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BEVEZETÉS 
A téma aktualitása 

A természeti és civilizációs katasztrófák bekövetkezése, következményeinek 

felszámolása, de a megelőzési és felkészülési intézkedések is bizonyos mértékű 

költségeket követelnek meg az állami és önkormányzati szervektől és a gazdaság egyes 

szereplőitől, nemkülönben az állampolgároktól.  

A katasztrófák következményei hatással vannak az emberi életre és egészségre, 

valamint különböző károkat okozhatnak az anyagi javakban (épített környezetben) és a 

természeti környezetben.  

A katasztrófavédelemi költségek (károk) az érintett veszélyes ipari üzemekben1, 

a helyi és területi közösségek szintjén (főként lokálisan) merülnek fel. Egyes esetekben 

az ipari baleseteknek lehetnek katasztrofális, akár országhatáron túli jelentőséggel járó 

következményei is.  

A megelőzésre fordított üzemeltetői költségek folyamatosan terhelik a 

nyereségorientált gazdasági szereplők forrásait, amely ráfordítások hosszú távon 

jelentősen meghaladják az esetlegesen bekövetkező baleset következtében felmerülő kár 

elhárítására fordítottakat.  

E tény alapvetően meghatározza az üzemeltetők biztonsági filozófiáját. A fejlett 

országokra és a hazai nagy vállalatok egy részére jellemző, hogy az elmúlt években – 

különösen a nagyberuházásoknál - egyre inkább számításba veszik a mennyiségi 

kockázatelemzések eredményeit. Az üzemeltetők a kockázatkezelési eredményeket az 

esetlegesen jelentkező veszteségek csökkentésére, a kedvező biztosítási díjak 

kialakítására, a beszállítási kapcsolatok megbízhatóságának bizonyítására, a kockázati 

alapú karbantartási költségek mérséklése, valamint a kockázatcsökkentő intézkedések 

kiválasztása céljából alkalmazhatják.  

 A hatóságok célja megérteni, és elfogadtatni a kockázati alapú megközelítés 

hasznosságát, különösen a kockázatcsökkentő intézkedések előírásánál, ahol 

                                                 
1 „Veszélyes ipari üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több 
veszélyes létesítményben - ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is - veszélyes anyagok 
vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő 
mennyiségben (tekintet nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy egyéb 
besorolására).” 1999. évi LXXIV. Törvény 
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természetesen „biztonság javára való tévedés elve” mellett a lehetséges változatok 

kiválasztásánál figyelemmel kell lenniük az üzemeltetői gazdaságossági érdekekre is. 

A hazai jogszabályokban meghatározott kockázati alapú mennyiségi 

kockázatelemzési követelmények nagymértékben segítik a biztonsággal kapcsolatos 

üzemeltetői költségek racionalizálását. 

A súlyos balesetek elleni védekezésre fordított javak az érintett veszélyes ipari 

üzemek, a hatóságok és más katasztrófavédelmi feladattal rendelkező állami szervek, a 

települési és területi önkormányzatok költségvetésében jelennek meg, amelyeknek 

csökkentésére (fedezésére) a fejlett ipari országokban és hazánkban is különféle 

gazdasági (pénzügyi) és műszaki technikák (eszközök és intézkedések) léteznek.  

 

Az értekezés témája a fentiekben tárgyaltakkal összhangban „a súlyos ipari 

balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és 

gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése”. 

 

A kutatási célok és irányok 

Az értekezés kidolgozásakor az alábbi fő célokat tűzöm ki: 

− a nemzetközi és hazai szakirodalom mélyreható elemzésével, rendszerezésével 

és gyakorlati tapasztalatokkal való egybevetésével értékelni a katasztrófák 

(súlyos ipari balesetek és rendkívüli események) nemzetgazdaságot és a 

vállalti szektort érintő hatásait, amelynek alapján vizsgálni a súlyos ipari 

balesetek megelőzését és káros hatásainak csökkentését szolgáló gazdasági és 

pénzügyi eszközök gyakorlati alkalmazhatóságát; 

