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VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 
A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN  

Szászi Gábor1 

A veszélyes áruk szállítását (fuvarozása) a polgári életben már 
évek óta kiemelt figyelem kíséri. Nem véletlen ez a fokozott odafigye-
lés, hiszen a közelmúltban is több, igen súlyos balesetnek volt okozója 
veszélyes anyagot szállító közúti jármű mind hazánk területén, mind a 
környező országokban. Az is egyértelmű mindenkinek, hogy az ilyen 
anyagokkal bekövetkezett balesetek nemcsak a balesetet közvetlenül 
elszenvedők részére jelentenek kockázatot, hanem a szállított anyag 
tulajdonságaiból adódóan a környezetet és az emberi életet is súlyo-
san veszélyeztethetik.  

A veszélyes áruk szállításával járó kockázat csökkentése és a ba-
lesetek megelőzése érdekében átfogó nemzetközi előírások készültek. 
Ezeknek az előírásoknak az a rendeltetése, hogy a bennük megfogal-
mazott szabályok betartásával, illetve betartatásával védje a szállítás-
ban résztvevő személyek, a lakosság, valamint a környezet épségét, 
biztonságát.  

Azzal a céllal kezdtem hozzá a tanulmány megírásához, hogy átte-
kintést adjak a veszélyes áruk szállításának jelenlegi szabályozási rend-
szeréről, különös tekintettel a katonai veszélyes anyagok szállítására 
vonatkozó sajátosságokra. Nem kívánok a teljességre törekedni, mert 
meggyőződésem, hogy minden egyes közlekedési alágazat vizsgálata 
önmagában is egy bonyolult, speciális felkészültséget igénylő szakfela-
dat. Szándékom inkább az, hogy a közúti szállítás sajátosságainak be-
mutatása mellett a veszélyes áruk kezelésével, szállításával, tárolásával 
foglalkozó szakembereket arra ösztönözzem, hogy véleményüket, 
szakmai tapasztalataikat, vagy akár az általam leírtakkal kapcsolatos 
kritikai észrevételeiket vessék papírra és a Katonai Logisztika folyó-
iratban, vagy más katonai sajtóorgánumban tegyék azt közzé. Hiszem, 
hogy ez a szakterület sokkal nagyobb odafigyelést érdemel, mint eddig, 
mert a polgári életben folyamatosan szigorodó előírások, illetve a vo-
natkozó NATO STANAG-ok alkalmazása nem engedi meg, hogy a to-

                                                      
1 Szászi Gábor mk. alezredes, MH Közlekedési Főnökség kiemelt közlekedési 
főmérnök. 
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vábbiakban a témakör a Magyar Honvédségben másodlagos jelentőség-
gel bírjon.   

Rövid történeti áttekintés 

A veszélyes áruk továbbításának szabályozása nem napjaink fel-
kapott slágertémája, hiszen már a 1880-as évek végén Németország-
ban megjelentek az első szabályok, melyek a Rajnán a veszélyes anya-
gokat szállító hajók jelölésére terjedtek ki. Talán nem véletlen, hogy 
Európa vonatkozásában ma is a legszigorúbb előírásokkal és ellenőrzé-
sekkel Németországban találkozhatunk. A második világháború végéig 
lényegében csak egyedileg, az egyes országokban megjelenő előírások-
ról beszélhettünk. A veszélyes áruk szállításában rejlő kockázatokat fel-
ismerve 1945 óta az ENSZ világviszonylatban foglalkozik a veszélyes 
áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A témakör illetékes szerve 
az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül az ECOSOC2, melynek fela-
data minden szállítási mód tudományos, műszaki és adminisztratív 
alapjainak kidolgozása. A szervezet által végzett munka adta annak az 
alapját, hogy az egyes közlekedési alágazatokra vonatkozó veszélyes 
áru szállítási egyezmények kidolgozása megkezdődhessen, és ne legyen 
alapvető eltérés a veszélyes áruk szállításának feltételrendszerében. Az 
alágazatok nemzetközi szervezetei szabályalkotó munkájának ered-
ményeként a következő nemzetközi egyezmények születtek meg, ame-
lyek meghatározzák napjainkban is a veszélyes áruk szállításához 
szükséges feltételrendszereket: 

• Közúti szállítás  – ADR3;  

• Vasúti szállítás  – RID4 (COTIF5 tagországokba történő fuvaro-
zás esetén); SZMGSZ6 (OSzZsD7 tagországokba történő fuva-
rozás esetén);  

                                                      
2 ECOSOC (Economic and Social Council- Gazdasági és Szociális Tanács). 
3 ADR („A Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megálla-

podás” - Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route /Accord Dangreuses Route/). 

4 RID (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozására vonatkozó Szabály-
zat - Reglament International Dangerous). 

5 COTIF (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény - Convention de 
Transport Internationale Ferroviaire). 
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• Légi szállítás   – ICAO8 (IATA9) műszaki utasítás;  

• Tengeri szállítás – IMDG10 kódex;  

• Belvízi (folyami) szállítás – ADN11 (ADNR – a Rajnán történő 
hajózásra). 

