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A vEszÉLyE§ Ánur szlnírÁsÁvlr- KApcsolATos
lrr,r-vznrul,p,vlzÉs A MAGyAR HoxvÉnsÉcNÉL
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NéIn4th Isívón, Nénuth EmöI

A maryar közlekedéspolitika téziseiben legfontosabb alapelvként
került m€gfogalmaásra az eglensúly biztosíűsa az egténi mozgássza-
badsá5 a közlekedési eszközök elérhetősege és a környezet védelme kö-
zött. A ködekedés és a társadalom műkiidépességóhez, fejlődéséhez a
potitikai cólolrmak és eszközölmek úgr kell bozzíjárulni, hogy a mai
generáció tettei ne veszélyeztessék a jövő generációjának életlehetősé-
gét éIetminóségét.

Az Európai Unióbeli és NATO tags ágmegszsrzÁére irányuló poli-
tikai és társadalmi szándék felryorsította a csatlakozás érdekében elvég-
zendő feladatok s zámbavételét, valaíniní a "íelvétel' ' követelményszintje
eléréséhez szükséges tennivalók megkezdését.

A közlekedéspolitikai alapelv életlehetőségre és életminőségre vo-
natkozó kitétele valamennyi fejlett európai ország kcizlekedési célkitű-
zése köótt szerepel, és az erre irányuló törekvés megielenik a veszelyes
áruk mozgása, szállítása nemzetkózi, valamint az egyes államok nemzeti
szabályozásaiban.

Ezeka szabályozások a közlekedés ágazataira - a közúti-, a vasúti-,
a belvizi (folyani) -, a tengeri- é§ légi szállításra - kerültek kidolgozásra.
Sajátosságuk, hogy a feg5rueres erók tulajdonában vagy rendelkezése
alatt álló eszközökre nem vonatkoznak.

1 Németh l§tván alezredes, MH Köáekedé§i szol8áat fónöksé8 ki€melt terv€zó fótiszt (K§zF b.),

Dr, Németh Emó alezíedes, a hadtudomány kandidátusa, MH I§zF-ség kiemelt szállító fótisa
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Ez az utalá a laikus sámára önmagában - só szerinti értelrnezésben _ a
nemzeti fegyveres erőket a nemzetkcizi és az állami törvényeken kívűlál-
lónak tünteti fel, azonban nem így van.

A több éven keresztül végzett nemzetközi szállííá§i tapasztalataink
és az egyes államoknemzeti törvényei e5rmásra épülése megismerésével
(ogharmonizáció) állíthatjuk, hogy rendkívül §zigorú törvényi és jog_
szabályi keretek között folyik a NATO tagországokban és a nemzeti had-
erókben a veszélyes áruk szállítása,

A fegyveres erők specifikumából adódó kivételes eljárásokköre egy-
re szűkül, illetve megszűnik, hiszen a nemzeti közlekedési tér, amiben a
rnozgás történik jelentős változásokon ment keresztül. Erződik a jármű-
állomány ugrásszerű növekedése, a Seengen-i eryezmény hatására a ha-
tárok átjárhatósága, a nemzetközi turizmus növekedése, a nemzeti vagy
nemzetköZi terrorizmus térnyerése.

Tanulmányunkban elemezni kívánjuk a veszélyes áruk szállítása
szabályozásának helyzetét hazánkban polgári és katonai vonatkozás-
ban. Be kíválljuk mutatni . a je|eDlegi ismereíeink alapján - a NATo
tagállanok ezirányú szabályozási, vezetési é§ végrehajtási rtndszerét

A hazai és nemzetközi helyzetelemzés alapján ajánlásokat kívánunk
megfogalmazni a további kutatómunkához, valamint a honvédségi veszé-
lyes áruszállítás űjr a szab ály ozásához.

A veszelyes áruk száütásának §zabályozott§ága, a szállííá§sal
kapcsolatos főbb tapa§zíalatok a Maglar Köztársasrig

és a Magyar Honvédség vonatkozásában

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó első szabá|yozás 1888-ból,
Németországból származik, mely szerint a Rajnán behajózott veszélyes
szállítmányokra fekete olajfestékke| úkellett írni a" Méreg!" feliratot. A
veszélyes áruk nemzetközi szállításáravonatkozó első nemzetközi egyez-
mény 1890-tól van érvényben. Ennek értelmében Németország és Svájc
szabályozta a veszélyes áruk kölcsönös vasúti szállítását, 1928-ban jelen-
tek meg először a veszélyességi bárcák. Az ENSZ 1945 óta ülágviszony-
latban foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdésivel.
Az illetékes szerv az ECOSOC, melynek feladata minden szállítási mód
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tudományos, műszaki és adminisztratív alapjainak kidolgozása. Az l985-
ben Ausztriában megtartott a veszélyes áruk sállíüásával foglalkozó
Lofer-i konferencián a következő alapelveket fogadták el, melyekhez a
küIönbiiző egrezményekhez csatlakozott országok tartják magukatl

1.) A veszélyes áruk szállításával ugyan társadalmi igényeket elégí-
tenek ki, de ezzel csak kelló felkészültség mellett szabad foglalkozni,

2.) Csak olyan mértékben szabad üzletet kötni, hogy az emberek, a

vagyontárgyak és a kömyezet védelme biztosítva legyen, sót ezt a védel-
met fokozatosan növeljék.

3.) Minden üzleti akciónál szem előtt kell tartani a veszélyes áruk
szá|lításával összefüggó kockázatokat.

4.) A termeló üzemeknek elsősorban felelősséget kell vállalniuk az
előírt szabályok (csomagolás) megtartásáért és ennek a felelősségnek tu-
datában kell megbízásaikat a fuvarozó vállalatok felé megadni.

5.) A munkavállalók biztonsága érdekben a nagy vállalatok központ-
jaiban kialakított biztonsági előírásokat a leányvállalatoknál kihelyezett
üzemrészekben is szigorúan meg kell tartani.

6.) A vállalatvezetőknek aktívan közre kell működniük a biztonsági
szabványok, jogszabályok kidolgozásában és végrehajtásában.

7.) A termeló vállalatok és fuvarozó vállalatok vezetói egyaránt kö-
telesek az alkalmazottaikat, ügyfeleiket és a nagyködnséget tájékoztatni
termékeikről és azok szállításának veszélyes jellegéről.

8.) A vállalatvezetóknek gondoskodiuk kell arról, hory alkalmazot-
taik kellőképpen ki legyenek képezve a veszélyes áruk kezelésére. Min-
den vezető közvetlenül és személyesen felel beosztottai testi épségéért.

9.) Üzleti kapcsolatokat csak olyan vállalatokkal szabad kialaKtani
és fenntartani, amelyek képesek veszélyes áruk kezelésével bizton-
ságosan foglalkozni és különósen alkalmasak arra, hogy ilyen áruk szál-
lítási-előkészítésé t v agy szá|lítás áí v é gezzék.
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10.) A vállalatvezetőknek intézkedéseket kell tenniük, hogy a kö-
zcinségben kellő bizalom alakuljon ki arra vonatkoáan, hogy vállalatuk
a veszélyes árukkal a biztonsági követelmények legteljesebb tiszteletben
tartása mellett foglalkozik.