− a nyugat-európai és tengerentúli szakirodalom kritikus áttekintésének 

módszerével értékelni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari 

balesetek és rendkívüli események során bekövetkezett károk (veszteségek) 

megelőzésének kockázati alapú eszközrendszerét, illetve az ahhoz szorosan 

kapcsolódó biztosítási gyakorlatot; 



 7

− a hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint a veszélyes ipari üzemi 

gyakorlati tapasztalatok felhasználásával értékelni és rendszerbe foglalni a 

veszélyes ipari üzemeknél alkalmazott kockázatkezelési eljárásokon alapuló 

baleseteket és üzemzavarokat megelőző és káros következményeit csökkentő 

intézkedéseket; 

− vizsgálni kockázatcsökkentési intézkedések bevezetésének veszélyes ipari 

üzemi versenyképességét érintő hatásait megállapító költség-haszon elemzési 

eljárások nemzetközi üzemi gyakorlatban való alkalmazási tapasztalatait, az 

eljárás erősségeit és hiányosságait, amelyekre alapozva kidolgozni azok 

magyarországi alkalmazhatóságának feltételeit; 

− külföldi (Egyesült Királyság és Amerikai Egyesült Államok) üzemi és kutatási 

tapasztalatok alapján elemezni és értékelni a kockázatcsökkentési intézkedések 

rendszerében elsődlegesen hasznosítható önmagából következő biztonságos 

tervezési módszer hazai felhasználási lehetőségeit. 

Az értekezés felépítése 

A célkitűzéseimnek megfelelő rendben az értekezés négy fő részre bontható, 

ahol az első (bevezető) fejezetben a katasztrófák (ipari balesetek) makro és mikro 

gazdaságot érintő hatásait vizsgáltam és foglaltam rendszerbe. Az értekezés további 

fejezeteiben az ipari baleseti kockázatkezelési és elemzési eljárásokon alapuló - 

Magyarországon csak érintőlegesen vizsgált és alkalmazott – főbb ipari baleset 

megelőzési- és következménycsökkentési gazdasági és műszaki eszközök 

alkalmazhatóságát kutattam. A második fejezetben a veszélyes ipari üzemi veszteség 

megelőzési és biztosítási gyakorlattal foglalkoztam, majd a harmadik fejezetben az 

ipari balesetek kockázatának csökkentésére szolgáló intézkedések rendszerbe foglalás 

után és a költség-haszon elemzési módszer alkalmazhatóságát értékeltem.  

Az értekezés utolsó, negyedik fejezetében az önmagából következő biztonság 

fogalmának meghatározását követően a módszer hazai adaptálási lehetőségeit 

vizsgáltam. 

 

 



 8

A téma körülhatárolása 

A kutatómunkám keretében a katasztrófák következményeinek csökkentését 

szolgáló jogi eszközök (intézmény, feladat és hatáskör) vizsgálatára csak a szükséges 

mértékben térek ki, hiszen azokat több a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 

témában megjelent tudományos doktori dolgozat már tárgyalta.2  

A gazdasági és pénzügyi eszközök értékelése során a veszélyes ipari üzemek 

normálüzemi tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelemre fordított költségeivel 

(amelyek a folyamatos szennyezőanyag kibocsátással kapcsolatosak) nem foglalkozom.  

Az ipari balesetek megelőzését és az esetleges következmények elhárítására 

szolgáló műszaki intézkedéseket főként a veszélyes ipari üzemek szemszögéből 

vizsgálom, ahol a súlyos balesetek elleni védekezésre fordított költségek anyagi 

megtérülésének lehetőségét kutatom. 

A kutatás módszerei 

A kutatómunkám során alapvető szempontnak tekintem a tudományos 

megalapozottságot, a rendszerszemléletű megközelítést, az analízisekre, szintézisekre 

épülő következtetések kialakítását, a kutatott külföldi társszervek tapasztalatainak 

szükséges mértékű adaptációját. Értekezésem meghatározóan objektív tények és 

megközelítések felhasználásával készült, ugyanakkor a szerzői szabadságból kiindulva, 

egyéni megállapításokat, megoldási javaslatokat és megközelítéseket alkalmazok.  

