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Absztrakt: 
A veszélyes anyag logisztikai létesítményekben esetlegesen bekövet-
kező ipari balesetek a tűzoltásnál keletkezett szennyezett oltóvíz által 
a felszíni és felszín alatti vizekbe vagy a talajba kerülve jelentős kör-
nyezeti károkat okozhatnak. A két részből álló tanulmányom első rész-
ében kutatási célkitűzésemnek tekintem a veszélyesáru-tárolás veszé-
lyeinek vizsgálatát. Ennek során foglalkozom a témához kapcsolódó 
nemzetközi műszaki szabályozás értékelésével, illetve a veszélyes 
anyag logisztikai raktárakban tárolt veszélyes anyagok környezeti koc-
kázataival. A cikksorozat második részében vizsgálom a raktározás 
során esetlegesen bekövetkező súlyos baleseti eseményeket, vala-
mint a létesítmények oltóvízzel történő baleseti vízszennyezés meg-
előzési műszaki feltételeit. 

Kulcsszavak: veszélyes áru logisztikája, ipari balesetek, környezeti 
károk, oltóvíz-szennyezés 

Abstract 
The industrial accidents occurred at dangerous goods’ logistics facili-
ties as a result of the generated contaminated firewater can cause ma-
jor environment consequences to the surface and ground waters. In 
this part of my two-part study, I will consider as my research objective 
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the analyses of hazards posed by dangerous goods. In this framework, 
I deal with the related international technical regulation and the envi-
ronmental risks caused by dangerous substances stored at logistical 
storage facilities. In the second part of the study, I will evaluate major 
accident scenarios occurred in connection with storage activities, and 
the technical conditions of firewater retention prevention of the affected 
storage facilities.  

Keywords: dangerous goods’ logistics, industrial accidents, environ-
mental damages, firewater pollution 

Bevezetés 

A veszélyes anyag logisztikai raktárbázisok területén esetlegesen 
bekövetkező veszélyesanyag kibocsátásával járó súlyos balesetek és 
tűzesetek során a szennyezett oltóvíz a felszíni és felszín alatti vizekbe 
vagy a talajba kerülve jelentős környezetkárosodást okozhat. E folya-
matok súlyos baleseti célú elemzése, megelőzési és balesetelhárítási 
intézkedések tudományos vizsgálata többségében még várat magára. 

1986-ban a svájci Bázelben lévő Sandos növényvédőszer raktárban 
bekövetkezett tűzeset [1] közismert példáján érzékelhető, hogy az ol-
tóvízzel történő baleseti vízszennyezésnek lehetnek akár katasztrofá-
lis, országhatáron túli hatásai is. A tűzeset által 30 tonna veszélyes 
anyag került a Rajna folyamba, amelynek 70 kilométer hosszú szeny-
nyezési csóvája országhatáron túli szennyezést okozott Németország-
ban, Franciaországban és Hollandiában, mintegy 700 folyamkilométer 
hosszúságban. 

A hasonlóan súlyos következményekkel járó balesetek idején kelet-
kező oltóvíz felfogása útján történő megelőzés a nemzetközi szerve-
zetek feladata lett. E szabályozói kidolgozó munka legfontosabb szer-
vezete az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: 
ENSZ EGB). Az ENSZ EGB országaiban szabályozási szükséglet [2] 
mutatkozik a hasonlóan súlyos hatással járó súlyos baleseti esemé-
nyek megelőzésére és következményeinek csökkentésére.  

Az ENSZ EGB Ipari Baleseti Egyezmény [3] és Határvízi Egyez-
mény [4] közös szabályozási tevékenységének első eredménye „a Biz-
tonsági Irányelvek és Jó Gyakorlat az oltóvíz kezelése és felfogása te-
rületén” című módszertani útmutató (a továbbiakban: ENSZ EGB Út-
mutató). [5] A nemzetközi jogi szabályozás végrehajtására az oltóvíz 
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felfogásának terén többféle műszaki útmutató alkalmazása ajánlott, 
amelyek közül kiemelkedő fontosságú a szennyezett oltóvíz felfogásá-
nak műszaki kialakítását és szervezési intézkedési rendjét szabályozó 
német [6] és svájci [7] útmutató (a továbbiakban: Német Útmutató és 
Svájci Útmutató). 