A szabályozottság jelenlegi helyzete a Magyar Köztársa§ág
terüleúén

A Maryar Köztrársaság (korábban Ma§,ar Népköáársaság) valamennyi,
a veszelyes áruk száÜtásával kapc§olatos elsŐ§orban termé§zetesen az eu-
rópai rronatkozású nemzetközi egezméayhez csatlakozott, Az egem:ré-
nyekben foglalt kötelezettségeknek megfelelóen, mindegyik szállítási al-
ágazatra vonatkozóan ahazai törvényi szabályozás megtörtént, azok éven-
kénti " karbantartúsa" a változásoknak megfelelóen folyamatos.

A veszélyes áruk sállítí§át szabályozó jelenleg érvényben lévő al_
ágazati jogszabályolc

a.) Közúti szállítás

Veszélyes Ácuk Nemzetközi Közúti S záIlításárólszoló Európai Meg-
állapodás (ADR):

- az egezméírytkihirdette az 19'79. éví 19.sz. tvr.,

- a konkrét jogi, forgalmi, műszaki előírásokat tartalmaá "A'es'B'
melléklet elóírásait kihirdette és belföldi közúti forgalomban való alkal-
mazását elrendelte az aáta többször módosított 2011979. (Ix.18.) KPM
§z. rendelet legutolsó módosítása a 13/1995. (Ix.l.) KHVM sz. rendelet-
tel történt,

- teívezrte van az ADR 7997-bel történő, valamennyi módosítá§t
tartalmazó újbóli kiadása.

A2Ol1979. (IX18.) KPM sz. rendelet melléklete tartalmaz hatósági
feladat megosztást.

L39



b.) Vasúti szállítás

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Eryezmény (CO1]T) B Fűggeléke
(CIM Egységes Szabályok) I.sz. Melléklete: a VeszélyesAruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásóról szóló Szabályzat (RID):

, az egyezmélylkihirdette az 198ó. évi 2.sz. tw.,

- a RID szabályzatot kihirdette a 4/1987. (V.13.) KM. sz. rendelet,

- a RID szabályzat belföldi vasúti forgalomban való alkalmazását el-
rendelte az aáta módosított 12i1990. (rV30.) KoHEM sz. rendelet,leg-
utóbbi módosítás a 141795. QX.l,) KIIVM rendelettel történt.

c.) Belvizi szállítás

Veszelyes Á,ruk Nemzetk<i ú Belvizi Szállításáról szőlő Szabályzat
(ADN):

- kihirdette á belföldi vízi szállításra való alkalmazását elrendelte a

2ll99. (II.22.) KPM sz. rendelet. (Az eredeti formájában nemzetközi
egyezménnyé nem vált a szabályzaí, mivel csak Magyarország írta alá.

Korszerűsítése most folyik, a korszerűsített változat várhatóan európai
nemzetközi egyezménnyé válik).

A 211982. (II.22.) KPM sz. rendelet melléklete laítalmaz hatósági
feladat megosztást.

d.) Légi §zállítás

Nemzetköá Polgári Repüésről szóló (Chicago-i) Egyezmény 18. Füg-
geléke:

a Veszélyes Áuk Biztonságos Légi Szállítása (ICAO TI)

- a Chicago-i Egyezményt kihirdette az 7971. ffi,2Ssz,tw.,

- a i8. Függelék még nincs kihirdetve (ennek kihirdetése és az ICAO
Múszaki Utasítás okközzététe|e az új légügyi törvény végrehajtására ki-
adandó rendelettel várható. (Aveszétyes áruk biztonságos légi szállítása
ezen kívül a vonatkozó ICAO kézikönyvek közzétételét is igényli.)
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€.) Tengeri §záIlítrás

"ÉIetbiztonság a tengeren" tárgyi nemzetközi (SOLAS) egyezmény
\{II. fejezetének,4 része: Netaetközi Tengei VeszéIyes Aru Kódex (IMDG
Kódex):

- a SOLAS eryezményt kihirdette a 16/1980. (V.23.) MT sz. rendelet,

- az IMDG Kódex nincs jogszabállyal kihirdetve.

í.) A veszélyes óruk szállításával kapcsolatos eryéb jogszabályok:

- 8/1988. (X.31.) KM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról és
fuvarozásáról;

- 12211989. (XII.S.) MT rendelet az eryes veszélyes árukat szállító
közúti járművek útvonalának kijelöléséról;

- 12l1g8g. (XII.S.) KÖHÉM rendelet az egles veszélyes áruk szállí-
tásához szük§ége§ útvonal kijelölési kérelem és határozat mintájáról,va-
lanint az útvonal-kijelölés díjáról;

- 611989. (§t.U.)XÖIIÉVI-IPU rendelet az atomeróművekből szár-
mazó kiégett nukleáris üzemanyagok biztonságos vasúti fuvarozásáról
szóló szabályzat k őzzétételéről.

A felsorolt és jelenleg érvényben lévő jogszabályokkal kapcsolatban
nagyon fontos meg|egyezni, hory elsósorban a közúti szállításra vonat-
kozók tartalmazzák azt a jogszabályi kitételt, amely szerint a rendelke-
zésekhatálya a fegyveres erőke, ha járműveikkel honvédelmi célú szál-
lítást végeznek, nem terjed ki. Az ADR 2. § . 1. cikk a. pontja eíre vonat-
kozóan így fogalmaz: "jármű" a gépkocsi, a nyerges vontató, a pótkocsi
és a télpótkocsi, amint azt az 7949. szeptember 19-én kelt Közúti Egyez-
mény 4. cikke meghatározza, kivéve a valanely Szerződő Fél, fegneres
erőinek tulajdonában vary rendelkezése alatt álló járműveket.

Valamivel másabb a helyzet a "Veszé$es áruk nemzetk)ü vasii fu-
varozásáróI szóIó szabályzat" (RID) rendelkezéseinek betartása eseté-
ben, mivel azok a vasútra feladott honvédségi veszélyes áruk szállítrására
egyértelmúen vonatkoznak.
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A veszélyes áruk §zálütásának helyzeíe a Magy,ar HonvédségnéI

Nemzetközi konzultációink tapasztalataink alapján a katonai veszé-
|yes fu,lkkét alapvető csoportba sorolható^-i

- egyik azon árucsoport, amely klasszikus értelmezés szerint fizika!
kémiai tulajdonságai miatt veszélyes a környezetre (szenlyező, métgező
vag lűzveszélyes volta illetve káros sugárzást kibocsájtó képessége mi-
att;)

- másik csoport a veszÉ.|yeztetett án)kcsoportja, amelyek elsősorban
a harceszközök és a harcanyagok (ez utóbbiak egyben veszélyes anyagok
is), mert ezek illetéktelen birtoklása nemz€tbizton§ági veszélyt hordoz.