Az értekezésemben felhasznált szakirodalom egy része az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által rendelkezésemre bocsátott nemzetközi és hazai 

szakirodalom, munkaanyagok, tanulmányok, szakmai cikkek, és előadások közül kerül 

ki. A kutatásaimban jelentős mennyiségű - hivatkozásként is megadott - külföldi 

(nemzetközi szervezetek, nemzeti hatóságok és nem kormányzati szervezetek) 

iratanyagot dolgoztam fel, azok alkalmazhatóságát értékeltem és a hazai 

körülményekhez igazítottam (adaptáltam).  

Kutatómunkám során különösen fontosnak tartottam a témában jártas szakértőkkel 

folytatott konzultációkat és tudományos rendezvényeken való részvételt. 

                                                 
2 A teljesség igénye nélkül: Dr. Habil Szakál Béla, Dr. Muhoray Árpád, Dr. Lévai Zoltán; Dr. Kátai-
Urbán Lajos, Dr. Vass Gyula; Dr. Cseh Gábor; Dr. Varga Imre, Dr. Bukovics István 
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I. FEJEZET - IPARI BALESETEK GAZDASÁGI 
HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 
 

Jelen fejezetben a katasztrófák megelőzési (felkészülési), veszélyhelyzet-kezelési 

és kárelhárítási területen jelentkező költségtényezőit elemzem és rendszerezem 

nemzetgazdasági és vállalkozási szinten. Kiemelten vizsgálom a környezeti katasztrófák 

(ipari balesetek) megelőzésével kapcsolatos költségeket és a vállalatok 

versenyképességét befolyásoló környezetbiztonsági (ipari biztonsági) tényezőket.  

 

1.1 A katasztrófák (ipari balesetek) nemzetgazdaságot érintő 
gazdasági hatásai 
 

1.1.1 A katasztrófák jellegének és a következményei súlyosságának értékelése 

[1]; [2]; [3] 

A természeti és civilizációs katasztrófák bekövetkezése, következményeinek 

felszámolása, de a megelőzési és felkészülési intézkedések is bizonyos mértékű 

költségeket követelnek meg az állami és önkormányzati szervektől és a gazdaság egyes 

szereplőitől, nemkülönben az állampolgároktól.  

A nemzetgazdaság szektoraiban a költségek makro és mikro szinten jelennek 

meg. A makro költségek országos, területi és helyi államigazgatási területeken, valamint 

az önkormányzati rendszerben jelentkeznek. A költségek az állandó és az ideiglenesen 

felállított mentő és katasztrófa-elhárító (rendvédelmi, honvédelmi, tárca szintű, 

önkormányzati önvédelmi) szervezetek személyi és dologi kiadásait, anyagi-technikai 

eszközeinek fenntartását, szervezeteik megelőzésre, felkészítésre és kárelhárításra 

fordított kiadásait, a katasztrófa-elhárítási intézkedésrendszerek ráfordításait foglalják 

magukba. A mikro-gazdaság, vagyis a különböző gazdálkodó szervezetek úgyszintén 

viselik a veszélyeztetettségtől, az állami szabályozás követelményeitől, stb. függő 

költségeket. A katasztrófa következményei hatással vannak az emberi életre és 

egészségre, valamint különböző károkat okozhatnak az anyagi javakban (épített 

környezetben) és a természeti környezetben.  
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A katasztrófák (ipari balesetek) bekövetkezésekor jelentkező károk, valamint a 

megelőzési, felkészülési költségek mértéke függ a katasztrófa jellegétől és 

súlyosságától, a terület katasztrófa veszélyeztetettségi helyzetétől, az érintett anyagi 

javak értékétől, az ország gazdasági fejlettségi szintjétől, a katasztrófa-elhárítási 

infrastruktúra fejlettségétől, valamint az állampolgárok tudatosságától.  