A fenti egyezményeket az ENSZ által, a veszélyes áruk szállítására 
kiadott és kétévente frissített ajánlások – UN „Orange Book” – alapján 
az érintett nemzetközi szervezetek átdolgozzák, biztosítva azt, hogy a 
kor kihívásainak mindenkor megfelelő szabályozás álljon rendelkezés-
re. Ez a folyamatos változás a pozitív hatások mellett sok problémát is 
okoz a nemzeti jogalkotóknak, valamint a jogalkalmazóknak, mivel 
ciklikusan meg kell újítani a hazai jogrendet is és a tevékenységet vég-
zők is minden esetben meg kell, hogy feleljenek az új szabályoknak. 
Ezeket a nemzetközi egyezményeket Magyarország is elfogadta és azo-
kat elsősorban a nemzetközi forgalomban alkalmazza is. Meg kell 
azonban itt jegyezni, hogy a nemzetközi egyezmények közül nem egy-
nek a szabályozási elemeit a hazai jogrendbe oly módon építették be, 
hogy azokat bizonyos feltételek esetén a belföldi áruszállításra is al-
kalmazni kell. Erről részletesebben az ADR-t bemutató fejezetben fo-
gok írni. 

Szabályozási rendszer az Európai Unióhoz  
történő csatlakozás után 

Az előzőekben az ENSZ szakmai iránymutatása alapján az egyes 
alágazatok nemzetközi szervezetei által kidolgozott szabályzókat ismer-

                                                                                                             
6 SZMGSZ (Szoglasenyie o Mezsdunarodnom Zseleznodorozsnom Gruzovom 
Szoobscsenyii – Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás). 

7 OszZsD (Organizacija Szotrudnicsesztva Zseleznih Dorog - Vasutak 
Együttűködési Szervezete). 
8 ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet - International Civil Aviation 
Organization). 
9 IATA (International Air Transport Association). 
10 IMDG kódex (Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe - Code 
maritime international des marchandises dangereuses). 
11 ADN (Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításának szabályzata - Accord 
Dangerouses Navigation). 
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tettem. Ezeket az egyezményeket hazánkban is igen régen alkalmazzák 
már, gondoljunk csak az ADR-re, melynek 1979 óta tagja Magyaror-
szág. Felmerül a kérdés, hogy az EU-hoz történő csatlakozás milyen 
változásokat eredményezett a szabályozási környezetben? A válasz bi-
zonyos szempontból kettős. Egyrészt az EU csatlakozás nem jelentett 
alapvető változást a hazai jogrendben, hiszen 1979-óta folyamatosan 
alkalmazzuk a nemzetközi előírásokat kisebb nagyobb eltérésekkel, 
másrészt új elemként jelentek meg az EU által az egységesítés érdeké-
ben kiadott keretirányelvek, melyeknek az a célja, hogy az egyes tagor-
szágok mind a hazai, mind a nemzetközi jogrendeket közelítsék egy-
máshoz. A csatlakozás lényegi elemei az ellenőrzések szigorítását, 
illetve a szakmai követelmények emelését jelentették. 

Így az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően, illetve az 
azt megelőző felkészülési időszakban a veszélyes áruk szállítására vo-
natkozó hazai jogrend kialakításánál már nem csak az ismert nemzetkö-
zi egyezményeket kellett figyelembe venni, hanem egyre nagyobb sze-
repet kapott és kap napjainkban is az európai uniós jogharmonizációs 
folyamat keretében történő jogszabályalkotási kötelezettség.  

A teljesség igénye nélkül a továbbiakban szeretnék bemutatni a 
veszélyes áruk szállítását érintő EU előírások közül néhányat, ismer-
tetve azt a hazai szabályozási elemet is, amely már annak figyelembe-
vételével született, illetve szeretném kiemelni a fegyveres erőkre vo-
natkozó specifikumokat.  

„ADR Keretirányelv” (Többször módosított 94/55 EK Tanácsi 
Irányelv a veszélyes áruk közúti szállítása terén a Tagállamokban érvé-
nyes jogszabályok közelítéséről).  

1. fejezet 1. cikk   

(1) Ezt az irányelvet a veszélyes áruk tagállamokon belüli vagy 
tagállamok közötti közúti szállítására kell alkalmazni. Az irányelv nem 
alkalmazható veszélyes áruknak a fegyveres erőkhöz tartozó vagy fe-
lelőssége alatt álló járművekkel végzett szállítására. 

Az „ADR Keretirányelv”-nek megfelelő jogszabály12 hatályban 
van Magyarországon is, de az nem kellően részletes. A magyar jogsza-

                                                      
12 20/1979. (IX. 18.) KPM – az ADR A és B Mellékletének kihirdetéséről és 
belföldi alkalmazásáról szóló – rendelet. 
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bály csak miniszteri rendelet, míg Ausztriában például törvényi szintű a 
szabályozás. Az is látható, hogy a keretirányelv az ADR-nél sokkal 
konkrétabban fogalmaz és egyértelműen kijelenti, hogy az nem alkal-
mazható a katonai szállítási feladatok szabályozására.  

„RID Keretirányelv” (Többször módosított 96/49 EK Tanácsi 
Irányelv a veszélyes áruk vasúti fuvarozása terén a Tagállamokban ér-
vényes jogszabályok közelítéséről).  

1. fejezet 1. cikk   

(1) Ezt az irányelvet a tagállamokon belül vagy a tagállamok kö-
zött a veszélyes áruk vasúti fuvarozására kell alkalmazni. A tagállamok 
mindazonáltal kivehetik ezen irányelv alkalmazási köréből a veszélyes 
áruknak a fegyveres erőkhöz tartozó vagy felelőssége alatt álló közle-
kedési eszközökkel végzett fuvarozását. 