Annak megállapítására, hogy a Magyar Honvédségnél mekkora
mennfségú veszélyes anyag kerül évente elszállításra 195-ben bekértük
az egye§ szolgálatoktól az információkat, amelyek eg át|ag év adatai,

nem tartalmazzák az átszervezésekból adódó többlets zállításokat- Ennek
összegzett adatai az ahábbiak

- egészségügyi szakanyag

- rnűszaki szakanyag

- veryivédelmi szakanyag

- fegyverzettechnikai szakanyag,
robbanó és lószeranyag,

- magnetron (elektroncső)

20-22 tlév
35-n tév
90_1ffi t/év

300400 t/ev

0,5-0,6 t/ev

- páncelos és gépjárműtechnikai szakanyag,
akkumulátor 10.0ffi db/év

-üzemanyag összesen 10.fi[-15.0ffi Vév

Az átlagos szállítási távolság 150-200 km

A felsorolds koróntsem teljes, de annak étzékltetésére mindenlceppen
alkalmas, hogt képet alkassunk a Magur Honvédség által évente szóllí-
tósra külő ve§zéWs úruk volumenéról.

A fenti adatok is érzekeltetik annak fontosságát, ho§/ a veszélyes
áruk honvédségen belüli mozgatásának szabályozásával érdemben fog-
lalkozni kell. A tavalyi evben vegzett felméré§ §orán a kiküldött köröz-
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vényben kértük az egyes szolgálatfőnökségeket annak megítélésére,
trogy milyen a szakterületükön a veszélyes áruk (anyagok) szállításával
kapcsolatos szabályozottság helyzete. A be érkezett j elenté s ekből me gá lla -

pítható, hogl a veszélyes áruk szállításának szabáIyozottsága a honvédsé-
gen beIüI eltérő kepet mutat. Vdn olyan szolgálat (pl. műszaki, fegwerzeti),
ahol a mostani helyzetet szabályozottsáq szempontjábóI kielégítőnek ítélik
meg és eg újabb intézkdéssel a nilszabályozóstól tartanak Mús szolgóIa-
toknál (mint pI. páncéIos és gépjórműtechnikai, vepivédelmi, egészségugli
és repülő) arra a következtetésre jutottah hog a szállítást központillq sza-
bályozni kell. Valamennyi szolgáIat egúntetúen igenyli viszont a veszéIyes
áruk körének, kategorizálásának íelmérését és pontos meghatározását.

Megállapítható még azaknál a szolgálatoknál is, ahol a túlszabályo-
zá§tól tartanak, hogy a jelenleg érvényben lévő szab ályzatok 15-20, vagy
ennél több éwel korábbiak, tehát mindenképp átdolgozásra, felújításra
szorulnak vagy új szabályozás (szakutasítás) kiadása szükséges. Meg kell
említeni'X műszaki fekzerelések tárolási szahltasítása)" I. részt, amely
1977 -ben lett kiadva. Ebben szabályozva vannak a robbanószerek szállí-
tásánóI betartandó dltalónos biztonsá§ rendszabúIyolq a robbanószerek
vállítása gépkocsin, vasúton, hajón és légtiton. Erre a szakutasításra hi-
vatkozva ítéli meg úgy a műszaki s zolgálat, hogy az ő területükön a sza-
bályozottság rendben van! Ha csak mást nem veszünk figyelembe, de azt
mindenképp látnunk kell, hogy közben eltelt közel húsz év!

IJ gyan így a feg,,l.erzeti szolTdlat is olyan korábbi szakutasításokra hi-
vatkozott mint pl. TUFE/150. (Szakutasítás a lószerraktárak és bázisok
részére), TUFE/ 138. (Szakutasítás a fegyverzeti anyagokvasúton és gép-
kocsin történő szállítására), TUFE/309. (Utasítás a feg]verzeti anyagok
tárolására és megóvására), melyek felett bizonyos mértékben eljáít az
idő.

Félreértés ne essél9 a példaként kiragadott szalaiasítások előírásai
alapvetően jól<, de alaualizáIásuN korszerűsítésük mindenhogl szükséges-
sé vált.

A beérkezett anyagok alapján megállapítható, hory a honvédség
olyan szakemberei, akik a veszélyes áruk szállításával valamilyen formá-
ban tbglalkoznak, azok a közúti szállításra vonatkozó ADR előírásait
általában ismerik és az ott leírt követelményekkel azonosulni is tudnak.
Ez bebizonyosodott azon a tanácskozáson is, amit 1995 márciusában az
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ATFCSF-ség közvetlen és a seregtestek szakemberei rószére a veszélyes
áruk szállítása témájában levezettünk. Ennek a tanácskozásnak a tapasz-
talatai között szerepelt annak megállapítása is, hogy a veszélyes anyagok
kózúti szállítása során az ADR előírásainak betartása a honvédség részé-
re is előbb vagy utóbb elkerülhetetlen lesz, ezzsl a jelenlévők egyetér-
tettek. AZ a kedvező helyzet, amely alapján jelenleg még a különböző
rendelkezések nem vonatkoznak a Ma§lar Honvédségre valószínűleg
sokáig nem lesz megtartható. A fogadtatás a hozzáállás és a megértés
szintjén a szakemberek részéről kedvező, mivel mindenki érzi ennek je-
lentőségét, az anyagokat pedig szeretné biztonságosan, a tőrvények be-
tartásával szállítani.

A rendelkezések adta kibúvási lehetőség negatív elójellel véve azért
"kedvező" ahonvédség számára, mert a szigorú előírásoknak a technikai
követelmény oldaláról a jelenlegi szállíójármű állománnyal nem képes
megfelelni. De ez a helyzet álkompromisszumot jelent és minden bi-
zonnyal sokáig n em Lehet vele "visszaélni".

A téma fontosságát felismerve annl eredményt sikerült elérni, hogy
a gépkocsivezetők szakmai kiképzési programjában 1994-től 6 őra kere-
tében szerepel a veszélyes árukszáíIításával, rakodásával kapcsolatos is-
meretek oktatása. Ez az óraszám azonban minden bizonnyal kevés és
csak a figyelemfelhívás szintjén képes a gépkocsivezetők felkészítésére,

A honvédségben Iévő jelenlegi helyzet elemzése uüín az alábbi ja-
vaslato\ ajánlások fogalmazhatók meg:

a.) Fel kell mérni és pontosan meg kell határozni a különböző szak-
területeken lévő veszélyes áruk (anyagok) körét, végre kell hajtani azok
kategóriába sorolását.

b,) HM szintú szabályozás szükséges aszállítással kapcsolatos felada-
tok meghatározására,

c.) Rendezni kell a veszélyes áruk (anyagok) szállításának honvéd-
ségen belüli bejelentési kötelezettséget.

d.) Felső szintű döntés szúkéges ahhoz, hory a polgári életben meg-
lévő szabályozlás a honvédség szállításaira érvényesnek fogadjukel. Meg-
ítélésünk szerint a jövót illetően ez mindenhogy szükségessé válik, de
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ennek bevezetése számtalan olyan probléma felvetését jelenti, aminek
komoly anyagi vonzata,] ar'-

e.) Döntéstől függóen tervezni kell a követelményeknek megfelelő
szállítótechnika b eszer zÉsét, rendszerbeállítását.

f.) A veszélyes áruk szállítását végzó gépkocsivezetőktől meg kell
követelni az ADR vizsgát és az i\en beosztásokat hivatásos vagy szerá-
déses státusszá kell nyilvánítani..

g,) Meg kell üzsgálni annak lehetőségét, hogy a honvédség veszelyes
áruinka (anyagainak) szállítását erre megfelelő járműparkkal rendelkezó
polgári szállítókkal milyen feltételek mellett lehet végrehajtani.