Megítélésem szerint a nemzetközi szabályozás kidolgozásával 
összhangban felmérhetők a veszélyes tevékenységekben (üzemek-
ben) bekövetkező súlyos baleseti eseményeket követő, oltóvízzel tör-
ténő baleseti vízszennyezéssel foglalkozó jogi szabályozás hazai ér-
vényesülésének elsődleges tapasztalatai, továbbá meghatározhatók 
az esetleges fejlesztéshez kapcsolódó szabályozási és műszaki javas-
latok. 

Előzetes vizsgálataim alapján - a nemzetközi ENSZ EGB Útmutató-
ban és a Német Útmutatóban foglalt szervezési, irányítási és műszaki 
előírások, ajánlások elemzése és értékelése értelmében - javaslat ké-
szíthető az ENSZ EGB Útmutató hazai bevezetésére a magyarországi 
szabályozási rendnek megfelelően. 

A felszíni és felszín alatti vizek védelme különösen fontos érdek ha-
zánkban is, mivel „A felszíni vizekhez hasonlóan a Kárpát-medence a 
felszín alatti vízkészletek mennyiségét és minőségét tekintve a gazdag 
területek közé tartozik.” [8] A súlyos baleseti eseményeket követő oltó-
vízszennyezéssel foglalkozó magyarországi jogi szabályozás kétirá-
nyú: egyrészt a veszélyes tevékenységek felügyeletét ellátó súlyos 
balesetek szabályozása, másrészt pedig a környezeti elemek védel-
mét szolgáló környezetvédelmi és vízügyi joganyag tartalmaz kötelező 
előírásokat.  

A magyarországi szabályozás egyik fontos eleme a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény [9] (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezete és a 
végrehajtását szolgáló, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
[10] (a továbbiakban: Vhr.). A környezeti felelősségről szóló irányelv-
nek [11] megfelelően a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény [12] és a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény [13] szabályozza a környezeti elemek, így a felszíni 
és a felszín alatti vizek védelmét.  

Tanulmányomban kutatási célkitűzésemnek tekintem a veszélyes-
anyag- és -árutárolás veszélyeinek vizsgálatát, amelynek keretében 
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foglalkozom a raktározásra szolgáló üzemi létesítmények bemutatásá-
val, a lehetséges súlyos baleseti eseménysorok értelmezésével, vala-
mint a létesítmények oltóvízzel történő baleseti vízszennyezése meg-
előzésének műszaki feltételeit áttekintő elemzésével. Munkámhoz ku-
tatási módszerként alapvetően a nyilvánosan hozzáférhető nemzetközi 
és hazai szakmai irodalmat, jogszabályokat, katasztrófavédelmi eljá-
rási rendeket tartalmazó belső szabályozó eszközöket fogom haszno-
sítani. A dolgozat elkészítése érdekében mind a vízminőség kárelhárí-
tási, mind pedig az iparbiztonsági üzemeltetői szakemberek vélemé-
nyét személyes egyeztetés formájában kikérem. 

A két részből álló tanulmányom kellő tudományos megalapozásá-
hoz összefoglalóan bemutatom a veszélyesanyag-logisztika területén 
végzett eddigi kutatásaim elsődleges eredményeit, amelyek a témakör 
nemzetközi és hazai szabályozási környezetéből adódó vizsgálatok-
kal, valamint az általam Magyarországon alkalmazni javasolt Német 
Útmutató magyarországi alkalmazásának elemzésével kapcsolatosak.  

A tanulmányom elkészítésénél figyelembe vettem Bleszity János és 
szerzőtársai véleményét, amely szerint „a katasztrófavédelmi műszaki 
kutatásoknak a társadalom katasztrófákkal szembeni ellenállóképes-
ségének növelését, a sérülékenységének csökkentését, valamint a 
normális működési rendjéhez való mielőbbi visszatérés elősegítését, a 
rugalmasság növelését kell szolgálnia.” [14, 225.o.] 

