelelő bárcákkal és jelö-
lésekkel.  

 A töltőnek és a kirakónak (lefejtőnek) gondoskodnia kell a 
töltés vagy kirakás (lefejtés) után a zárószerkezetek lezárá-
sáról, valamint meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes 
anyagból árumaradék nem maradt a konténeren, tartályon, 
MEG-konténeren stb.  

 A veszélyes áru fuvarozását végzőnek a fuvarozás meg-
kezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy a feladótól 
minden szükséges információt (dokumentumot) megkapott, 
valamint, hogy a veszélyes rakomány RID szerint fuvaroz-
ható. Továbbá a fuvarozás teljes szakaszán, amikor csak 
lehetősége van – nem csak a szerelvény induló és érkező 
vizsgálatai során –, szemrevételezéssel meg kell győződnie 
arról, hogy a szerelvénynek és a rakománynak nincs nyil-
vánvaló hiányossága, nem szivárog, és a berendezései 
nem hiányoznak.  
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A felelősségi körök el nem szigetelhetőek egymástól, azonban a 
jelentkező hibák kiszűrhetőek vele. A felelősségi köröket vizsgálva 
megállapítható, hogy a legnagyobb felelősség a veszélyes rakomány 
fuvarozójára hárul, hiszen az áru átvételétől az áru címzettig történő 
eljuttatásáig felel a veszélyes áru állapotáért. Egyes esetekben meg-
bízhat a fuvarozás többi résztvevőjétől kapott információban, azon-
ban vannak olyan fontos szempontok a fuvarozó részére, amit véle-
ményem szerint a fuvarozást végző cégek nagy része félreértelmez, 
és bár egyértelműen felelőssé tehető a szabálytalanság okáért, nem 
ismerik el a felelősségüket. Ilyen például a szemrevételezési vizsgálat 
fontossága. Az ellenőrzések során a legtöbbet feltárt I. kategóriájú11 
hiányosság a vasúti tartálykocsik szivárgása. Ez a fajta hiányosság a 
fent említett szemrevételezési vizsgálat során egyértelműen megálla-
pítható. Habár a szivárgás kiváltó okát (egyes zárszerelvények meg-
hibásodása) olykor egyértelműen nem lehet megállapítani, azonban a 
szivárgás produktuma (tócsa, érezhető szagok) a legtöbbször érzék-
szervekkel felfogható. A probléma elsődleges forrása, hogy az RID-
et, mint szabályozási rendszert, nem komplexen látja a fuvarozás 
résztvevőinek nagy része, hanem annak egyes szakaszainak tulajdo-
nítanak nagyobb jelentőséget.  

Példaként a fuvarozók felelősségét vizsgálva az RID 1.4.2.2.1 
pontja kimondja, hogy: „A fuvarozóra, aki a feladás helyén a veszé-
lyes árut átveszi, – az 1.4.1 szakasz figyelembevételével – különösen 
a következő kötelezettségek hárulnak […] szemrevételezéssel meg 
kell győződnie arról, hogy sem a kocsinak/járműnek, sem a rako-
mánynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta 
repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak.”12.  

A szabályozás ezen pontokat tovább bővítve az 1.4.2.2.4 pontjá-
ban kiegészíti, amely szerint ha a szállítás során a fuvarozást végző 

                                                 
11  A 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljá-

rásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a 
bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes 
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 
összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól. 16. § (3) bekezdése alap-
ján. 
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140282.255102 (Letöltés dátuma: 
2016.04.30.) 

12 2015. évi LXXXIII. törvény 2. melléklet – A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF) C Függeléke, A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuva-
rozásáról szóló Szabályzat (RID) melléklete – 1.4.2.2.1 pontja. 
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176351.295243 (Letöltés dátuma: 
2016.06.27.) 
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az RID bármelyik pontjának megsértését észleli, köteles a fuvarozást 
megszakítani és a fellépő hibát elhárítani a vasúti közlekedés bizton-
sága érdekében. 