Az Európai Unióbeli és NATO tagállamokban polgári és katonai
jellegű veszélyes áruk sállításának elvei és szabrályai

A Magnr Honvédség kózlekedési szolgálata tapasztalatait a délszláv
válság kapcsán végzett ENSZ (UNPROFORM), IFOR csapat és anyag-
száIlításoh a volt szovjet áIlamadósság kompenzálása érdekben végzett
haditechnika és hadianyag szóllítósoN egléb segéIyuállítások - amelyek
közül legkiemeltebb volt mind mennységben, mind összetételben a német
segélyszállítás -, a honvédség kereskedelmi jellegú szállításai, valamint a
Maglar Köztársaságon keresztiil haladó és a katonai közlekedés áItal fel-
üglelt nemzetközi csapatkontingens, hadianyag tratuitszállítmányok szer-
vezése és irónyítása terén szerezte.

Az elmúlt öt év szállítási feladatai kapcsán mintegy húsz állam kato-
nai szállítmányaival kerültünk közvetlen kapcsolatba.

A szállítmányokkal kapcsolatos eljárások és a vezetésükkel szembe_
ni egyes nemzeti igények rendkívúl széles skálán mozogtak. Ezek a ke-
zelési igények három markánsan megjelölhető - egyezményekkel, tör-
vényekkel behatárolható - kórbe csoportosíthatók.

Első csoportba sorolhatók azok az országok, amelyek a közlekedés
valamennyi ágazatában (közút, vasút, belvizi-folyami, tengeri és légi) alá-
írták és ratifikálták a Nemzetkcjzi Veszélyes áruk szállítási egyezménye-
ket és a nemzeti jogharmonizációt e|végezték, a végrehajtásban érintet-
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tek több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, A katonai (szövetségi,

""ir"irr 
t rr"X"déŰ'eljárások kimunkáltak, azok stabil és mobil (a vál-

rozásokát kóvető) elemi összhangia biztosított,

Ebbe a csoportba sorolható valamennyi európai és NATO tagállam,

Második csoportba sorolhatók azok az országok, _amelyek 
nemzeti

funn"iÉn.es" (ném NATO tagok) és az Európa Unióbeli.tagságuk ü-

#i;iiltk?lJű pr"n n".""Étnél a témáhoi kapcsolódós_zabályozás

#;'Üilíl;]];-ű, .Öunnut a nemzeti szu,"erenitást'édő szígotítár

,Ü.g!un"ilr."r"r.lfik á jogharmonizáció is (pl, Ausztria),

Harmadik csoportba sorolhatók a közep európai .országok, 
a volt

VSi ?ir"r-t?, uiáaanamot, ityen hazánk is, Közós jellemzök, hogy a

;Ű;;;illy;rás átalakítása áegkezdődött, a katonai szabályozók vi_

ffi;eiiÖy;;k minimális sziíten kerültek módosításra, A katonai

i.rr"rUOr 
"aáíá 

't ivételezések" széles körben jelen vannak, 
^ellentmondá-

iij"i""rÖéi"iiá;r"iúi"r"i,,"int",inden egyes szállítási feladat egyedi

egyeztetést igényel,

Az általunk végzett csoportosítás egyten szemléletet, a veszélyfor-

,^n"rri|ái"..aáfiást is triÉrOzi, Az ehíkét csoportba soroltaknál min-

;;;Jk;Ú;g motivációja, hogy "a veszélyes anyag soha ne vá|jon

;;"Jüi;uffi a iá.,adalű 1nyilvánosság') égyüttműködik a katonák-

kal,

A harmadik országcsoportnál ez a szemlélet még nem jellemző, sok

a titoúatosság, a nlúnoiság még háttérbe szorul,

A NATO orságok hadseregeiben a Veszélyes Áruk sállíásának

főbb elvei közlekedési alágazatonként

Az általunk rnegismert valamennyi NATO országbankiilön törvény

szabáIyozza:

- a veszélyes áruk szállítását,

- a katonai veszélyes anyagok őrzés-kísérését a lopás, a rablás, a

diverzió és a kémkedés elhárítására,
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- a nemzeti és szövetséqes haderő mozgásközbeni feladatait,
(újabban kétoldalú nemietközi egyezményekkel a PfP országok
ieie; viselkedéset és fegyverhasználatának rendjét,

- a törvényeket, határozatokat betartó szervek feladatait,

- a háborús fegyve rzetek e|lenőrzesét,

Ezek a törvények és a végrehajtásuka kiadott különböző szintű ha-

tározatok, utasítások alapja minden esetben a polgári Nemzetközi
Egyezményen alapuló nemzeti alaptörvény. A katonai rendszereket sza_

biiyozó töwényet csak azokat a kitételeket szabá|yozzák, amelyeket a

Ne-mzetközi Eglezmény és a nemzeti törvény a hatáskörbe utal, illetve
katonailag értJmezi a polgári torvényekben megfogalmazott szabályok

katonai végrehajtását.

Iínyeges elem péIűul a Német Szövetségi Köztúrsasó4bary hogl va-

Iamennyi Ízövetséges csapat az orszá? területén a nétnet ttirvények szerint

tevékeiykedhet. Ktllcinteges jogok ugyan vannak, de törvényben behatá_

roltak. ilyen lehet a harCi repülőgépek, hadihajók, vagy,a_gyakorlótere-

ken való-mozgás, a bemálházott harcjárművek egyedi elbírálása, a hadi-

helyzet és a iem háborús műveletek speciális szabályai Mindezeket
konkrétan a törvények felsorolják.

A katonai Veszélyes Á,rukat kettő kategóriában kettós él érdeké-

ben csoportosítjiik

Első csoportosítás: élj a, valamennyi haditechnika és anyag besoro-

lása veszélyességi fok szerint. Alapja az (UNO,IJN) ENSZ besorolás,

Ennek elvégzése és naprakészen tartása (a NATO-ban alkalmazott l-től
V. kategóriára) az egyes kategóriák legfelsőbb vezeó szervei kötelessége

és íe|adata. Az összefogásáért a legfelső nemzeti logisz{tkai vezető szerv a

fetelős. NáIunk ez az anyagnemfelelősi kórbe illesahető,

A veszélyességi fok szerinti besorolás alapján az anyagfelelős vezető

szewek elkészítik áz egyes specifikációkhoz tartozó kezelési elóírásokat,

követelményeket (ilyenek pl: eg5rütt tárolás, szállítási, rakodási, ógzítési
követelmén}ek, hóménéklet, rendkívüli esetekben a károkozás felszá-

molásának módja, egészségügyi eljárások, stb.), Előkészítik a Nettó rob-

banóanyagsúly izáávetési adattárat, amely alapján a szállítóeszközök
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technikai paraméteíei függvényében meghatározható az egy eszközön
szállítható maximált mennyiség,

Külön kerül kimunkálásra a rádioaktív (sugárzó) anyagok és speci
ális szállítótartályai besorolása és kezelési követelményei,

Második csoportosítás: célja a veszélyeztetettségi fokok meghatá-
rozása, amely alapján a lopás, a rablás, a diverzió és kémkedés megelő-
záére irányuló rendszabályok kerülnek kidolgozásra és az őrzés-véde-
lem megszervezésre.