Az általam kutatott témakör jelentős mértékben kapcsolódik az ipar-
biztonság és a vízvédelem szakterületéhez, ahol az egyes szakfelada-
tok a megelőzés, a felkészülés, a balesetelhárítás és a helyreállítás 
időszakában jelennek meg. Egy másik megközelítésben a veszélyes 
áru logisztikai raktárak biztonságos üzemeltetése esetében is igaz 
Hornyacsek Júlia fogalommeghatározása, amely szerint:  

„A megelőző műszaki-technikai védelem a megelőzés, felkészülés 
időszakának olyan komplex műszaki feladatrendszere, melynek keret-
ében végre kell hajtani mindazokat a tervezési, követelmény-megha-
tározási, szervezési és kivitelezési munkákat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a különböző veszélyek esetén azok bekövetkezési való-
színűsége, hatásaik mérsékelhetőek legyenek, továbbá amelyek meg-
felelő alapot biztosítanak a mentőmunkák megkezdéséhez és végre-
hajtásához.” [15, 109. o.] 

A fentiekben megfogalmazott gondolatok tükrében nézzük meg te-
hát, hogy a vizsgált témában milyen műszaki követelményeket 
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támasztanak a nemzetközi szabályozási dokumentumok. 

A nemzetközi műszaki szabályozási követelmények 
elemzése és értékelése 

A bevezetőben már említett ENSZ EGB ipari baleseti szabályozás 
megjelenik az Európai Unió belső jogtárában is. A veszélyes anyagok-
kal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést szabályozó ún. Se-
veso III. Irányelv [16] II. mellékletében határozza meg a biztonsági je-
lentés tartalmi követelményeit, amelyek között az 5. pontban az aláb-
biak szerint nevesíti: 

„a súlyos baleset következményeinek korlátozása érdekében beve-
zetendő védelmi és beavatkozási intézkedéseket”. A tartalmi követel-
ményeket megadó felsorolásban a következőket találhatjuk: „A súlyos 
balesetek emberi egészséget és környezetet érintő következményei-
nek korlátozását szolgáló berendezések, mint például az érzékelő/vé-
delmi rendszerek, a véletlen anyag kibocsátás mennyiségét korlátozó 
eszközök, mint amilyen a vízpermet, a gőzfüggöny, a veszélyhelyzeti 
felfogó-edények, elzáró szelepek, az inertizáló rendszerek, az oltóvíz 
felfogók.” 

A fentiek alapján az ENSZ EGB Útmutató ajánlásait annak adaptá-
lási lehetőségei vonatkozásában részletes vizsgálatnak vetettem alá. 
Munkám során foglalkoztam az oltóvízfelfogás nemzetközi szabályo-
zásban történő megjelenésének előzményeivel, illetve az ENSZ EGB 
szakirányú szabályozási tevékenységének eredményeivel is. Részle-
tesen értékeltem az ENSZ EGB Útmutató tartalmát, amelynek kereté-
ben vizsgáltam annak adaptálási lehetőségeit.  

Ennek alkalmával értékeltem továbbá az oltóvízkezelés és -felfogás 
hatósági és üzemeltetői feladatait, valamint a műszaki, szervezési és 
irányítási intézkedéseket is. 

Kutatómunkám alapján az alábbi következtetésekre jutottam. 

Először is megállapítottam, hogy az ENSZ EGB tagállamok Ipari 
Baleseti és Határvízi Egyezmények égisze alatt létrehozott útmutató 
jelentős szabályozási hiányosságot szüntet meg a tagállamok, illeté-
kes hatóságok és üzemeltetők számára adott jogi és műszaki ajánlá-
saival.  
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Megállapítottam továbbá, hogy az ENSZ EGB Útmutató az ENSZ 
EGB Ipari baleseti egyezmény hatálya alá tartozó – vízoltási elven mű-
ködő beépített tűzvédelmi berendezésekkel felszerelt – veszélyes 
anyaggal foglalkozó veszélyes tevékenységekre terjed ki. Ugyanakkor 
a veszélyes anyagnak nem minősülő anyagok jelenlétében bekövetke-
zett balesetek is jelentős oltóvízszennyezési források lehetnek. 

Elmondható az, hogy az Útmutató ajánlásai az ENSZ EGB Ipari Bal-
eseti Egyezmény főbb megelőzési és felkészülési jogintézményeire 
épülnek. Az oltóvízfelfogási intézkedések bevezetésének alapja az 
adott létesítmény ún. Tűzvédelmi Koncepciója, amely megalapozza az 
üzemeltetői vízminőségi kárelhárítás és a helyreállítás irányítási, szer-
vezési és műszaki intézkedéseinek főbb tartalmát. A tűzvédelmi kon-
cepció, valamint annak általános és létesítmény-specifikus elemei 
megállapítják az üzemeltető biztonsági rendszere tervezésének és 
megvalósításának szempontjait. 