Jól látható, hogy a vasúti szállítás terén már megengedőbb az 
irányelv, mert a nemzetek jogkörébe utalja annak eldöntését, hogy a 
fegyveres erők vonatkozásában milyen engedményeket tesznek. Nem 
véletlen talán, hogy az új RID (2001-től érvényes kiadás) már nem 
mentesíti a fegyveres erőket az egyezmény alkalmazása alól, hanem in-
kább több területen engedményeket tesz a katonai veszélyes anyagok 
vasúti szállítására.  

„Ellenőrzési Irányelv”: (95/50 EK Tanácsi Irányelv a veszélyes 
áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról). 

1. cikk 

(1) Ezen irányelv a tagállamok területén közlekedő, vagy oda har-
madik országból belépő járművek által végzett veszélyesáru-szállítások 
tagállamok részéről történő ellenőrzésére vonatkozik. 

Nem vonatkozik ez olyan veszélyesáru-szállításokra, amelyeket a 
fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó jár-
művek végeznek. 

Hazánk az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelettel a veszélyes áruk 
közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárást az EU 
irányelvnek megfelelően szabályozta még a csatlakozás előtt. Mint azt 
az irányelvből kiragadott idézet is mutatja, a jogalkotók ismételten ki-
vették a szabályozási körből a fegyveres testületeket. Ezt az irányelvet a 
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hazai jogalkotók is figyelembe vették és az 1.§ (2)-ben rögzítették, 
hogy a rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők által végzett 
szállításokra. Ez egy igen fontos kitétel, aminek előnyei és hátrányai is 
vannak a katonai veszélyes áru szállítás terén. Előnye, hogy a katonai 
járművek ellenőrzésének joga az illetékes katonai szervezetnél maradt, 
hátránya viszont, hogy az ellenőrzések mennyisége, illetve a saját szak-
terület szabályozási hiányosságai nem ösztönöznek a polgári követel-
ményekhez közeledő szakmai minimumok kialakítására.  

Talán érdemes megjegyezni, hogy a jogszabály hatályának korlá-
tozása gyakran az ellenőrző hatóság számára is ismeretlen, hiszen elő-
fordult olyan eset, amikor katonai veszélyes anyagot szállító járművet 
szabálytalan áruszállításért a polgári közlekedési hatóság szakembere 
feljelentette, pedig a jogszabály alapján ellenőrzési joga nem volt. 

„Biztonsági Tanácsadók Irányelve”: (96/35/EK Tanácsi Irányelv 
a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó 
biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről). 

A 96/35/EK tanácsi irányelv a veszélyes áruk közúti, vasúti és bel-
vízi szállításánál, illetve ki- és berakodásánál alkalmazandó biztonsági 
tanácsadó kinevezéséről, a tevékenység biztonsága és a baleset-megelő-
zés érdekében teljesítendő feladatairól és szakmai képesítéséről rendel-
kezik. 

Az irányelvnek megfelelő hazai jogszabály már 2002-ben be lett 
vezetve a hazai jogrendbe. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanács-
adó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 
harmadik bekezdése ismét kimondja, hogy a rendelet hatálya nem ter-
jed ki a fegyveres erőkre. 

A biztonsági tanácsadók irányelvéhez szorosan kapcsolódik a 
„Vizsgakövetelmények Irányelve” (2000/18 EK Tanácsi Irányelv: A 
veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítási biztonsági tanácsadó 
minimális vizsgakövetelményeiről). 

Az irányelvet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelettel vezették be. 
Fontosnak tartom az irányelvből kiemelni a harmadik szakaszt annak 
szemléltetése érdekében, hogy milyen magas követelményeket támaszt 
az EU már a tanfolyamra való jelentkezés feltételeként. 

3. § (1) A tanfolyamra az jelentkezhet, aki a vállalkozás tevékeny-
ségének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és 
legalább 2 évig, vagy szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik 



 160 

és legalább 10 évig az R. 2. §-a b) pontjában szereplő tevékenységet 
végzett. 

(2) A 7 osztályra (radioaktív anyagokra) vonatkozó képesítés meg-
szerzésére irányuló tanfolyamra való jelentkezésnek az (1) bekezdésben 
foglaltakon kívül előfeltétele a külön jogszabály szerinti sugárvédelmi 
képesítés igazolása is. 

A fenti követelményeket ajánlom azok figyelmébe, akik úgy gon-
dolják, hogy a Magyar Honvédségen belül a veszélyes áruk szállításá-
nak szabályozását úgy kell megoldani, hogy teljes mértékben átvesszük 
a polgári jogrendet és igyekszünk az azokban megfogalmazott elvárá-
soknak mind személyi, mind technikai vonatkozásban megfelelni.  

Az EU irányelvek bemutatásával nem az elrettentés volt a célom, 
csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen összetett és bonyo-
lult is a veszélyes áruk szállításának szabályozási rendje. Álljon itt eh-
hez adalékként egy konkrét számadat. A 
http://www.freeweb.hu/dgsa/index_files/downloads/jogszabalyok.doc 
internetes oldalon 128 olyan jogszabályt sorolnak fel, melyeket alkal-
mazni kell Magyarországon a veszélyes áruk kezelése, szállítása vagy 
raktározása során. 