A katasztrófák jellegének vizsgálatakor általánosan két fő katasztrófa típust 

különböztethetünk meg: 

• a természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tornádó) (a költségek 

nagyságát tekintve okozta ezek tekinthetők súlyosabbnak) és  

• a civilizációs katasztrófákat.  

Az egyes földrészekre más és más jellegű katasztrófa típus jellemző. Így például 

az éghajlati, meteorológiai, hidrográfiai viszonyok hatására az Észak-amerikai 

földrészen a tornádók, az árvizek és különböző időjárási katasztrófák a tipikusak. A 

japán szigetek esetében a geológiai helyzet által előidézett földrengések jelentik a fő 

veszélyforrást, míg Hollandiában az ország elhelyezkedése okozhat áradásokat nagy 

tengeri viharok idején. 

Számos olyan országban ahol a veszélyes tevékenységek dominálnak (olaj és 

gázipar, vegyipar, stb.) az ipari balesetek megelőzése, illetve az ipari baleset-elhárítás 

bizonyul alapvető költségtényezőnek, mind a megelőzési, mind a felkészülési költségek 

nagyságrendje miatt. Ez figyelhető meg az átalakulóban levő országokban, a nukleáris 

baleset-elhárítás körébe tartozó létesítményeknél, illetve az ipari és közlekedési 

létesítmények, valamint a  vegyipari üzemek esetében. 

A katasztrófák, különösen a környezeti katasztrófák és egyes társadalmi 

katasztrófák (pl.: járványok) nem csak közvetlenül létezhetnek, hanem közvetett 

módon is kifejtik hatásukat a gazdaságra.  

Itt a kitelepítés, a mentesítés költségein kívül az ország egészének, vagy egy 

bizonyos szektorának, iparágának nemzetközi megítélését említhetem meg, amely döntő 

mértékben és hosszú időre befolyásolja a gazdasági egységek exportteljesítményét.  

A csernobili katasztrófa említhető erre példaként. 
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A csernobili reaktorbaleset Ukrajna, Fehéroroszország és az Oroszországi 

Föderáció területén mintegy 3.7 millió ember életkörülményeit érintették3.  

Közvetett hatásnak bizonyulhat továbbá egy speciális tűzkatasztrófa az erdőtüzek, 

melyek az aszályos időszakokban alakulhatnak ki. Az erdőkben, mezőgazdasági 

területekben, ipari létesítményekben esett károkon felül, a turizmusból élő országok (pl.: 

Horvátország, Görögország, Portugália) bevételektől eshetnek el az idegenforgalom, 

illetve a külföldiek veszélyeztetettségi tudatának kialakulása következtében. 

A társadalmi eredetű katasztrófákat joggal nevezhetjük az egyik legjelentősebb 

kárforrásnak, gondoljunk csak az afrikai nagy tavak vidékére, vagy más polgárháború 

sújtotta területekre, ahol az infrastruktúra pusztulása, vagy a nemzetiségi villongások 

keltette menekült áradat súlyos károkat okoznak. 

Mint látható a katasztrófák jellege és súlyossága alapján könnyen 

beazonosíthatunk egy-egy országot. Mégis az országokra jellemző katasztrófák 

bekövetkezésének kockázatát nemcsak a veszély megléte, hanem a veszélyeztetettség 

mértéke, vagyis a bekövetkezés valószínűsége is befolyásolja. 

1.1.2 Az államok katasztrófa veszélyeztetettségének elemzése [4, 5] 

A katasztrófák jelentőségének és az ellenük való küzdelem fontosságának 

megítélése nemzetenként változik. Ebben nagy szerepe van a fentiekben leírt 

tényezőknek. Így területi elhelyezkedésük alapján az egyes országok különböző 

mértékben vannak kitéve katasztrófák hatásainak. Emellett a bekövetkezett katasztrófák 

súlyossága is területenként változik.  

Az országok katasztrófa veszélyeztetettségét, általában több kisebb-nagyobb 

kockázatot jelentő katasztrófa típus általi veszélyeztetettség egyidejű jelenléte 

határozza meg. Nagy területű országok esetében, mint például az Egyesült Államok- 

országrészenként is változhat a veszélyeztetettség mértéke. Így például egyértelműen 

katasztrófaveszélyes a floridai partvidék (tornádó), vagy San Francisco (földrengés) 

környéke. 