Az ENSZ EGB Útmutató általam azonosított lényegesebb ajánlásai 
a következők voltak: 

a) A szennyezett oltóvíz az eseménynél jelen lévő égő veszé-
lyes anyagtól függetlenül jelenthet veszélyt a vízi környezetre 
és azon keresztül a talajra. A csomagolóanyagok égéstermé-
kei, a habképző anyagok, a raktárépület szerkezeti anyagai 
szennyezhetik a tűzoltóvizet. Meg kell tehát előzni a jelentős 
mennyiségű oltóvíz keletkezését. A tűzoltóvizet - a talaj és 
vízszennyezés elkerülése érdekében - teljes egészében fel 
kell fogni és megfelelő módon tárolni. 

b) Az ENSZ EGB tagállamoknak létre kell hozniuk a kötelezően 
alkalmazandó oltóvízfelfogásra és -kezelésre vonatkozó elő-
írásokat tartalmazó jogi szabályozást, amely a veszélyes te-
vékenységek (mint a logisztikai raktárbázisok) súlyos baleseti 
szabályozásán belül jöhet létre célszerűen. 

c) Az oltóvíz felfogására és tárolására szolgáló létesítményeket 
kell kiépíteni a veszélyes anyaggal foglalkozó logisztikai rak-
tárak telephelyein, amelyeket a lehető legkisebb tűzszaka-
szokra kell bontani. A felfogó létesítményekben tárolt oltóvíz-
mennyiség számítására a Német Útmutató és a Svájci Kan-
tonközi Útmutató szolgálhat az elsősorban adaptálható min-
taként.  

d) Az új és a már működő létesítmények között biztonsági kö-
vetelmények tekintetében nem szabad különbséget tenni. 
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e) Az oltóvíz mennyisége a korszerű automata beépített tűzoltó 
berendezések (sprinkler rendszer, esőztető rendszerek, ma-
gas nyomású vízköddel oltó rendszerek és gázzal oltók) al-
kalmazásával jelentős mértékben, egy nagyságrenddel csök-
kenthetők. 

f) A logisztikai raktárbázisokban tárolt veszélyes anyagok ese-
tében az ENSZ EGB ún. GHS2 (UN ECE Globally Harmoni-
sed System of Classification and Labeling of Chemicals) ve-
szélyesanyag-osztályozási eljárásokat alkalmazzuk.  

g) A szennyezett oltóvíz felfogására az útmutató egyszerűen és 
pontosan körülhatárolt eljárás szerint alkalmazható oltóvíz-
mennyiség számítási eljárást javasol, amelynek alkalmazása 
elsősorban az aktív és passzív beépített tűzvédelmi rendsze-
rek kiépítettségétől függ. 

A következő képen látható logisztikai raktárbázis a vizsgálataim 
alapján a fenti követelményeknek megfelelő vízminőségi kárelhárítási 
rendszert üzemeltet. 

  

1. kép: Akácliget Logisztikai Központ, ADR Logistics, Gyál  
Forrás: [17] 

Külön vizsgáltam az oltóvíz felfogásához alkalmazott létesítmények 
tervezését és kivitelezését szabályozó Német Útmutató veszély- és 
kockázatelemzésre, az oltóvízmennyiség becslésére, a szennyezés 

 
2  UN ECE Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemi-

cals. URL.: https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 
(letöltés: 2019.07.12.) 
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megelőzésére és a felfogó létesítményekre vonatkozó előírásainak al-
kalmazhatóságát. 

Vizsgálataim alapján az alábbi főbb következtetések fogalmazhatók 
meg: 

a) 2013. évben a Német Biztosítók Szövetsége által kiadott Né-
met Útmutató véleményem szerint eleget tesz az ENSZ EGB 
Útmutató tervezetben megfogalmazott követelményeknek, 
és kiváló például szolgálhat a szervezési és műszaki intézke-
dések meghatározása tekintetében. 

b) Az oltóvíz okozta károk elkerülését célzó intézkedések szük-
ségességét, fajtáját és mértékét az útmutatóban lévő részle-
tes veszély- és kockázatelemzésre alapozva kaphatjuk meg. 
A számítások alkalmazásához mintapéldákat ad az útmutató, 
továbbá internetes alkalmazás szolgál segítségül a tervező 
szakembereknek. Mindazonáltal a tervezés véleményem 
szerint megfelelő mérnöki és műszaki szakértelem és kép-
zettség nélkül viszonylag nehézkes lehet. 