Veszélyes áruk szállítása közúton 

A továbbiakban részletesebben szeretném bemutatni a közúti ve-
szélyes áruszállítást a következő okok miatt: 

• A Magyar Honvédségben – mint ahogy a polgári életben is – a 
leggyakrabban előforduló szállítási forma; 

• A legnagyobb emberi erőforrást és technikai eszközparkot ez a 
szállítási mód igényli; 

• A Magyar Honvédségben ezen a területen kell a legnagyobb 
előrelépést produkálni a közeljövőben. 

Mint azt már említettem, „A Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállítá-
sáról szóló Európai Megállapodást”-t 1957-ben, Genfben készítették 
el az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának 
segédletével és hatályba 1968. január 29-én lépett. Magyarország 1979-
ben csatlakozott a Megállapodáshoz, s így 1979. augusztus 18. óta hatá-
lyos úgy a nemzetközi, mind a belföldi alkalmazás tekintetében.  

http://www.freeweb.hu/dgsa/index_files/downloads/jogszabalyok.doc
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A veszélyes áruk belföldi közúti szállítására vonatkozóan a 
20/1979. (IX. 18.) KPM – az ADR A és B Mellékletének kihirdetéséről 
és belföldi alkalmazásáról szóló – rendelet az irányadó. A veszélyes 
áruk országon belüli közúti szállítása során szintén az ADR előírásait 
kell alkalmazni, ha az adott kérdést más belföldi jogszabály nem rende-
zi. Ha rendezi, akkor azt kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az 
ADR szigorúbb vagy enyhébb feltételeket alkalmaz. Bár hazánk egyre 
inkább arra törekszik, hogy minél jobban közelítse a hazai jogrend az 
ADR előírásait, – visszautalva az említett 128 jogszabályra – leszögez-
hetjük, hogy ezen a téren van még tennivaló.  

Az ADR-t hatálybaléptetése óta több mint tíz alkalommal módosí-
tották. Az egyik meghatározó változtatás 2001-hez és nem az Európai 
Uniós csatlakozáshoz kötődik. Ki kell emelnem, hogy a 2001-es válto-
zások még nem a szeptember 11-ei események hatását jelentik, arra 
igazán csak a 2005-ös változtatásban találunk konkrétumokat.  

A 2001-es esztendő nemcsak a harmadik évezred kezdetét hozta, 
hanem a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi előírásokban 
is forradalmian új változást jelentett. Az ADR kétévenkénti megújulása 
a 2001. 01. 01-i dátummal nem az eddig megszokott, hagyományos ér-
telemben vett változásokat eredményezte, hanem eddig egyedülálló 
módon elkészült és első alkalmazásra felajánlották az „átszerkesztett” 
ADR-t, ami koncepciójában egy teljesen új szabályozásnak volt tekint-
hető. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy az új ADR véglegesen szakí-
tott a több évtizedes európai tradícióval. Egyik kiemelkedő jelentőségű 
változás volt, hogy eltűnt a csak az európai térségben alkalmazott, a ve-
szélyes áru szállítására vonatkozó előírásokat jellemző szélzetszám, il-
letve szélzetszám-rendszer. Erre a változásra azért is hívom fel a fi-
gyelmet, mert akik régebben foglalkoztak veszélyes áruszállítással, de 
nem követték a változásokat, azoknál még ma is gyakran előfordul, 
hogy a szélzetszámos rendszert keresik. További problémát jelentett, 
hogy azon jogszabályokat, melyek még a 2001. előtti ADR-re, azok 
szélzetszámaira hivatkoztak, át kellett dolgozni, tovább nehezítve az al-
kalmazók feladatait, hiszen a módosításokban megfogalmazott feltéte-
leknek folyamatosan meg kellett felelni. A végrehajtott módosításoknak 
az eredeti célja az volt, hogy egy könnyebben kezelhető, un. „felhasz-
nálóbarát” ADR készüljön, ezáltal a korábbi bonyolult ADR áttekint-
hetetlensége javuljon. A megtett erőfeszítések ellenére sajnos még nap-
jainkban is gyakran találkozni olyan, régebben készült szabályzókkal, 
melyekben továbbra is fellelhető a szélzetszámokra történő hivatkozás, 
illetve a katonai veszélyes anyagok szállításával, kezelésével foglalko-
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zók körében sem teljesen egyértelmű ennek a rendszernek a megválto-
zása.  

Az ADR 2005-ös változásai13 

Mint azt már az előző pontban említettem, a veszélyes áru szállítás 
szabályozását sem kerülte el 2001. szeptember 11-e hatása. A 2005-ös 
ADR ennek megfelelően több lényeges változást is hozott. Megjelent a 
közlekedés területén is a „terrorizmus elleni harc”. Ez a tendencia a 
veszélyes áruk szállítása terén új követelményeket vázolt fel, amit a 
2005-ös ADR-be is beépítettek. Ezzel a témakörrel foglalkozik a 2005-
ös ADR 1.10. fejezete. Néhány kiemelten fontos feladatot szükséges-
nek tartok ebből a fejezetből konkrétan kiemelni: 

• Mindenkinek, aki a veszélyes áru szállításával kapcsolatba ke-
rül, felelősségéhez mérten figyelembe kell vennie az ebben a fe-
jezetben meghatározott közbiztonsági követelményeket. 