A szivárgás-típusú szabálytalanságok 90–95%-ban emberi mu-
lasztások, figyelmetlenségek eredménye. Az esetek maradék részé-
ben a vasúti társaságok hanyagsága, a soron következő időszakos 
vizsgálatok elmulasztása, vagy a fuvarozásban érintett felek jogsza-
bályban előírt kötelezettségeinek hiányos teljesítése áll. A fuvarozási 
folyamat résztvevői a feladott és fuvarozott rakományért felelősséggel 
tartoznak, így a fokozatos átadási és indulási vizsgálatokkal egyfajta 
minőséget vállalnak a fuvarozására. 

A fuvarozás minőségét befolyásolja az a fajta mérleg, amelyet a 
hatóság az ellenőrzések során a feltárt hiányosságokkal megállapít. 
A veszélyes rakományok jogszabályban előírt jelöléseinek hiányával, 
szivárgásokkal mind hozzájárulnak azokhoz a minőségi megítélések-
hez, amely tulajdonságok alapján akár a fuvarozásban résztvevőket 
jellemezhetjük. „A tulajdonságok mértékén keresztül, egy tulajdonsá-
gok közötti értékrendet határozhatunk meg, és ezen értékrend alap-
ján kell […] az értékítéletet, a minősítést, azaz az objektum minősé-
gét megadni.”13 

 
1. ábra. Dómfödél helytelen lezárásából keletkezett anyagkicsapódás 

Készítette a szerző; Budapest 2015. 

                                                 
13  Prof. Dr. Turcsányi Károly: Minőségelmélet-és módszertan. Budapest, Nemzeti Köz-

szolgálati Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. p. 66. 
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A törvény által támasztott követelmények betartásának, a „fuvaro-
zás minőségének” a legjobb mércéje a hiányosságok hatóság általi 
feltárása és szankcionálása/megszüntetése. A következőkben a leg-
többször előforduló hiányosságokat a felelősség vizsgálata nélkül 
szeretném szemléltetni, véleményem szerint azonban így is érzékel-
hetővé válik, milyen fontos a minőség a vasúti fuvarozás biztonságá-
nak szempontjából.  

3.2. A fuvarozás során keletkező kockázatok 

A fuvarozás során keletkező kockázatok számbavételénél azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a kialakulható hibák lehetőségeinek nagy száma 
– ha csak a fuvarozási folyamat mechanizmusát tekintve vizsgáljuk – 
magában rejti a hiba kialakulásának valószínűségét.   Egy vasúti sze-
relvény, felépítését tekintve több százezer alkatrészből tevődik össze, 
amelyek közül akár csak egy meghibásodására is az esély fennáll. A 
mechanikai hatások által fellépő kockázatok kialakulására (környezeti 
tényezők, anyagfáradásból kialakuló havaria események) nem térnék 
ki, inkább az emberi tényező vizsgálatát és a figyelmetlenségből adó-
dó kockázatokat jellemezném. Az ilyen típusú kockázatok egyike a 
vasúti szerelvények nem megfelelő lezárása, vagy a zárószerkezetek 
rögzítésének hiányából adódóan a veszélyes anyag szabadba jutása. 
Ez a fajta hiányosság okozza a legnagyobb problémát mind a be-
avatkozók, mind a környezetszennyezés szempontjából. (1. ábra)  