c) Az útmutató tartalmazza továbbá a következő szabályozási 
elemeket: 

- a tűz során keletkező oltóvíz mennyiségének számítá-
sát,  

- a szennyezett oltóvíz által okozott károk elkerülése és 
kezelése céljából alkalmazandó szervezési intézkedé-
seket,  

- az oltóvíz felfogásához szükséges műszaki intézkedé-
seket,  

- az oltóvíz felfogására szolgáló létesítmények építésére, 
telepítésére, valamint felülvizsgálatára, karbantartására 
és üzemeltetésére vonatkozó követelményeket,  

- a káreseménynél szükséges teendőket,  
- a szennyezett oltóvíz ártalmatlanítására vonatkozó elő-

írásokat. 
Számításba kell venni továbbá, hogy a tűzoltóság beavatko-
zása nagy mennyiségű szennyezett oltóvizet képezhet. Ezt 
többek között a vizet veszélyeztető műanyag alapú vegyüle-
tek használata okozza. 
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d) Az útmutató esettanulmányokon keresztül igazolja, hogy az 
oltóvíz szennyezettségét nemcsak a jelen lévő veszélyes 
anyag okozhatja, hanem az épületszerkezet, a termelési és 
csomagoló anyagok, valamint a tűz során keletkező égéster-
mékek is, ezért a veszélyeztetés előfordulhat súlyos baleseti 
szempontból nem azonosított telephelyek esetében is.  
Hasonló veszélyeztetést okozhat a felhasznált oltóhab vízi 
környezetre veszélyes habképző anyaga is, amely PFOS 
(perfluoroktán-szulfonát), PFA (perfluoralkoxi) összetevőket 
tartalmaz. 

e) Az oltóvíz által okozott kár kizárólag tűzesemény bekövetke-
zése után várható, nagy mennyiségű szennyezett oltóvíz ki-
bocsátásával együtt. Ezért az oltóvíz felfogása nem szüksé-
ges, ha a tűz lehetősége egyértelműen kizárható, vagy ha az 
esetlegesen bekövetkező tüzet nem vízzel oltják, továbbá, ha 
az anyag kockázati potenciáljának az útmutató szerinti ve-
szély- és kockázatelemzési eredménye zömmel "alacsony" 
és csak részben "közepes" értéket mutat. 

f) Megállapítható továbbá, hogy a veszélyes anyagraktárak és 
termelőüzemek megkülönböztetése nem indokolt, mivel az 
oltóvíz által okozott károk mindkét esetben egyaránt kialakul-
hatnak.  

g) Vizsgálataim alapján kijelenthető, hogy Európa-szerte jelen-
tős azon korszerű raktárak száma, ahol már figyelembe ve-
szik a felszíni és felszín alatti vizek szennyezett oltóvízzel tör-
ténő szennyezését megelőző irányelveket. Azonban a meg-
lévő raktárak és üzemek vonatkozásában az általam vizsgált 
szakkérdésben még jelentős elmaradások mutatkoznak. 

Veszélyesáru-raktárakban tárolt veszélyes anyagok 
kockázatának vizsgálata 

Egyetértek Földi László és Halász László véleményével, amely sze-
rint „a különféle veszélyes anyagokkal, technológiákkal foglalkozó üze-
mek tevékenysége potenciális környezeti veszélyforrásként értékel-
hető.” [18, 27. o.]  

A veszélyes anyagok és veszélyes áru legjellemzőbb előfordulási 
helye a veszélyes anyagot gyártó, tároló, feldolgozó veszélyes üzemek 
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és a veszélyesáru-szállítási tevékenységek. A veszélyes üzemek közé 
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védeke-
zésről szóló szabályozás hatálya alá tartozó veszélyes anyaggal fog-
lalkozó üzemeket és a küszöbérték alatti üzemeket soroljuk. [9, 2. §.] 
A veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek az alsó küszöbértékű és 
felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó ún. Seveso üze-
mek. Ezen túlmenően a küszöbérték alatti üzemek telephelyei tartoz-
nak a súlyos baleseti szabályozás hatálya alá [19].  