Ebben a csoportosításban az anyagok lehetnek:

a.) VeszéIyeztetettek: az ide sorolt hadianyagoknál alapvetően a ká-
rokozás értékétől és a felhasználhatóság hiányából felmerüló szempon-
tok érvényesülnek (általában fenntartási anyagok).

b.) Különösen veszétyeztetettek: ezek alapvetően a terrorizmus és a
kémkedés célany agai az alóbbi bontásban:

- minden robbannóanyag,
- kézi fegyverek (pisztoly, géppisztoly, géppuska),

- kézigr ánát, gránáWetó fegyverek,
- aknák,
- páncéltörő és légvédelmi fegyverek,
- kilövó szerkezetek, gyújtóegyverek, gránátok,

- lőszerek kézifegyverekhez, rakétákhoz,
- különleges vegyianyagok,
- sugárző (hasadó) anyagok,

- infravörös, speciális látó (felderítő) és irányzó készülékek.

A veszélyeztetett és külónósen veszélyeztetett besorolásokat kata-
lógusba foglalják, alapelvként érvényesítik a hábonús fe5rerzetek ellen-
őrzésére vonatkozó törvény cikkejeit.

Az a., és b. alpont szeinti besorolás felelőse szintén a logisztkai legfel,

sóbb vezetőszerv, végrehajtója a I lől W. kategória vezető (kijelölt) állomá-
nya.
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Meg kell jegyeznűnk, hogy az egyes NATO onzágok nemzeti sajá-
tosságából adódóan - nemzeti besorolásként - találkozhatunk VIII-IX.
besorolással is, ezt a NATO eljárási STANAG-ok lábjegyzetei rögzítik,
azonban ezen országok kettős besorolást ké§zítenek. Eryik a NATO I-V
besorolás, má§ik a nemzeti sajátosság szerinti. Tájékozódásunk szerint
1997-től a nemzeti besorolások felszámolását megkezdik,

Közlekedési a|ágazatonként a polgári és kaíonai szabályozás főbb
terülelei

1,) Közúti szállítás:

Véleményünk szerint a tanulmányunk ezen részét a Német Szövet-
ségi Köztársaság területén érvényes szabályozásokon keresztül célszerű
elemezni és bemltatni az alábbiak indoHásával:

- A várható NATO tagságunk esetén a hazártkra háruló feladatok
köre megközelítőleg azonos jellegűnek prognosztizálható. Ilyenek a
több nemzetiségű csapatkontingens állomásoztatása a szárazföldi és légi
haderőnemektől, hadászati csapásméró erókből, logisztikai bázisok,
szervek és valamilyen szintű vezetési elem múködési feltételei bizto§í-
tása;

- A közlekedési tér - hasonlóan - jelentős tíanzit útvonalakat foglal
magába, hazánknak a NATO déli szárnyáratörténő kijutás szempontjá-
ból a hadászati jelentősége felértékelődhet;

- Szabályozottság szempontjából a " német alapossá!'példaértékű le-
het számunkra, ugyanakkor a NATO tagországoka általánosítható;

- A többéves szakmai kapcsolatok alapján a segítségnyíjtási készség-
re vonatkozó ajánlatta| rendelkezünk.

A katonai szabályo zás alapja a veszélyes áruk közúti szállítását sza-
bályozó Nemzetkiizi Egyezrnény (röüdítve nemzetközi jelölése ADR),
valamint az eztkiegészítő, illewe hatályba léptetó nemzeti iörvény.

Német Szövetségi Köztársaság terü|etén az7996. április 01-el életbe
léptetett törvényi módosítás alapján mind a Nemzeti haderó, mind a te-
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rületén állomásozó szövetséges csapatok az ADR egyezmény és a polgári
előírások alapján végezhetik a veszélyes áruk közúti szál]ítását.

A törvény 14 § -ból, valamint A és B mellékletből áll. A kivéíeles
rendelkezéseket és a műszaki-technikai elóírásokat a törvény eg5rbefog-
lalva tartalmazza. Ezt a törvényt kell alkalmazni a konténeres szállításnál
is.

A kivételes rendelkezés me§ogalmazza:

- Ajárműbe málházott anyagok (pl. hk., tü.löveg+vontató, §tb.) moz-
gása nen száIlíüá§, hanem magukkal vitel;

_ Kizrárólag katonai tulajdonú és használatú utakon ryakorlótereken
való mozgásokra a törvény előírásai nem vonatkoznak, de előímak rend-
szabályokat;

- A törvény meghatározza azon anyagok körét, amelyek kjzárólag
katonai eszközzel szállíthatók közúton (pl. speciális robbanófejek, stb.);

- Külön előírás vonatkozik a katonai tulajdonú veszélyes anyag pol-
gár í eszkönel történő szállítására ;

- Tartalmazza a katonai és polgári gépkocsivezetóvel szembeni elő-
írásokat.

A közúti veszélyes áruk szállítását szabályoző löwény egyes cikkelyei
elemzését nem tartjuk célszerűnelg helyette néhány a végrehajtás érde-
kében foganatosított eljárás i§mertetésére térünk ki.

Az egyik cikkely a gépjármű személyzrtével szembeni követelmé-
nyeket rögzíti. Előírás a gépkocsivezető és a kílsérő jelenléte a gépjár_
művön, a kíséró - egyben lehet a másod gépkocsivezető is. Iényeges, mert
veszélyes árut szállító eszköz nem tarthat pihenőt, tehát a szállítási távol-
ság függvényében a gépkocsivezetőt váltani kell. Másik kiíétel, hogy ve-
szélyes árut szállító gépkocsit csak a szállításra kiképzett és jogosít-
vánnyal igazolt gépkocsivezető vezethet (ez vonatkozik a BUNDES-
WEHR állományában lévő katonára és polgári személyre).
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A törvény sze|lemének érvenyesítése végett a katonai szolgálatba
lépó (katona, polgári) jogosíWánnyal rendelkező gépkocsivezetőket kü-
lön tanfolyamra vezénylik. A gépjárművezetők létszáma a BUNDES-
WEHR-ben jelenleg 30.000 fő, az éves fluktuációt alapul véve évente
9000-10.000 fő kiképzését végzik. A tematikát és a vizsgakövetelménye_
ket a polgári ipari ós kereskedelmi kamara dolgozta ki,

I. osztályú veszélyes áru szállítási jogosíWányhoz (üzemanyag és su-
gárzó-hasadó anyag kivételével) 30 óra tanfolyamidó és vizsgatétel.
Üzemanyag és speciális anyagszállítási jogosítvány tanfolyam ideje 45 óra
és vizsgatétel.