• A veszélyes árut szállító jármű személyzetének a szállítás alatt 
fényképes személyazonosító okmányt kell magánál tartania. 

• Az illetékes hatóság vagy az általa elismert szerv által kiállított, 
a 8.2.1 szakaszban meghatározott, érvényes járművezetői okta-
tási bizonyítványokról az illetékes hatóságnak naprakész nyil-
vántartást kell vezetnie. 

• A közbiztonsági szempontok tudatosítása során foglalkozni kell 
a közbiztonsági kockázat jellegével, a közbiztonsági kockázat 
felismerésével, a kockázatkezelés és -csökkentés módszereivel 
és a közbiztonság megsértése esetén teendő intézkedésekkel. Ha 
közbiztonsági terv szükséges, foglalkozni kell annak tudatosítá-
sával is, a résztvevők felelősségének és feladatainak, illetve a 
közbiztonsági terv végrehajtásában való részvételüknek arányá-
ban. 

•  „Nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk” azok, 
amelyekkel terrorista cselekmények során vissza lehet élni, ami 
súlyos következményekkel járhat, pl. tömeges balesetet vagy 

                                                      
13 Sárosi György: ADR 2005-Veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó új 
előírásokról. LogInfo, 15 évfolyam 4. szám. 
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tömegpusztítást idézhet elő. A nagy közbiztonsági kockázattal 
járó veszélyes árukat az 1. számú táblázat sorolja fel. 

• ADR bizonyítvány csak PÁV II-vel szerezhető. 

• A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt 
veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes 
áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset 
esetén mekkora a sérülés veszélye, illetve mennyire van kitéve a 
veszélyes áru hatásának. Az oktatás célja, hogy a személyzet tu-
datában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a ve-
szélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek. 

Az eddig bemutatott szabályozási rend azt mutatja, hogy Magya-
rország mind az EU csatlakozás előtt, mind azt követően igyekezett mi-
nél jobban megfelelni a vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Azonban 
azt is látni kell, hogy minden jogszabályalkotási erőfeszítés ellenére a 
veszélyes áruk szállítása terén még nem sikerült Magyarországon min-
den tekintetben a jogalkotók szándékainak megfelelő szinten alkalmaz-
ni azokat a gyakorlatban. Ennek több oka is van. Mindenekelőtt az, 
hogy a veszélyes áru szakszerű szállítása lényegesen több pénzbe kerül, 
mintha azt az előírásokat figyelmen kívül hagyva, alkalmatlan szállító-
járművekkel és képzetlen személyzettel továbbítanák. Talán nem szó-
cséplés, amikor azt a régi mondást idézem, hogy „minden jogszabály 
annyit ér, amennyit be lehet tartatni belőle”. Az önkéntes jogkövetés 
hazánkban még nem minden esetben tartozik a követendő magatartási 
formák közé, különösen igaz ez a veszélyes áruk szállítása terén. Egy-
értelmű tehát, hogy az ellenőrzések számának, hatékonyságának növe-
lése, a szankcionálás „elrettentő” erejének alkalmazása lehet ma a 
megoldás. Remélhetőleg eljön majd az az idő, amikor a veszélyes áru-
kat továbbításra feladó, illetve szállító vállalatok önként igyekeznek a 
legszigorúbb követelményeket is betartani, felismerve, hogy a hiányos-
ságok – legyenek azok gondatlanságból adódóak vagy szándékosak – 
következményei az élő környezetre katasztrofálisak lehetnek. Sajnos 
azt is látni kell, hogy ezen a területen a fejlettebb európai országok sem 
állnak a helyzet magaslatán. Számos országot tudnék felsorolni, ahol az 
elmúlt években is súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az ellenőrző 
hatóságok. Látható tehát, hogy az ellenőrzés hatékonyságának növelése 
lehet az alapja a szakszerűen megalkotott, az EU követelményeinek 
minden tekintetben megfelelő jogszabályok betartásának, a veszélyes 
áruk szállítása terén a biztonság növelésének.   

Felmerül a kérdés, hogy a fenti megállapítások a katonai eszkö-
zökkel továbbított veszélyes áruk vonatkozásában milyen mértékben 
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igazak. Annak érdekében, hogy erről némi ismeretünk legyen, a továb-
biakban röviden be szeretném mutatni azt a helyzetet, ami ma a veszé-
lyes anyagok katonai eszközökkel történő szállítása terén tapasztalható.  

Veszélyes anyagok szállítása a Magyar Honvédségben 

A terjedelmi korlátok miatt a továbbiakban is arra törekszem, hogy 
a közúti veszélyes anyag szállítás témakörének részletesebb kibontásán 
keresztül mutassam be a jelenlegi helyzetet. Ahhoz, hogy átfogó képet 
kaphassunk a szakfeladat végrehajtásának bonyolultságáról, nézzük át 
röviden, – az érvényben lévő ADR előírásaira támaszkodva – hogy mi-
lyen feladatokat kell az árutovábbítás egyes fázisaiban az árutovábbítási 
folyamat résztvevőinek végrehajtani. 