A veszélyesáru-szállítás logisztikai létesítményei fő szabályként 
nem tartoznak a Seveso III. Irányelv hatálya alá. A jogalkotó a veszé-
lyes anyagok csővezetéken történő szállításának létesítményeit már 
2012. évben a szabályozás hatálya alá vonta. [20] Sajnálatos módon 
azonban a vasúti rendező-pályaudvarokat és a kikötőket továbbra sem 
tekinti a súlyos baleseti szabályozás veszélyes anyaggal foglalkozó 
üzemnek. [21] 

A veszélyesáru-szállítás üzemi létesítményeit a szállítási ágazatok-
nak megfelelően öt csoportra oszthatjuk. Veszélyes áru közúti szállítá-
sának üzemi létesítményei között azokat a veszélyesanyag-raktárbá-
zisokat tartjuk számon, amelyekben az ADR csomagolással ellátott ve-
szélyes árukat tárolják. A vasúti szállítás üzemi létesítményei elsősor-
ban a vasúti rendező-pályaudvarok. A belvízi szállítás üzemi létesítmé-
nyei között tartjuk számon a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek 
töltő, lefejtő és tároló létesítményeit, vagyis a veszélyes áruval is fog-
lalkozó kikötőket. A légi szállítás előkészítő létesítményei esetében a 
veszélyes áru a légikikötő területén elhelyezkedő raktárakat tartjuk 
számon elsősorban. [21] 

Magyarország Közép-Európában, a nyugati-keleti, valamint az 
észak-déli irányú szállítási útvonalak középpontjában fekszik. Elmond-
ható, hogy a közúti szállítás döntő hányada Nyugat-Európa és Kelet-
Európa vagy a balkáni államok között zajlik. [21] 

Szakmai meggyőződésem, hogy a településeken és környezetük-
ben működő veszélyes tevékenységek (üzemek) vagy a területre ve-
szélyt jelentő szállítási útvonalak ismeretében a védelmi képességek 
kialakítása, a feltételek megteremtése jól tervezhető, és már a felké-
szülési időszakban megvalósítható. Ehhez alapvetően ismernünk kell 
a logisztikai raktárakban tárolt veszélyes anyagok és áruk tulajdonsá-
gait.  

A veszélyes anyagok a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
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törvény [22] (a továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá tartozó anyagok és ke-
verékek, amelyek egy része tartozik a Kat. és a Vhr. hatálya alá.  

A Kat. definíciója így szól: „veszélyes anyag: e törvény végrehajtá-
sát szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfe-
lelő anyag, keverék vagy készítmény, akár nyersanyag, termék, mel-
léktermék, maradék, köztes termék, vagy hulladék formájában.” [10. 3. 
§. 26. pont]  

Számos Kbtv. hatálya alá tartozó veszélyes anyag, mint például a 
maró hatású savak és lúgok - a gazdaságban jelentős súllyal jelen lévő 
csoportja - nem tartoznak a Kat. veszélyes anyag fogalmának alkalma-
zási körébe. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a veszélyes áru szál-
lítási alágazatok veszélyes áru kategóriái közé sorolt veszélyes anya-
gokra is. 

Jelen tanulmányban a veszélyes anyagot és a veszélyes árut tároló 
ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi létesítményekkel foglalkozom, 
amelyek lehetnek 

- rendeltetésszerűen veszélyesanyag-tárolást végző logisztikai 
raktárbázisok,  

- vagy a veszélyes anyagot feldolgozó, tároló vagy gyártó üze-
mek alapanyag, félkész termék vagy végtermék raktárai is.  

A klasszikus értelemben vett veszélyesanyag-tárolást folytató lo-
gisztikai raktárbázisoknak a BM OKF állásfoglalása [23] alapján azokat 
a telephelyeket értjük, „melyen a veszélyes anyagok az ADR szerinti 
szállítási csomagolásban találhatóak meg, és azokkal az önálló cso-
magolás vagy belső csomagolás kinyitásával járó műveleteket nem vé-
geznek. A telephelyen a veszélyes anyagok tárolása során az egyes 
anyagtípusoknak az ADR szabályai szerinti együtt tárolás tilalma min-
den esetben figyelembevételre kerül.”  

Az 1. számú ábra a Magyarországon található, a súlyos baleseti 
szabályozás hatálya alá tartozó veszélyes áru logisztikai raktárbázisok 
megyénkénti mennyiségi adatait mutatja be. 