A kiképzés a szárazfő|di haderőnemnél 49, a légierőnél3O, a hadi-
tengerészetnél egy, a speciális haditechnika részére eg5l kiképző bázison
folyik.

1997. janúr 01{ól a gépkocsivezetői kiképzés rendszere áttér a
nemzetközi szabvány (STANAG) szerinti képzésre, mivel más orság
területén csak az ilyen jogosítvánnyal rendelkező BUNDES§VEHR ál-

lományi személy vezethet gépkocsit. Ez azt jelenti, hogy például csak

lőszerszállítás vonatkozásában az összes gépkocsvezetó 50-6O Vo,ának
átképzését el kell végezni.

Reméljük, ezeknek a gondolatoknak az elolvasása során mindenki-
ben felvetődik a kérdés, hogy isvan ez nálunk most az átszewezés, az űj

típusú kiképzés és akiképző-bázísok létrehozása időszakában? Ki a fe-

lelős ezért a témáért? a közlekedési szolgálatfőnök?, az nem, mert csak

"atkalmazó", a páncélos gépjármű szolgálatfőnök?, az nem lehet, mert
csak a gépjárműtechnikai állapotáért (üzemeltetésért) a felelős, a száraz-

földi fócsoportfőnök? vag5l az ősszevont utódszeívezete a haderőnemű
vezérkar?, az nem lehet, mert csak a kiképzésért felel. Hát akkor ki?

Ha tényleg a NATO orientáció és nem az afgán törzsi haderő struk-
túra elérése a cél, akkor a válasz e5lszerű a Közlekedési Szolgálat. Csak-
hogy ezt parancsra, a feltételrendszer három ágazattól egy ágazathoztör-
ténő csoportosítása nélkül nem mery. Az idő sürget.

A törvény egt következő kitétete a megielölés és az alapvető felsze-
relés rneghatározása.
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A veszélyes árut szállító jármű megjelölésére a Nemzetkózi előírá-
sok a mérvadóak. Tehát a közlekedés valamennyi résztvevőjének fel kell
ismerni a fokozott veszélyforrást, Tehát nem a halálfejes fekete zászló a
jel, hanem az ADR nemzetközi jelölése. Jogszabályban nálunk ez sem
szabályzott, és miután nincs jogalap ezért pénz sincs ezekbeszeízésére.

Az alapvető felszerelés meghatározása a szál|ít6 jármőre és a gép-
kocsi személyzetre vonatkozik. A veszélyességi foktól függően minden
veszélyes anyag feladó (raktár) rendelkezik az ellenőrzés szempontjait
tartalmazó üxgalappal, - a feladó felelőssógét meghatározó törvényi cik-
kely alapján - ezí az ellenőízest köteles végrehajtani, a lapot kitölteni.
Csak példaként említem, hogy a Hungarocamion kiválóan felkészített
eszközeinél is volt hiányosság és 3-5000 DM beszerási költség mellett
tudott 2-3 kocsija megfelelni az előírásoknak (ez a költség nem a mi szál_
lítási kóltségvetésünket terhelte).

Az általános és rendKvüli biztonsági rendszabályok köre meghatá-
rozza többek közöIt aveszélyeztetett és különösen veszélyeztetett cso-
portosítá§ú anyagok órzés-védelmével kapcsolatos előírásokat. Ilyenek
pl. a különö§en vesúlyeztetelt csoport csak fegyveres ónéggel kílsérve
haladhat, míg pl. a veszélyeztetett kategóriáknál a kíséró is elláthatórzési
feladatot stb.

A különösm veszélyeztetett csoportba sorolt anyagok szállításával a
terrorbmus és kémkedé§ ehárttásában eglüttműködnek a belügti és a nem-
zefuabnsági szeryek is. Több országot étintő szállííások előkészítésekor
ezt valamennyi érintett fél részvételével rendezett találkozón kell egyez-
tetni. Valamennyi fontosabb és ebbe a kategóriába sorolt anyag német-
országi szállításánál egrszemélyi felelősséggel rendelkezni kell.

2.) Veszélyes áruk sállitása vasúton:

A nemzetközi vasúti szállítási egyezmény (rövidítése RID) nem ad
kivételes jogot a katonai veszélyes áruk szállításánál, tehát a vasút szava
a döntő.

A speciális katonai vasúti szállítási igények biztosítása érdekében -
Német Szövetségi Köztársaságban is - az állami elsóbbséggel történő
szállítás fogalma, illewe a különleges eljárást igénylő szállítmányok ke_
zelése fogalomkört alkalmaznak. Ezek a fogalmak - természetesen a pi-
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acgazdasági körülmények köz<itti finanszírozási feltételekkel katonai el-
sóbbséget - de nem szabálytalanság engedélyezését jelenti.

A tóbb nemzetiségű NATO haderő, illetve a nemzeti haderő vasúti
szállításai összehangolására, a katonai krizlekedési felsőszintű vezető
szervekkel történő kapcsolattartásra - például a Német Vasutak Rész-
vénytárs aság vezéri gazgatóságán is v ezérigazgató hely ettesi j o gkörrel ka-
tonai üryekben járta polgári vasúti katonai szállítási fóosztály múködik.
(Ezt nálunk a MAV-nál 1991-ben felszámolták.)

Meg kívánjuk jegyezni, hogy ez a főosztály képüseli a NATO Eu-
rópai Főparancsnokágán a Védelem Polgári Tervezó Főbizottsága Eu-
rópai Belföldi Felszíni Szállítás Tervező Testületben (PBEIST) a német
államot vasúti ágazatban, A főosztály beosztottjai résztvesznek a NATO
Európai Szövetséges főparancsnokság (ACE) Mozgekonysági Koordi-
nációs Központja (AMCC) két osztálya munkájában.

3.) Belvizi (ADN), Duna-Rajna-Majna folyami - (ADNR) és tengeri
(NIDG) eszközökkel történó áru szállítás

Mindhárom vizi ágazatra vonaíkozÁan bérelt polgári (szállító) esz-
közzel történő szállításnál a nemzetközi e5lezrnények (nem ratifikált) -

belüzi szállításnál a nemzeti törvények - a mérvadóak,

A katonai vízi eszközök (hadihajók, szállító hajók) vízi közleke-
désében az általános érvényű nemzetközi környezetvédelmi és a nemzet-
közi vízi közlekedési rendszabályok a mérvadóak.

A katona specifikumok az adott eszközre vonalkozó utasításokban
jelennek meg, illetve az általános katonai közlekedési és a haderónemi
szakutasítások szabályoznak.

4.) Veszélyes anyagok légi úton történő szállításánál a nemzetközi
egyezmény (JATADGR és IKAU műszaki utasítás) előírásai a mérvadó-
ak.

Ezek a nemzetközi eryezmények tartalmaznak katonai kivételeze_
seket, amelyeket katonai törvények (miniszteri vagy kormány rendele-
tek) szabályozzák.
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A kivételezések a harci repülőgépek, illetve mrás katonai légieszkö-
zök feladatvégrehajtás körülményei közötti tevékenységeke vonatkoz-
nak.

Külön kitételekvonatkoznak a repülés biztonsági és különleges biz-
tonsági rendszabályokra.