A feladó kötelezettségei: 

A veszélyes áru feladója csak olyan küldeményt adhat át szállí-
tásra, amely megfelel az ADR előírásainak: 

• meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-rel 
összhangban van besorolva és az ADR szerint szállítható, 

• el kell látnia a szállítót információval és adatokkal, ill. szükség 
esetén az előírt fuvarokmányokkal és kísérő okmányokkal (jó-
váhagyások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok, stb.),  

• csak olyan csomagolóeszközöket, nagycsomagolásokat, IBC14-
ket és tartályokat szabad használnia, amelyek jóvá vannak 
hagyva és az adott anyag szállítására alkalmasak, ill. el vannak 
látva az ADR által előírt jelölésekkel, 

• be kell tartania a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra 
vonatkozó előírásokat, 

• biztosítania kell, hogy még a tisztítatlan és nem gáztalanított, 
üres tartályok, ill. az üres, tisztítatlan járművek, valamint az öm-
lesztett áruhoz használt nagy- és kiskonténerek is el legyenek 
látva a megfelelő jelölésekkel és veszélyességi bárcákkal, to-
vábbá a tisztítatlan, üres tartályok ugyanolyan tömören le legye-
nek zárva, mint megtöltött állapotban. 

                                                      
14 Nagyméretű merev vagy hajlékony falú, szállítható csomagolóeszköz. 
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A szállító (fuvarozó) kötelezettségei: 

• meg kell győződnie arról, hogy a szállítandó veszélyes áru az 
ADR szerint szállítható, 

• meg kell győződnie arról, hogy az előírt okmányok a szállító-
egységen vannak, 

• szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a jár-
műnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, 
nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem 
hiányosak, stb, 

• meg kell győződnie arról, hogy a tartályjárművek időszakos 
vizsgálatának érvényességi ideje még nem járt le, 

• ellenőriznie kell, hogy a járművek ne legyenek túlterhelve, 

• meg kell győződnie arról, hogy a járművön az előírt veszélyes-
ségi bárcák és jelölések el vannak helyezve, 

• meg kell győződnie arról, hogy a járművezető számára az írás-
beli utasításban előírt eszközök a járművön vannak. 

A címzett kötelezettségei: 

A címzett kötelezettsége az áru átvétele - hacsak az átvétel megta-
gadására kellő indokkal nem rendelkezik -, illete kirakás után ellenő-
rizni, hogy az őt érintő ADR előírásokat betartották: 

• el kell végeznie az ADR által megkövetelt esetekben a járművek 
és konténerek előírt tisztítását és fertőtlenítését, 

• biztosítania kell, hogy ha már a konténereket teljesen kiürítet-
ték, kitisztították, ill. fertőtlenítették, ne legyenek rajtuk a jelö-
lések. 

Ha a címzett más résztvevők (kirakó, tisztító, fertőtlenítő helyek, 
stb.) szolgáltatásait is igénybe veszi, akkor megfelelő intézkedéseket 
kell foganatosítania annak biztosítására, hogy az ADR előírásainak 
megfeleljenek. 

A fentiekből is jól látható, milyen összetett feladata van a veszé-
lyes áruk továbbítása során a folyamatban megjelenő egyes szereplők-
nek. A polgári életben jellemzően a veszélyes áruk továbbítása során az 



 166 

előbb kiemelt három szereplő más és más személy illetve szervezet, 
akiknek csak a saját felelőségi körükben kell szakszerűen eljárni. Egé-
szen más a helyzet a katonai feladatokhoz kötődő, saját eszközzel vég-
rehajtandó szállítások során, mivel ezekben az esetekben jellemzően 
mindhárom szereplő a honvédség valamely szervezete lesz, így a há-
rom, viszonylag jól elkülönülő fázis mindegyikében kellő jártassággal 
és szakmai ismerettel kellene rendelkezni. Megjegyzem, hogy a polgári 
szállítmányozó cégekkel végrehajtott feladatok némiképp egyszerűsítik 
a helyzetet, azonban – ellentétben az általános nézetekkel – minden 
problémára nem ad megoldást. Nem kell ugyan foglalkozni a gépjár-
művezetők szakképesítésével, a járművek speciális műszaki követel-
ményeivel, azonban a feladó előzőekben felsorolt feladatai a katonai 
szervezetre hárulnak, melyek szakszerű végrehajtása az ADR vonatko-
zó fejezeteinek ismerte nélkül nem lehetséges.  

Tekintsük végül át azokat a szabályozási elemeket, amelyek a Ma-
gyar Honvédségben valamilyen szinten már közelítenek a veszélyes 
áruk szakszerű szállításával szemben elvárt követelményekhez.   

Útvonal-kijelölés szabályozása 

A veszélyes áruk egy részének szállítását Magyarországon is útvo-
nal-kijelöléshez kötik. Ezek az áruk a 122/1989. (XII. 5.) MT. rende-
letben, illetve a hozzá kapcsolódó 12/1989. (XII. 5.) KÖHÉM rende-
letben, az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal-
kijelölési kérelemről és határozatról, valamint útvonal-kijelölés díjáról 
szóló végrehajtási, illetve módosító rendeletekben szerepelnek. A ve-
szélyes árut szállító járművek közlekedését a rendőrség, a Közlekedési 
Főfelügyelet, Központi Közlekedési Felügyelet, az Útgazdálkodási 
és Koordinációs Igazgatóság és a megyei, fővárosi Közlekedési felü-
gyeletek ellenőrizhetik.  