Az általam megkérdezett, nemzetközi szinten is elismert szakértők 
véleménye alapján az elmúlt 10-15 évben létrehozott hazai logisztikai 
raktárbázisok már a korszerű veszélyesáru-raktáraknak megfelelő mű-
szaki biztonsági, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi követelmé-
nyek szerint épültek.  
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1. számú ábra. Veszélyes áru logisztikai raktárbázisok mennyiségi 

adatai 2017., 
 készítette a szerző, forrás: BM OKF 2017.01.15. 

A vegyipar és a mezőgazdaság területén működő veszélyesanyag-
raktárak egy része (például a növényvédőszer-raktárak) azonban több-
nyire lakott területeken belül helyezkednek el, és korszerűtlen kialakí-
tással rendelkeznek, valamint az átépítésüknek köszönhetően ez ere-
deti rendeltetésüktől eltérő célra használják azokat. [24] 

A hagyományos tervezésű logisztikai központok tűzvédelmi és ipar-
biztonsági szempontból véleményem szerint már csak részben alkal-
masak a veszélyes áruk tárolására és kezelésére. 

Sárosi György munkája alapján megállapítható, hogy Magyarorszá-
gon az állami közreműködéssel megvalósuló logisztikai raktárbázisok 
egyúttal kombinált fuvarozási csomópont lévén termelési és elosztási 
funkciókat is képesek betölteni.  

A hazai logisztikai terminálok többségében az ún. Helsinki folyosók 
mentén helyezkednek el, s így a nemzetközi kapcsolódást is lehetővé 
teszik. [24] A 2. számú ábrán látható a magyarországi veszélyesáru-
terminálok elhelyezkedése. 

A BM OKF állásfoglalás a szállítókonténeres veszélyes áru átraká-
sát végző kombiterminálokat nem tekinti veszélyes anyaggal foglal-
kozó üzemnek, mivel „ezeken a telephelyeken nem történik a szállító-
konténerek be- és kirakása, valamint kinyitásuk is csak vám- vagy 
egyéb hatósági ellenőrzés miatt indokolt.” [23]  
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2. számú ábra. Veszélyes áru tárolására alkalmas logisztikai 

központok Európában, forrás: [25] 

A veszélyes áruval is foglalkozó kombiterminálok azonban (hason-
lóan más Kat. hatálya alá nem tartozó telephelyhez) a katasztrófavé-
delmi hatóság döntése értelmében munkahelyi veszélyelhárítási tervet 
készítenek a katasztrófavédelmi veszélyelhárítási tervezési szabályo-
zás alapján. [26. 29. §.]   

A Vhr. megadja a tárolás fogalmát, amely a következő: „a veszélyes 
anyag ideiglenes vagy tartós jelenléte raktározás, készletezés vagy 
biztonságos felügyelet melletti elhelyezés céljából, kivéve a szállító-
konténerek közúti, vasúti vagy belvízi kombinált fuvarozásra történő 
átrakását”. [9. 1. §. 4. pont]  

A BM OKF állásfoglalás és a CPR 18 Holland Kockázatelemzési Út-
mutató [27] szerint az ideiglenes tárolási tevékenységet a logisztikai 
raktárbázisokon jelen lévő anyagok között nem kell figyelembe venni, 
ha az áru fuvareszközön maradt.  

Figyelembe kell azonban venni azt az árut, amely 5 napig folyama-
tosan a logisztikai raktárbázison marad, valamint azt is, amely 5 napnál 
kevesebb időtartamig van jelen, de évente 10 alkalommal 24 órát meg-
haladóan van jelen.  

Jelen dolgozatban a „tárolás” fogalmát a Vhr. fogalom-meghatáro-
zásának kiterjesztésével szélesebb körben használom. Ezáltal vizsgá-
lataimat a súlyos baleseti szabályozás hatálya alá eső 
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létesítményeken túl a Kbtv. és a veszélyesáru-szállítási fogalomkörben 
tárolt veszélyes anyagokra is kiterjesztem. Ennek fő oka az, hogy az 
oltóvízszennyezés során kibocsátott vízi környezetre veszélyes anya-
gokkal és különösen az égéstermékekkel, nem veszélyes anyaggal 
foglalkozó üzemek esetében is találkozhatunk.  