                                                 
3 A 135 ezer kitelepített emberen kívül több százezer hagyta el otthonát a kiterjedt környezeti károk és 
egészséget veszélyeztető nukleáris szennyezés miatt. Az elvándorlás következtében a helyi ipar és 
mezőgazdasági termelés is leépült. Nehéz visszanyerni az érintett országoknak (főként 
Fehéroroszországnak) a mezőgazdasági árucikkei iránt korábban mutatkozó jelentős keresletet. 
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Több ország, illetve országrész esetében a katasztrófa kockázat (döntően költség 

és kár oldalról vizsgálva) önmagában is jelentős gazdasági tényezőként viselkedik. 

Területfejlesztés (rendezés) és az ipari, kereskedelmi beruházások kezdeményezése 

szempontjából egyaránt fontos az érintett terület pontos katasztrófa kockázat és 

veszélyeztetettség ismerete.  

A területfejlesztési és településrendezési tervekben kiemelt szerepet játszik a 

katasztrófa kockázat elkerülésének igénye. Példaként említhető a budapesti lakótelepek 

körgyűrűs magaslati elhelyezkedése, amellyel az árvizek okozta károk elkerülése volt a 

fő cél.  

Az ipari üzemek (különösen veszélyes anyagokkal, technológiával működőknél) 

már a telepítésénél figyelembe veszik ezt a vállalati kockázatkezelés szempontjából 

lényeges kérdést. A nemzetközi (multi- és transznacionális) vállalatok az ország 

kockázat megállapításakor kiemelten kezelhetik a katasztrófákra vonatkozó 

veszélyelemzéseket. Befektetési döntést meghiúsító ok lehet például egy általánosan 

kedvező befektetési lehetőségekkel és feltételekkel bíró terület, vagy meglévő vállalati 

telephely, ha ott valamely veszélyforrás az átlagosnál sokkal nagyobb 

veszélyeztetettséget hordoz magában. A környezeti károk megléte, mint azt néhány 

magyar példa is mutatta a privatizáció eredményességét, meghiúsulását befolyásoló 

tényező volt. (Csepel, Miskolc, Ózd) 

Nem elhanyagolható tényezővé válhat egy részvénytársaság esetében egy baleset 

(rendkívüli esemény) megtörténte, amely a vállalat - mint befektető - biztonsági 

megítélésén keresztül a részvényárfolyamokat jelentősen csökkentheti. 4

A katasztrófa, mint kockázati elem jelenléte a legimpozánsabban talán a 

biztosítási szektorban dolgozó szakemberek munkája során jelentkezik, mivel ezek a 

rendkívüli események gyakran vezethetnek hatalmas méretű, nagy költségvonzatú 

károkhoz, melyekkel számolni kell. Az egyes katasztrófák súlyossága olyan mértékű is 

lehet, hogy azt már egyetlen biztosító társaság, sőt az ország biztosítási piacának összes 

szereplője sem képes kezelni. Vagyis ezen a területen a kárt elszenvedők állami 

                                                 
4 Erre kitűnő példa az Union Carbid, amely az indiai Bhopalban történt vegyi balesetet (1984) 

követő egy évtizedben 10. helyről a 44. helyre esett vissza a vegyipari vállalatok világranglistáján. 
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segítségére szorulhatnak. 

A nagy biztosító társaságok egyetértenek azzal a tudományos értékeléssel, hogy az 

időjárási katasztrófák bekövetkezésének gyakorisága növekedőben van, és néhányan 

már úgy ítélik meg, hogy például egy hurrikán (vagy földrengés) okozta katasztrófa egy 

nagyvárosban (Tokió) a nemzeti és globális pénzügyi piacok stabilitását is 

fenyegetheti. Ezt jól tükrözi, hogy a nagy nemzetközi biztosítási szolgáltatók globális 

piaci értelmezéseik alapján figyelemmel kísérik a katasztrófákkal kapcsolatos kockázati 

tényezőiket. Árstratégiájuk kialakításakor, és fedezeti politikájuk viszontbiztosítási 

egyezményeik megkötésekor is számolnak velük. 