3.3. A vasúti veszélyes áru fuvarozás hatósági ellenőrzéseinek 
tapasztalatai  

A vasúti társaságok a veszélyes áru vasúti továbbítását kötelesek 
bejelenteni a fuvarozás megkezdése előtt a hivatásos katasztrófavé-
delem területileg illetékes (megyei, fővárosi) szerve felé. A bejelen-
tésben kötelesek megadni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljá-
rásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzé-
sére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, 
továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok össze-
géről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általá-
nos szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékle-
tében feltüntetett adatokat.  Ettől függetlenül a katasztrófavédelem 
helyi szervei (kirendeltségek) illetékességi területén bármikor ellen-
őrizhetik a vasúti veszélyes áru fuvarozási folyamatot. A lefolytatott 
hatósági ellenőrzések során minden esetben ellenőrzési jegyzőkönyv 
kerül felvételre. 
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A jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek az úgynevezett törzsadatok 
(helyszín, ellenőrök neve, ellenőrzés időpontja, ügyfelek megnevezé-
se, szállított veszélyes anyag megnevezése), továbbá a veszélyes 
árut szállító vasúti jármű és rakományának adatai. A jegyzőkönyv 
részletesen kitér a vasúti jármű fuvarokmányára, jelölésére, bárcázá-
sára, valamint a csomagolásra és az árukezelésre vonatkozó előírá-
sokra, azonban olykor az ellenőrök mellett a beavatkozói állományra 
is szükség van, ha a feltárt hiányosság azt indokolja. Évente mintegy 
50-100 riasztás érkezik a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
hoz veszélyes áru szabadba kerülésével kapcsolatban.  

Ezek közül a káresemények közül szemléltetésként az alábbiakat 
emelném ki. 2015 tavaszán riasztás érkezett a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatósághoz, miszerint a IX. kerületben található Ferenc-
város–rendező pályaudvaron több vagonból is veszélyes áru szivá-
rog. A bejelentés következtében I. riasztási fokozatot rendeltek el, és 
a káreseményhez riasztásra került a IX/1, IX/2 gépjárműfecskendő, 
valamint a KML (Katasztrófavédelmi Mobil Labor). A helyszínre érke-
ző rajok megállapították, hogy két vasúti szerelvényből is UN 1202 
Gázolaj 3, III.,14 környezetre veszélyes áru szivárog.  

A kiérkező beavatkozói állomány a helyszínt biztosította, majd ér-
tesítette a MÁV szakembereit, akik a szivárgó szerelvényeket meg-
vizsgálták, és megkezdték a szivárgás elhárítását. A hatósági eljárás 
során azonban nem derült ki kétséget kizáró módon, hogy a fuvaro-
zásban résztvevők vagy tőlük független idegen személy tehető fele-
lőssé a szabálytalanságért. A helyszínre érkező szakemberek megál-
lapítása alapján a vasúti szerelvények közül az egyik szerelvény szi-
várgása a vasúti kocsi tetején található dómfedél szabálytalan rögzí-

                                                 
14  A veszélyes áruk szállítása/fuvarozása során használt helyes szállítási megne-

vezés, amely az alábbiakra utal: 
UN 1202 Gázolaj 3, III. – Minden veszélyes anyag és tárgy egyedi UN (United 
Nations rövidítés) azonosító számmal van ellátva, ezáltal egyértelműen beazo-
nosítható. Az UN szám után az anyag helyes szállítási megnevezése (bizonyos 
esetekben technikai megnevezéssel kiegészítve) kerül feltüntetésre. Ezt követi a 
veszélyes áru osztálya, amelynek fogalomkörébe az adott veszélyes áru tarto-
zik. (A veszélyes árukat tulajdonságaik alapján különböző osztályokba sorolhat-
juk. Az itt feltüntetésre került 3-as osztály a gyúlékony folyékony anyagok osztá-
lya.) Az osztályt követő római szám utal az áru csomagolási csoportjára. Cso-
magolási szempontból az anyagokat az általuk képviselt veszély mértéke szerint 
három csoportra oszthatjuk. (I. csomagolási csoport – nagyon veszélyes anya-
gok, II. csomagolási csoport – közepesen veszélyes anyagok, … III. csomagolá-
si csoport – kevésbé veszélyes anyagok) 
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tése miatt következett be, a másik kocsi esetében a biztonsági szele-
pen át következett be a szivárgás. (2. ábra)  

 
2. ábra. Veszélyes áru (UN 1202 Gázolaj) szivárgása 

Készítette: a szerző; Budapest 2015. 