Pikantériája a jogszabálynak, hogy – talán nem meglepetés már – a 
fegyveres erőkre nem vonatkozik. A szabályozás szükségességét látva 
ennek ellenére 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 órával a szállítási feladatot végrehajtók részére bejelentési 
kötelezettséget határozott meg, melyet a továbbiakban az MH Katonai 
Közlekedési Központ (MH KKK) koordinált. Ezt az intézkedést egé-
szíti ki az MH KKK parancsnok 25/25/1999. számú intézkedése a „Be-
jelentés szabályozásáról”, ahol az alábbi követelményeket írta elő. 
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A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

• végrehajtó alakulat megnevezése, 

• szállító gépjármű (gépjárművek) típusa, forgalmi rendszáma, db 
száma, 

• indulás ideje (nap, óra), 

• tervezett menetvonal, 

• veszélyes áru pontos megnevezése, 

• veszélyes áru mennyisége, 

• honvédség részéről történő biztosítás módja, 

• rendőri biztosítást igényelnek-e. 

Ezek az intézkedések – bár helyettesíteni nem céljuk a polgári jog-
rendet – igazolták, hogy belső szabályozásokkal lehet közelíteni azok 
követelményrendszeréhez. Ezen a területen az MH Közlekedési Szol-
gálat igyekezett az elvárt követelményeknek minél jobban megfelelni. 
Vegyük példaként a kilencvenes évek közepét, amikor is a szolgálat fel-
ismerte a veszélyes áruk szállításának jelentőségét és a maga részéről 
meg is tette a kezdeti lépéseket. Kidolgozta a veszélyes anyagot szállító 
gépjárművezetők kiképzési programját és minden gépjárművezető ré-
szére a szakkiképzés rendszerébe beépítette – igaz csak mindösszesen 
hat óra terjedelemben – a veszélyes áru szállítási ismereteket. Emellett 
kiadott egy tansegédletet, melyben már az ADR követelményei szerinti 
ismereteket foglalták össze, lehetővé téve ezzel a gépjárművezetői ál-
lomány önképzés keretében történő felkészülését is.  

Napjainkban új kihívások előtt áll az MH Közlekedési Főnökség 
és a veszélyes áru szállítás témakörében vele szorosan együttműködő 
MH KKK. A NATO csatlakozással a veszélyes áruk szállítására is új 
szabályozási környezet alakult ki. Megkezdtük az AASTP-2 (1. kia-
dás) – KATONAI LŐSZER ÉS ROBBANÓANYAG SZÁLLÍTÁS 
NATO BIZTONSÁGI ALAPELVEINEK KÉZIKÖNYVE – NATO ki-
advány feldolgozását és a hazai alkalmazhatósági feltételek vizsgálatát. 
Az egyes nemzetek beleegyezését ennek a kiadványnak az alkalmazá-
sára a STANAG 4441 (1. kiadás) tartalmazza. Ennek a kézikönyvnek a 
célkitűzése, hogy kialakítsa a NATO erők által a befogadó országokban 
a hagyományos lőszereknek és robbanóanyagoknak az összes szállítási 
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móddal végrehajtott szállításnál alkalmazott biztonsági alapelveket és 
eljárási módszereket. A STANAG megalkotói rögzítik, hogy az 
AASTP-2 kézikönyvnek nem célja helyettesíteni a nemzetközi jogsza-
bályokat, ajánlásokat vagy szabályokat, illetve a nemzeti szabályokat, 
hanem azt azokkal összhangban kell alkalmazni. Ennek megfelelően a 
katonai lőszerek és robbanóanyagok szállítására az AASTP-2 kézi-
könyvben a polgári szabályozási rend szinte minden eleme megtalál-
ható hivatkozás formájában: 

ADNR: A veszélyes áruk Rajnán történő nemzetközi szállítására 
vonatkozó európai egyezmény; 

ADR: A veszélyes áruk közúton történő nemzetközi szállítására 
vonatkozó európai egyezmény; 

CSC: A biztonságos konténerekre vonatkozó egyezmény; 

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; 

IMDG-Code: Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti – jogszabá-
lya; 

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; 

RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló sza-
bályzat; 

SOLAS: Az életnek a tengeren való védelméről szóló egyezmény; 

UIC-leaflets: Nemzetközi Vasúti Egyesülés; 

UN „Orange Book”: Ajánlások a veszélyes áruk szállítására. 

Ez is azt erősíti meg, hogy a NATO szakmai szervezete nem kíván 
általános érvényű szabályokat kiadni a témakörben, hanem a nemze-
tekre bízza a végső döntést a hazai szabályozás tekintetében. Célszerű 
azonban az ajánlásait követni, mert ez teszi lehetővé, hogy a tagország-
okban ebben az igen lényeges, de szabályozottságát tekintve nem kellő 
jelentősséggel kezelt területen egységes elvek alakulhassanak ki.  

Az MH Közlekedési Főnökség részt vesz az AC/326 
(Ammunition Safety Group) Lőszerek Biztonsági Csoport SG 4 
(Transportation and Logistics) Szállítás és Logisztika munkacsoport 
tevékenységében, biztosítva ezzel, hogy a STANAG feldolgozása során 
rendelkezzen az aktuális információkkal.  
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Az eddigi kidolgozó munka tapasztalata azonban azt mutatja, hogy 
az említett STANAG a veszélyes anyagok „UN 1” csoportjába tartozó 
lőszerek és robbanóanyagok kezelésével, raktározásával, szállításával 
kapcsolatos szabályozási hiányosságokra megoldást jelenhet, de a többi 
veszélyes áruosztályba tartozó anyagok terén megmaradnak a szabályo-
zási hiányosságok. További problémát okoz, hogy az AASTP-2 és a ha-
tályos hazai jogszabályok között is ellentmondás áll fenn.  