 

1.1.3 Az államok gazdasági fejlettsége, összefüggésben a katasztrófák 

viselésének képességével [4, 5] 

A keletkezett károk nagysága az államok gazdasági fejlettségtől és az érintett 

anyagi javak értékétől is függ, melyeket összefüggéseik okán tulajdonképpen egy 

helyen is elemezhetünk. Az országok gazdasági fejlettsége határozza meg a károk 

viselésének képességét.  

Egy ország gazdasági fejlettségét leggyakrabban az 1 főre jutó GDP-vel illetve az 1 főre 

jutó GNP-vel szokták jellemezni. (GDP per capita,  GNP per capita) 

Egy ország jövedelmének meghatározása kétféleképpen lehetséges: 

• bruttó hazai termék (Gross Domestic Product - GDP) mérésével: egy ország 

GDP-je az ország területén egy naptári évben megtermelt illetve létrehozott termékek és 

szolgáltatások piaci áron számolt összértékét fejezi ki; 

• bruttó nemzeti termék (Gross National Product - GNP): egy ország GNP-je az 

országban állampolgárai és bejegyzett vállalatai (azaz rezidensei) által egy naptári 

évben megtermelt illetve létrehozott termékek és szolgáltatások piaci áron számolt 

összértékének vizsgálatával.  

A két mutató között a GDP számbavételénél a területi elv érvényesül, míg a GNP 

elszámolásánál a rezidens-elv. 
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E mutatók alapján a Világbank az egyes országokat különböző csoportba sorolta 2005-

es adatok alapján (a Föld átlagos GNP/fő értéke 2005-ben 4693 USD volt): 5

a. alacsony jövedelemszinttel rendelkező országok: az egy főre jutó GNP ebben 

az ország-csoportban átlagosan 507 USD körül van (120 és 1087 USD között 

helyezkednek el az egyes országok). Ide tartoznak a világ legszegényebb országai. 

b. közepes jövedelemszinttel rendelkező (fejlődő) országok: itt azok az országok 

találhatók, ahol a GNP/fő átlagosan 4769 USD között van. Mivel ez a csoport a 

legnépesebb, így a Világbank alacsonyabb és magasabb fejlettségű alcsoportokat hozott 

létre, ez utóbbiba tartozik Magyarország is, 8370 USD egy főre jutó GNP-vel.. 

c. a magas jövedelmű (fejlett) országok csoportjában az egy főre jutó GNP 

átlagosan 32112 USD.  

A fejlett országok könnyen megbirkózhatnak egy hatalmas méretű természeti 

katasztrófával, illetve katasztrófa-veszélyeztetettséggel is, s ezt a megelőzésre fordítható 

javak nagysága, illetve a védelmi jellegű beruházások kedvezőbb finanszírozási 

lehetőségei teszik lehetővé. Egy fejlődő országot ezzel szemben egy hasonló méretű 

katasztrófa által okozott kár akár 20-30 évvel is visszavethet (például a közelmúlt 

közép-amerikai tornádói) a fejlődésében. Hasonló méretű esemény az USA jól fejlett 

katasztrófa-elhárító és megelőző rendszerének, valamint a biztosítási, területfejlesztési 

rendszerének köszönhetően, már kezelhető mértékű lehet.  

Könnyen érzékelhető, hogy a katasztrófákkal kapcsolatos költségek 

makrogazdaságot érintő következményei elsősorban a fejlődő országokban 

meghatározó.  

Ennek fő oka a veszély mértékéhez képest alacsony GDP-ben keresendő. 

A megelőzésre fordítható költségeket alacsonyabbak, és ez behatárolhatja a katasztrófa 

bekövetkezése utáni válságkezelés eredményes kezelését is.  