Polgári légi eszközzel történő szállításnál a polgári előírások a mér-
vadóak. Polgári jogkörbe tartozik pl. a csomagolás elbírálása is, utasítási
jogkörrel rendelkezik a polgári fél az átcsomagoltatásra.

5.) Valamennyi sállítási ágazatnál érvényes a jogszabályok azon
kitétele, hory veszélyes árut rakodni csak minősített, a veszélyforrást ki-
zátó alyagmozgató és rakodógéppel lehet. Ilyen például üzemanyagniál
vagylőpornál a szikravédelem, a gázüzemű targonca elrendelése, az eme-
lési súly és magasság korlátozások bevezetése.

Hasonló előírások vonatkoznak a köíözésíe, röEzítésíe is. Ilyenek a

súrlódásgátló felszerelése, súrlódási hő keletkezés kizárása, illetve a kö-
tözést végrehajtó szernélyek alkalmasságának vizsgához kötése, Példa-
ként említhető, hogy polgári szállító hajón a nemzetkóá biztosító társa-
ságok csak akkor kótnek biztosítá§t, ha az általuk elismert vizsgázott kö-
tözők végezték a rakományok rögzítését.

6.) A veszélyes áruk kezelésérg sállitására vonatkozó törvényelq
utasítások betartását felüg5relő szervek fő feladatai

Utalva jelen fejezet elején megfogalmazottakra, a törvények betar,
tására ellenőró szervek létrehozását és feladatait kűlön szabályozzák. A
veszélyes áruk szállításával a nemzeti ő a NATO Katonai Hatóságok
foglalkoznak. Munkájukat támogatja a Védelmi polgári Tewezés Euró-
pai Belföldi Szállítás Tervező testülete (PBEIST) az Eszak, Közép és
Dél-európai regionálisok bizottságaikkal bé_kében is - (ldéne az 1994. evi
legfelsőbb NATO Logisztikai Ertekezlet Allásfoglalása 712415 pontjá,
ból: A fenti polgárisr-eweka"nemzeti és NATO Katonai Hatóságok" meg-
segítésével a katonai lőszer, robbanó- és veszélyes anyagokbékében, vál-
ság vagy háború esetén történő szállítások megtervezésében eryüttmú-
ködnek, koordinálnak, együtt terveznek és felügyelnek, ellenőriznek.)
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A német Szövetségi Védelmi Minisztérium állományába a veszélyes
árukkal miniszteri főtanácsos és tanácsos (2 fő) foglalkozik.

A BUNDESWEHR Feg5iveres Erók Hivatalában veszélyes árú szál-
lításért felelős részleg múködik, parancsnoka ezredes, beosztottja 4-5 fő
fótiszt és polgári. Ennek a rászlegnek a munkáját támogatja a miniszteri
főtanácsos. Feladatuk a jogszabá\ok megalkotásáthoz a szakmai háttér
biztosítása, a nemzeti és szövetségi egyeztetések végrehajtása, a kijelölt
állandó és ideiglenes NATO bizottságokban a képviselet biztosítása, a
haderónemek felett a felügyeleti (ellenőrzési) és hatóságijogkör gyakor-
lása,

Német sajátosság, hog;t 1997. január 01-ig a BUNDESWEHR Köz-
lekedési Szolgálat a Szövetségi Védelmi Minisztérium állományába tar-
tozik, a szolgálatfónök felügeli a miniszteri főtanácsos munkáját.

Várhatóan 1997. január elsejétől a Közlekedési Szolgálatfőnölrség
átkerül a Fegyveres Erők Hivatalába és a veszélyes áru szállításért felelős
részleg beépül a Fónökség szewezetébe.

A szolgilatfőnöl<ség tervezett fe lépíté s e :

- elvi és szakmai s zewezési osztály,
- operatív feladatokért felelős osztály,
- veszélyes áru szállítási osztály.

A haderónemi parancsnokságokon és a jelenleg meglévő védelmi
körzetparancsnolrságokon (I-VIII-ig), a négy logisztikai dandárparancs-
nokságon veszelyes áru szállításért felelős részleg tevékenykedik a köz-
lekedési szolgálatok alárendelségéb en 2-3 íővel.

A haderőnemi parancsnokságok utasítá§ kiadási jogkörrel rendel-
keznek és szabályozzák a végrehajtás rendjét, ellenőrzik a szabályozók
betartását.

Valamennyi dandár és önálló egység szintű szervezetnél fűggetlení-
tett veszélyes áru szállításért felelós tiszt van rendszeresítve.
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Aszűkséges állománykiképzése, felkészítése Hamburgban a Logisz-
tikai Kiképzó Bázison, a veszélyes áruk Katonai szállítási tanfolyamán
történik beosztásuk ellátásához üxga szükséges.

A NATO logisztikai anyagcsoportosítás I-VI kategória állománya
(ti., tt., polgári) beosztáshoz kötött speciális ismereteit a konkrét beosz-
tához kötött tanfolyam keretében szerzik meg és vixgaeredményüket
tögzítik

A veszélyes áruk katonai szabályozása lehet miniszteri vagy kor-
mányszintű feladat. (Az NSZK-ban ez a védelmi miniszter hatásköre.)
Kidolgozza a minisztérium jogi- és igazgatási főosztálya, szakmailag tá-
mogatja a katonai kózlekedés és a logisztikai anyagi csoportok (I-VI)
kijelölt ágazati felelősei.

A szabályozás ezen módját a következők indokolják

- polgári esetben a §állító, katonai vonatkozásban a katonai közle-
kedés jogkóre és kötelessége a megfeleló múszaki paraméterű szállító és
rakodó eszkóz, a szállítási útvonal (az elrendelt esetekben az útvonal
engedély is) kijelölése, a szállításivégpontokon (be és kirakóhely) a meg_
határozott feltételeknek megítélése és végü[, de nem utolsó sorban a fel-
készített és vízsgával rendelkezó személyzet meghatározása;

- bármely feltétel hiánya esetén a szállítónak, illetve a katonai köz-
lekedésnek TILOS a szállítást vógrehajtani, vagris a veszélyes áru ve-
széllyé válásának lehetőségét kell kiárni;

- bizonyos részterületek más szabályozókban történő megjelnítése
szakmai véleményezése. Ilyen lehet pl, a gépjármú gyártás vagy szállító-
repülőgép felé megfogalmazandó hadműveleti és technikai követelmé-
nyek, az anyagok csomagolásával szembeni követelmények a komplex
szállítási és rakodási elvek firyelembevételével, stb.

Néhány gondolatban célszelű foglalkozni a széIeskörű polgii nyil-
vánoisóg, a katonai titotíartá§, a diverzió és kémkedés elleni védelem
viszonylagos ellentmondásával.

A széleskörű nflvánosságot és megnyugtatást e5lrészt a szabályo-
zók állampolgárok részére hozzáíérhetó közzététele, az egyes szabályo-
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zók bevezetésével foglalkozó tömegtájékoztatások (TV, sajtó) jelentik.
Másrészt a katonai eszközök jól látható megkülönböztetése a po|gári
eszközöktől (szín, rendszám, csapatjelzé§) illefie a polgári jelzésekkel
azonos veszélyes áru megjelölés alkalmzása biztosítja.