A hatóság a felelősség tisztázása érdekében hatósági eljárást indí-
tott a fuvarozásban résztvevőkkel szemben. Az esemény felelősének 
megállapítása érdekében a hatóság körültekintő vizsgálatot folytatott 
le, továbbá a kárelhárítás során felvett jegyzőkönyveket és bizonyító 
erejű fényképfelvételeket is megvizsgálta. A káresemény kapcsán a 
felelősség megállapítása a keletkezett dokumentumok, a résztvevők 
nyilatkozatai, valamint a bizonyító erejű szakvélemények alapján 
egyértelműen megállapítható volt. Azonban vannak esetek, amikor az 
egyértelműnek tűnő bizonyítékok alapján sem lehet kétséget kizáróan 
megállapítani a szabálytalanság elkövetőjének felelősségét. A 2016-
os év elején a XI. kerületi Kelenföldi pályaudvar területén tartott el-
lenőrzés során egy ugyancsak UN 1202 Gázolaj 3, III., környezetre 
veszélyes áru fuvarozása során került szabálytalanság feltárásra. 

Az ellenőrzést végzők a szabálytalanság tényét, bár egyértelműen 
megállapították, azonban az idegenkezűséget kétség kívül sem ki-
zárni, sem bizonyítani nem lehetett. (3. ábra) 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján, gyakori hiányosságnak 
mondható a zárószerkezetek, vakkarimák vagy akár a rögzítő csava-
rok hiánya, azonban egyetlen esetben sem fordult az elő, hogy a fe-
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nékszelep, még akár az üres tisztítatlan szerelvények esetében sem 
legyen zárva. 

 
3. ábra. Az ellenőrzés során észlelt zársapka rögzítési hiány  

Budapest, 2016. 
Készítette: a szerző; Budapest 2016. 

Ilyen esetekben felmerülhet a hatósági eljárás során, akár illetékte-
len külső személy/személyek üzemanyag-lefejtési kísérlete is, így 
indokolttá válik a nyomozati jogkörrel rendelkező társszervek (rendőr-
ség) bevonása a körültekintő eljárás lefolytatása érdekében. 

4. A vasúti veszélyes áru fuvarozás kockázatértékelése 

A magas szintű munkabiztonság megteremtéséhez szükség van 
ahhoz, hogy képet kapjunk a fuvarozás során fellépő veszélyek isme-
retéről, amelynek megismerésének a legkönnyebb módja a kocká-
zatértékelés. [9] „Egy munkafolyamat minőségének biztosítása és 
javítása érdekében több tényezőt is figyelembe kell venni.”15 Ezek a 
tényezők nem mások, mint a veszélyforrás mint hatótényező, a koc-
kázat, amely során a rendszer vagy egy adott eleme meghatározott 
időn belül károsodhat, továbbá a veszély, ami a veszélyforrás és a 
kockázat kombinációjaként az adott rendszer károsodásához vezet-
het. [9] A veszélyes áruk vasúti fuvarozása során a kockázatokat tel-

                                                 
15 Prof. Dr. Turcsányi Károly: i.m. p. 183. 
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jes mértékben megszüntetni nem lehet, csak a csökkentésüket segít-
hetjük elő a megfelelő protokollok betartásával.  

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltsége által 2014. január 01-től 2016. június 30-ig 
végrehajtott ellenőrzéseinek tapasztalatait szemlélteti az itt feltünte-
tett táblázat (1. sz. táblázat). A közölt adatokból jól kivehető, hogy a 
2014-es évre vonatkozóan közel 600 veszélyes anyagot tartalmazó 
vasúti kocsi került ellenőrzés alá. Az ellenőrzések során 9 esetben 
került hiányosság megállapításra, amelyeknek mindegyike emberi 
mulasztás következménye. A feltárt hiányosságok rendszerint szivár-
gásból, valamilyen jelölés vagy a zárószerkezet megfelelő rögzítésé-
nek elmulasztásából adódtak. A hatóság 5 esetben indított hatósági 
eljárást. és összesen 1 800 000 millió Ft értékben szabott ki vasúti 
fuvarozásra vonatkozó bírságot. 