Az utóbbi kérdéskör értelmezése különösen fontos azon kereske-
delmi célú raktárbázisokban, ahol a létesítményben jelen lévő veszé-
lyes anyagokon kívül a tárolt veszélyes anyagnak nem minősülő ter-
mékek tüzeiből felszabaduló mérgezőanyagokat is súlyos baleseti ese-
ménysorként kell kezelnünk. [9. 1. §. 4. pont]  

Az általam végzett veszélyesáru-szállítási szakértői interjúk és szak-
mai kiadvány [28] alapján a veszélyes áru logisztikai raktárbázisok te-
vékenységére a következő jellemzőket lehet megállapítani: 

- A már tárgyalt veszélyesáru-szállítási logisztikai raktárbázisok 
rendeltetése, hogy létesítményeikben bérleti jogviszonyban 
végzett logisztikai raktározás passzív tárolás formájában fo-
lyik.  

- A telephelyeken kizárólag a késztermékek raktározása, komis-
siózása és elosztása történik.  

- A beérkező ADR csomagolt termékek, további feldolgozás nél-
kül, többségében eredeti csomagolásban kerülnek továbbszál-
lításra.  

- A raktárakban betárolt árukat raklapos rendszerben, állvány-
zatokon, polcokon tárolják, amelyek mozgatásához rakodógé-
peket használnak.  

- A logisztikai raktárbázisok esetében „klasszikus” vegyipari 
technológiai berendezésekről nem beszélhetünk.  

- A veszélyesáru-raktárbázisokban a "technológia" alapvetően a 
minősített csomagolással ellátott anyagok mozgatása és táro-
lása. 

Következtetések 

Jelen cikkben a kutatási célkitűzésemnek megfelelően rövid kitekin-
tést tettem a veszélyes anyag logisztikai raktárak környezeti kockáza-
tainak kezelése területén megjelent jogi szabályozás nemzetközi 
trendjeire.  
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Megállapítottam, hogy az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság és az 
Európai Unió rendre azonos jogi és műszaki szabályozás végrehajtá-
sát követeli meg a veszélyes anyag logisztikai raktárbázist üzemelte-
tőktől.  

Környezeti károsodást a veszélyes anyagok és az oltóvíz nem 
üzemszerű kibocsájtásának eredményeként történő környezetbe kerü-
lését követően tapasztalhatunk.  

A megelőzés legfontosabb eleme az oltóvízfelfogó és -tároló létesít-
mények tervezése és telepítése.  

A műszaki követelményeknek az európai térségben célszerűen 
egyenszilárdságúnak kell lenniük az egyes országokban. Ugyanez az 
egységesség szükséges a meglévő és az új fejlesztések vonatkozásá-
ban is, ahol kiemelt szerepe van a tűzmegelőzési szabályozásnak, az 
üzemeltetői vízkárelhárítási rendszernek és nemkülönben az automata 
működésű tűzjelző és tűzoltó berendezéseknek.  

Mindehhez alapot a Németországban már bevált oltóvízszennye-
zés-megelőzési útmutató (Német Útmutató) szolgálhat, amelynek ma-
gyarországi alkalmazását Tűzvédelmi Műszaki Irányelv írhatja elő. 

A tanulmányomban szerepelt a veszélyes anyagok és áru tárolási 
veszélyeinek vizsgálata is, amelynek keretében foglalkoztam a raktá-
rozásra szolgáló üzemi létesítmények bemutatásával, a lehetséges sú-
lyos baleseti eseménysorok értelmezésével, valamint a létesítmények 
oltóvízzel történő baleseti vízszennyezés-megelőzés műszaki fel-
tételeinek áttekintő elemzésével. 

Megállapítottam, hogy a súlyos balesetek és jelentős tűzesetekkel 
járó esetleges környezetszennyezések elhárításának a hazai kataszt-
rófavédelmi felsőoktatás, valamint a létesítés alatt lévő tűzvédelmi 
mérnöki alapképzés részét kell képeznie. [29], [30].  

A tűzvédelmi mérnöki képzés kialakításához jó szakmai alapot szol-
gáltat a katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak. [31] 

Utóbbi megvalósításához véleményem szerint természettudományi, 
műszaki alapozó ismeretek, vízgazdálkodási és környezeti kárelhárí-
tási ismeretek oktatására is szükség van. 
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