Személyes közúti közlekedési tapasztalatom volt a német közúti
közlekedési morál megnyilvánulása a katonai járművekkel szemben
(ilyenek az elsőbbségről való lemondás, katonai jármű mellett sebesség-
csökkentés, múszaki meghibásodásnál az értesítés átvállalása stb.),

A katonai titoktartást, a biztonságra való törekvést a speciális relrd-
sz abályok bevezeté sevel biztosítják Ilyenek le hetne k:

- a közlekedési útvonalon a belűryi és titkosszolgálati közlekedési
hálózati felügyelet (pl. a vasúton a vasúti rendőrség);

- megállási tilalom, illetve a megállásra kijelölt körlet területzárása,
biztosítása (ezek csak előre tervezettek lehetnek);

- szállítási útvonalak változtatása;

- őrséggel való biztosítás;

- felvezető és záró jármű (szállítmánykísérő) a|kalmazása;

- vasúti szállításnál a vonalszakaszonkénti menetirányítás (100-150
km-ként kapja meg a következó állomást, szállítmány számváltoztatása
stb).

Összességében megállapítható, hory az Európai Unió és a NATO
tagállamok haderóiben a polgári és katonai veszélyes áruk szállítása
összehangolása jogilag rendezett, a súlyának megfelelően kezelt és egy
ágazathoz kötött. Ahol a Közlekedési Szolgálat jog és hatásköre, feladat
és feltételrendszere biztosított, megnyugtató mind a katonák mind a ci-
vilek számára a biztonság.
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A NATO orságok hadseregeinél es a Magyar Honvédségnél a
veszélyes áruk szállíL,ására vonatkozó szabályok összehasonlítá-

sából levonható következtetések, a jánlások

A Magnr Honvédségnél a helyzetet a következőkjellemzik

- Vannak részterületeket szabá|yozó előírrások (elsósorban ágazati
jelleggel) átfogó és korszerű szabályozás azonban biányzik;

- Van szállítmánykísérő alerység, de csak avasúti szállítmányok fegy-
veres Ksérésér-órzésére, súlyos problémát jelent a közúti §zállítmánykí-
séró erő hiánya. Elmondhatjuk, horyeddig jelentős eseménynélkül meg-
űztuk a feladatokat, ez azonban nem a tudato§an §zervezett biztosításnak,
hanem a szerencsének tudható be;

- A sállító gépjárművek eglrészt vegletesen elöregedtek (a KRESZ_
nek sem felelnek meg), illetve eleve is nagyrészt alkalmatlanok a veszé-
lyes áruk szállítrás ára. A szállítő géplárművezetők kiképzése primitív, nem
az alkalmazó Közlekedési Szolgálat kompetenciája;

- Nincs szewezetszerű"témagada" a lftdekedési Szolgálatwzeó szeí-
veinek alulszervezett§ége miatt sem . Ezze,l szemben az elmúlt 4-5 évben
végrehajtott nagyszámú (folyamatos) átszervezés során valósággal elbur-
jánzottak a különböző hivatalok, ezt a témát azonban senki nem vette
fel;

Nem áll rendelkezésre a sállító járművek problémái mellett az egyéb
eszközpark (pl. speciális konténere, rakodó és kötözó eszköztik) sem.

Ajánlás a veszélyes áruk sállítása szabályozására.

1.) Honvédelmi miniszteri utasításban célszerű átfogóan szabályozni
a veszélyes áruk szállítását.A HM utasítós eglséges rendben (egl utasítds-
ban) összefogva szabáIyozza:

- valamennyi közlekedéxí a|ágazat specifikumát,

- a polgári szabályok érvényesítésének rendjét a hadseregben,

- a veszélyes anyagok kategóriába sorolrását,
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- aveszélyeztetettségibesorolá§t,

- a felelősségeket, jog és hatásköröket,

- az őrzés és védelem rendjét,

- a veszélyes árú kezeléséhez szükéges szolgálati beosztásokat,

- a járművezetői képzés rendszerét a belföldi és nemzeíközi szál-
lításra vonatkozó jogosítványok megszerzésének rendjét,

- az utasítás betartására hivatott szervek jog és hatáskörét,

- a katonai-polgári és nemzetközi mozgiás és szállítási kapcsolat-
tartási rendszert (elóremutatóan a NATO tagság irányába),

- az utasítás katonai és polgári nyilvánosság előtti megismerteté-
sét,

- biztonsági, titokvédelmiésrendkívüli rendszabályokat.

2.) A NATO és nemzetközi tapasztalatok érvényesítésére célszerű
a Német Szövetségi Védelmi Minisztérium Közlekedés Szo|gálata, va-
lamint ajogi és igazgatási főosztálya támogató felajánlását igénybe ven-
ni, köztük a Bundeswehr Logisztikai Iskolája (Hamburg) képzési lehe-
tőségeit.

3.) Az utasítás előkészítését célszerű a HM jogi és igazgatási főosz-
trály hatáskörébe utalni. Az előkészító és egyeztető munkálatokat célsze-
rű 1997-ben úgy elvégezd,hogy azutasítás 1998-tól bevezethető le§/en.

4.) A MH gépjárműparkja felújítási koncepciójába bedolgozni szük-
séges a veszélyes áruk szállításához kapcsolódó gépjárműbeszerzési kö-
vetelményeket.

5.) Célszerű lenne - nemzeti érdekből - az engedéLyhez kötött po|-

gári veszélyes áruszállítmányok követésének és a katonai szállítmányirá-
nyítás integrált szervezetének kialakítása a Központi Diszpécser Szolgá-
lat bázisán, kormányzati támogatással, hasonlóan a Nukleáris Balesetel-
hárítási rendszerhez.

Meggúződ,ésúnlg hogt az óltalunk javasolt gondolatok kelló tarta,
Iomrnal történó megtóltésével, az új szabáIyozó elkészítésével megteremt-

hetőek a katonai feltételek a jövő generóciója érdekeben szül<séges felelős-
ségénetnek és annak a követelménynel7 hogl a katonai veszélyes ánl ne
váIjon közvetlen veszéllyé hazánk vag más nenaet területén sem.
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A felhasznált irodalom jeryzéke:

- Felsőbb szintú NATO Logisztikai Ertekezlet (1994 BRUSSELES)
Allásfoglalás.

- A veszély áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás
(ADR) I., II. kötet Budape§t, 1995. Korytrade Kft. kiadvány.

- Veszélyes áruk ktizúti szállítása a Bundeswehr járműveivel (NSZK
VM közlöny 425., és módosításai 1996-ig).

- Sárosi Györg: Yeszélyes Áuk küldeménydarabos Szállítása, Hun-
garocamion Rt., 1995. január,

- Gefarüche Ladung 761995 Uwe Heins: Roll over, fall down.

- A magyar közlekedési és a BW közlekedési szakmai delegáció tár-
gyalásainak anyaga, Bonn 1996. május 6-10.

- A veszélyes áruk szállítása a Magyar Honvédségnél, szakmai fórum
anyaga. Budapest, 1995. március 16.

l60