A DÉL-BUDAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÁLTAL 2014. ÉS 2016. 
JÚNIUS 30. KÖZÖTT LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKÁJA 

1. számú táblázat 
Ellenőrzés végrehajtá-

sának időpontja 
2016. június 30-

ig 2015 2014 

Végrehajtott ellenőrzé-
sek száma 7 11 14 

Ellenőrzött RID vasúti 
kocsik száma 230 428 586 

Hibás vasúti kocsik 
száma 21 13 9 

Emberi mulasztás miatt 
kialakult hiányosságok 

száma 
20 12 9 

Emberi mulasztástól 
független szabálytalan-

ságok száma 
1 1 0 

Leggyakoribb mulasz-
tás megnevezése 

zársapka hiá-
nya; szivárgás; 
bárcák és jelö-
lések hiánya 

veszélyt jelölő tábla 
hiánya; zárszerkeze-
tek csavarjának hiá-

nya 

veszélyt jelölő 
tábla hiánya; 

zársapka 
hiánya  

Hatósági eljárások 
megindítása 12 8 5 

Kiszabott bírság ösz-
szege (forintban) 4 970 000 3 525 000 1 800 000 

(Készítette: a szerző; Budapest 2016.) 
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A statisztikát szemügyre véve szembetűnik az a tény, hogy a 
2016-os év felénél a mulasztások és az ebből adódó hatósági eljárá-
sok száma csaknem 2,5-szeresére nőtt, amíg az ellenőrzött vasúti 
szerelvények száma a felére csökkent. A kiszabott bírságok összege 
az év felénél csaknem eléri az 5 000 000 forintot. 

Az országban a legtöbbet fuvarozott áruk a kőolajszármazékok, és 
az ellenőrzések esetében a legtöbb hiányosság is ezeknek az anya-
goknak a fuvarozása során kerül feltárásra. 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vasúti 
társaságok a kockázatelemzések elvégzése során nem fordítanak 
megfelelő figyelmet a rakományra és annak ellenőrzésére. A fuvaro-
zásban résztvevők által lefolytatott vizsgálatok során a vasúti szerel-
vény műszaki ellenőrzése és a berendezések állapotának felmérése 
az, ami előnyt élvez egy vasúti szerelvény induló vagy akár érkező 
vizsgálatakor, azonban a rakomány ellenőrzését figyelmen kívül 
hagyják. A hanyag „emberi tényező” az, ami akár egy baleset kialaku-
lásához is vezethet. A viselkedés-központú modellezésében Ras-
mussen gyakorlottságon alapuló viselkedés-modellje adja meg a vá-
laszt arra, ami véleményem szerint a hibákért és - következésképpen 
- az itt jelentkező kockázatokért felelős lehet. 

„A gyakorlottságon alapuló viselkedés tudatos kontroll nélkül, ösz-
szerendezett egységes egészként lezajló, automatikus szenzomoto-
ros cselekvési mintázatokból szerveződő tevékenységet jelent. … 
Mivel a tudatos kontroll szintje ilyenkor igen alacsony, vizuálisan ve-
zérelt cselekvések esetén az ember ilyenkor inkább csak néz, mint 
lát. … A gyakorlottságon alapuló viselkedést tehát az jellemzi, hogy 
elemi műveletek meghatározott szekvenciáiból szerveződött akciókra 
épül.”16 Mindezek tükrében, a vasúti fuvarozásban a szerelvények 
résztvevők által lefolytatott vizsgálata (a kocsiátvétel) tapasztalataim 
szerint inkább rutinszerű ellenőrzésként, mintsem mindenre kiterjedő 
alapos vizsgálatként zajlik le. 