A katasztrófák következményeit csökkentő vagy megelőző beruházások 

(amelyek főként infrastrukturális jellegűek) regionálisan területfejlesztő és szociális 

problémakezelő hatással is rendelkeznek, hiszen az ilyen területen alkalmazott 

közberuházások, mintegy állami befektetésként működnek és ideiglenes 
                                                 
5 http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Tables1.htm 
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munkalehetőséget biztosítanak a helyi lakosságnak.  

Itt kell megjegyezni, hogy Magyarországon az árvízi védmű fejlesztési programok 

jelentős regionális területfejlesztési hatással rendelkeznek. A beruházások általában az 

elmaradott régiók területén történnek (pl.: Felső-Tiszavidék), ahol ezek a feladatok a 

helyi munkanélküliség kezelésének ideiglenes lehetőségét jelentik, s ez a természeti 

katasztrófakárok elkerülése mellett további szociális válságkezelő hatást 

eredményeznek.  

A befektetők szempontjából az árvízi védmű fejlesztési programok előnye 

viszont az, hogy megszűnik, illetve csökken az árvízi öblözetek területén az a típusú 

kockázat, melynél kiemelten kellene kezelni a mezőgazdasági termelésbe eszközölt 

beruházásokat. Figyelembe véve a katasztrófa veszélyeztetettséget megszüntető, vagy 

minimalizáló befektetések kockázatcsökkentő hatását, további előnyök fedezhetőe fel a 

terület adta lehetőségek jobb kihasználásában. 

A katasztrófa kockázat által érintett (veszélyeztetett) anyagi javak értéke 

egyrészt a terület infrastruktúrájának, a népsűrűségnek, a gazdasági fejlettségnek, 

másrészt a katasztrófa területi kiterjedésének a függvénye. A katasztrófák közvetlen 

gazdasági hatásain, például a vagyontárgyak károsodása, az érintett gazdasági egységek 

bevételi veszteségek és a védekezési intézkedések költségein kívül, számolnunk kell 

közvetett gazdasági hatásokkal is. Ez például a katasztrófaterülettel kapcsolatban levő 

gazdasági szereplőknél jelentkező forgalomkiesés. A katasztrófa-elhárítási 

infrastruktúra elemei közé soroljuk az államok katasztrófa-elhárítási irányítási, 

intézkedési rendszerét, a megelőzésbe, felkészülésbe és a következmények elhárításába 

bevont kormányzati szervezeteket, a működő nem kormányzati szervezeteket és a 

védekezéshez (megelőzéshez) használt eszközöket, berendezéseket, védműveket.  

Ide érthetjük még az egyes katasztrófa-elhárítást érintő nemzeti programokat, mint 

például a területfejlesztési politikát is. Mindezen elemek fejlettsége, felkészültsége a 

katasztrófa-elhárító tevékenység eredményességét befolyásolja, illetve csökkenti azok 

bekövetkezésének valószínűségét, kockázatát.  
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1.1 4 Az állampolgárok katasztrófa védelmi tudatossága 

Minden embernek joga van biztonságos környezetben élni és a katasztrófákkal 

szemben megfelelő védelemben részesülni. Egyszersmind joga és kötelessége, hogy 

közreműködjék, és tevőlegesen részt vegyen a katasztrófák elleni védekezésben.  

A volt szocialista országokban, így hazánkban is nehéz elfogadni és elfogadtatni 

azt a tételt, hogy az állam gondoskodása mellett, az állam polgárainak is - biztonságuk 

érdekében - jelentős terheket kell vállalniuk. 

Az állampolgárok tudatossága a katasztrófa-elhárítással kapcsolatosan katasztrófa 

veszélyeztetettség mértékével arányosan nő, amelyet befolyásolnak még az egyénre 

jellemző kulturális adottságok és az emberek biztonság iránti igényének 

(érzékenységének) szintje. 