Vegyük példaként a szállító járművekkel szemben támasztott kö-
vetelményeket. Az ADR 1. cikk a.) bekezdése valamely Szerződő Fél 
fegyveres erőinek tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló járműve-
ket kiemeli a jármű fogalomköréből. Ennek értelmében ezekre a jár-
művekre az ADR előírásai nem érvényesek. Azonban az AASTP-2 
már az eszközök vonatkozásában az ADR követelményeire utal vissza, 
és követelményként tünteti fel az ADR-ben nevesített EX/II.15 és 
EX/III.16 járműkategóriákat az „UN 1” csoportjába tartozó lőszerek és 
robbanóanyagok szállítására alkalmas járművek között. A személyi fel-
tételek vonatkozásában is engedtessék meg egy konkrét szabályozás 
kiemelése az AASTP-2-ből.  

Felügyelet a szállítás során 

a) Semmiféle be- vagy kirakodási tevékenységet nem lehet vé-
gezni egy szakképzett vagy meghatalmazott képviselő jelenléte 
nélkül. Ha különleges biztonsági követelményekre van szükség, 
akkor a képviselő az egész tevékenység alatt végig kíséri a rako-
mányt. 

                                                      
15 A járműveket úgy kell kialakítani és felszerelni, hogy a robbanóanyagot 
megvédjék a külső veszélyektől és az időjárás hatásaitól, lehetnek fedettek 
vagy ponyvásak. A ponyvát nagy szakítószilárdságú, vízhatlan és lángmentesí-
tett anyagból kell készíteni. A ponyvát úgy kell kifeszíteni, hogy a rakfelületet 
minden oldalon fedje. A fedett járművek rakterében minden nyílást hézag nél-
kül illeszkedő, zárható ajtóval vagy fedéllel kell ellátni. A vezetőfülkét a rak-
tértől hézagmentes fallal kell elválasztani. 
16 A járműszekrényt legalább 10 mm vastag, hő- és lángálló anyagból kell ké-
szíteni. E követelmény az EN 13501-1:2002 szabvány szerinti B-S3-d2 osz-
tályba sorolt anyagok használata esetén teljesítettnek tekinthető. Ha a jármű-
szekrényhez használt anyag fém, annak teljes belső felületét ezen követel-
ményt kielégítő anyaggal kell bevonni. 
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A fenti követelménynek való megfelelést több módon értelmezhet-
jük. Egyrészt kezelhetjük a problémát úgy, hogy a polgári életben ki-
alakított „veszélyes áru tanácsadó” képzésre beiskolázzuk a kijelölt ál-
lományt – egy fő kiképzése több százezer forint – és így teljesítjük a 
követelményeket. Másrészt kialakíthatunk egy belső képzési rendet, 
melynek keretében a Magyar Honvédség kiképzi a számára szükséges 
állományt – kezdetben nem nélkülözhető a felkészült polgári szerveze-
tek bevonása – akik jogosulttá válnak a katonai (és csak a katonai) ve-
szélyes anyagok szállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.  

Összegzés 

Lényegesnek tartom megjegyezni, hogy elsősorban a figyelemfel-
keltés volt a célom, ezért döntően olyan témakörökkel igyekeztem fog-
lalkozni, ami az átlag felhasználó számára is hasznos információt je-
lenthet, a szakterülettel foglalkozókban pedig felkelti az érdeklődést, 
ösztönzi őket véleményük kifejtésére. Látni kell azt is, hogy a jogsza-
bályalkotás sokkal egyszerűbb folyamat, mint az abban foglaltaknak 
megfelelni. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozás alakuljon ki vég-
eredményül, ami a jelenlegi gazdasági lehetőségeket is figyelembe ve-
szi. Példaként említhetném, hogy egy ADR követelménynek minden 
vonatkozásban megfelelő jármű akár kétszer annyiba is kerülhet, 
mint az alapjármű. Meg kell tehát fontolni, hogy melyik szinten mi-
lyen képzettségi és műszaki követelményt kívánunk és tudunk megva-
lósítani, figyelembe véve azt az elvárást is, miszerint egyre inkább kö-
zelítenünk kell a NATO által elvárt követelményekhez.  
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Nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk 

1. számú táblázat. 

 

a) Tárgytalan. 

b) Az 1.10.3 szakasz előírásait nem kell alkalmazni, akár-
mennyi is a szállított mennyiség. 
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Felhasznált irodalom: 

1. Halász-Kiss-Martonyi: Veszélyes anyagok szállítása. 

2. Sárosi-Perger: Kézikönyv a veszélyes anyagok szállításához. 

3. CD Jogtár. 

4. www.gkm.hu 

5. AASTP-2 (1. Kiadás) - KATONAI LŐSZER ÉS ROBBANÓ-
ANYAG SZÁLLÍTÁS NATO BIZTONSÁGI ALAPELVEI-
NEK KÉZIKÖNYVE - NYÍLT minősítésű NATO kiadvány. 

http://www.gkm.hu/