A fuvarozás során fellépő kockázatok értékelése során levonható 
az a következtetés, hogy a fellépő kockázatok kiinduló forrása alap-
vetően nem más, mint maga az ember. Ha a fuvarozások során a 
biztonságos minőségi feltételek megteremtésére törekszünk, akkor 
előtérbe kell helyezni azt a felvetést, amely szerint a technikai, anya-
gi, gazdasági feltételek megteremtése már nem elegendő, emellett 

                                                 
16  Uo. 184-185. 
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kiemelt szerepet kell fordítani az ember szubjektív tényezőinek figye-
lembe vételére is. [9] Ez vezethet a biztonság megteremtéséhez, 
azonban értelmeznünk kell az egyes tevékenységek, munkafolya-
matok során fellépő veszélyeket, kockázatokat. A kockázatot attól 
függően, hogy milyen szakterületet érint, különbözőképpen definiál-
ják, azonban minden szakterület egyetért abban, hogy a kockázat 
egy negatív esemény valószínűségét jelenti, amelynek bekövetkeztét 
egy statisztikai minta meghatározott számértéke írja le. Ezeknek a 
kockázatoknak a figyelmen kívül hagyása vezet a veszély, veszély-
helyzet kialakulásához, majd a balesethez. A kockázat ebben az 
esetben azzal magyarázható, hogy „[…] az érzékelés, észlelés, felis-
merés (azonosítás), értékelés, döntés és végrehajtás egymást követő 
fázisai közül valamelyikben hiba történik.”17 A bemutatott példák 
szemléltetik, hogy a fuvarozás megkezdésekor az alapos és minden-
re kiterjedő vizsgálat, amelyben a műszaki feltételek mellett a rako-
mány ellenőrzésére is sor kerül, kiküszöbölheti a hibaforrásokat, ezál-
tal minimalizálva a kockázatot és nem utolsó sorban a környezeti ká-
rokat, továbbá az elhárításra fordított anyagi forrásokat. 

5. ÖSSZEGZÉS 

Az általam lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondha-
tó, hogy a vasúti társaságok számára a fuvarozáskor alkalmazott mi-
nőségi kritériumok szempontjai során a minőségellenőrzés kereteit az 
ellenőrzésekre fordított emberi tényezők kiemelt figyelembe vételével 
kellene lefolytatni. Ha ezeket a fuvarozások során jelenleg is használ-
ják, akkor ennek a rendszernek az újragondolása és megújítása indo-
kolt. Véleményem szerint nem a hatóság által alkalmazott szankcioná-
lási rendszerrel kellene ezt érvényre juttatni, hanem szemléletváltásra 
van szükség akár a hazai jogalkotás létrehozásában (a fuvarozást 
végzők szemrevételezési vizsgálatának jogszabályban történő pontos 
meghatározása), akár a vasúti társaságok fuvarozási rendszerében. 
Megoldás lehet a nyugat-európai országokban bevált rendszerek átvé-
tele, vagy akár külföldi szakemberek tapasztalatainak felhasználása.  

Hazánkban a XXI. században még mindig problémát okoz a jog-
szabályi előírásokban foglalt kötelezettségek betartása. Az itt bemuta-
tott közlekedési ágazat vizsgálata során láthatjuk, hogy a szinte min-
den iparágban felhasznált veszélyes anyagok és készítmények fuva-

                                                 
17  Uo. 184. 
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rozására és az azzal kapcsolatos minőségellenőrzésre sem fordítanak 
a fuvarozásban érintettek kellő figyelmet. Ez problémát okoz a beavat-
kozások, a kárelhárítások és mentesítések során.  

Az emberi tényező szemléletváltása, körültekintése a fuvarozás mi-
nőségének javulását és a kockázatok csökkentését jelentheti, amelyet 
a technológiai fejlődés - meglehet - idővel kiküszöböl. A most jelentke-
ző hiányosságok kiküszöbölése azonban a jelen álláspont szerint a 
hatóság legerősebb eszközével, a szabálytalanságokkal szembeni 
szankciók kiszabásával érhető el.  

Megoldást jelenthet a minőség javítására a vasúti társaságok al-
kalmazottainak a részletesebb felkészítése, esetlegesen mindenre 
kiterjedő rendszeres és ismétlődő oktatása, vagy külön szakember 
alkalmazása a biztonsági tanácsadón kívül, aki az átadási pontokon az 
érkező és induló vizsgálatokat érdemben el tudja végezni, és készség 
szinten ismeri a kockázati forrásokat.  
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