 
1. 2 A katasztrófák (ipari balesetek) mikro-gazdaságot érintő 
hatásainak vizsgálata 
 

1.2.1 A katasztrófák (ipari balesetek) mikro-gazdaságot érintő költségeinek 

rendszerezése 

A katasztrófák és ipari balesetek vállalkozási szektort érintő költségein a 

megelőzési, a felkészülési és a bekövetkezett események következményeinek 

(kárfelszámolásnak és kármentesítésnek) költségeit értjük. A megelőzési és felkészülési 

költségek egyfajta befektetésként is értékelhetőek, amelyek a bevezetett intézkedések 

következtében a jelentős kárt okozó események bekövetkezését küszöbölik ki, vagy a 

bekövetkezett esemény emberi életet és egészséget, valamint a környezeti elemeket 

károsító hatásait mérsékli.  

1.2.1.1 A katasztrófa-megelőzés eszközrendszere 

A katasztrófa megelőzés eszközei alatt elsősorban az állami felügyelet és 

engedélyezés eszközeit (jogintézményeit) értjük, amelyek a katasztrófák 

bekövetkezésével kapcsolatos megelőzési célú intézkedések bevezetését írják elő. 
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A megelőzési célú intézkedéseket a veszélyforrások (az egyes katasztrófa típusok) 

környezetében kialakuló katasztrófák bekövetkezésére és a hatások csökkentésére 

leginkább hatással lévő állami, önkormányzati szervek és a gazdaság egyes területein 

katasztrófaveszélyes tevékenységet végző szervezetek vezetik be, és hajtják végre.  

Az intézkedések célja: a katasztrófák bekövetkezésének megelőzése, valamint 

felkészülés a bekövetkezett katasztrófák káros következményeinek csökkentésére. 

A katasztrófák (ipari balesetek) bekövetkezésének megelőzését elsősorban az 

alábbi jogintézmények (eszközök) szolgálják: 

− a veszélyazonosítás, veszélyeztetettség és kockázatelemzés; feltérképezés 

eszközei; 

− katasztrófák káros hatásai, következményei terjedésének emberre és 

környezetre gyakorolt káros hatásainak elemzése; 

− biztonsági irányítási rendszerek bevezetése és végrehajtása; 

− bekövetkezett katasztrófák (rendkívüli események) bejelentése, és vizsgálata, 

illetve a tapasztalatok felhasználása a hasonló katasztrófák megelőzése 

érdekében; 

− tevékenység bejelentése, hatósági engedélyezési rendszer alkalmazása, 

hatósági felügyelet és ellenőrzés. 

Ezen jogintézmények az ipari balesetek elleni védekezés területén elsődlegesnek 

és meghatározónak tekinthetőek, hiszen az üzemeltető által bemutatott és bizonyított 

adatokra (tényekre) alapozva lehet a felkészülési (védelmi tervezési) és baleset-

elhárítási kockázatcsökkentő intézkedéseket meghozni. A hatóságok feladata e cél 

érvényesítése, de ennek elérése a jelentős költségek okán sokszor nehézségekbe 

ütközik. A költségek biztosításának szükségességét - a megelőzési meggondolásokon 

túl  - az amúgy csak másodlagos tényezőnek tekinthető gazdasági eszközök (pl. 

biztosítási díj csökkentése) kényszeríthetik még ki. 

A katasztrófa megelőzés eszközrendszerét az egyes katasztrófatípusok esetében 

más és más jelleggel, különböző mértékben alkalmazzák a katasztrófa megelőzésben 

érintett szervezetek. Az eszközök alkalmazására hatással van a katasztrófatípus szerinti 

veszélyeztetettség mértéke, a költségek és az elért hatások elemzése, a jogintézmények 
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jogi-, műszaki-technikai és pénzügyi hátterének megléte, az alkalmazó szervezetek 

felkészültsége. 

A katasztrófák mikro-gazdaságot érintő költségeit a megelőzési költségek 

vonatkozásában a megelőzési eszközrendszer alkalmazásával kapcsolatban lehet 

eredményesebben és pontosan értékelni. A megelőzés meglévő eszközrendszerét a 

civilizációs katasztrófák, különösen az ipari balesetek és a környezeti katasztrófák 

vonatkozásában tudjuk felmérni. A súlyos ipari balesetek (környezeti katasztrófák) 

megelőzéséhez szorosan kapcsolódik a veszélyazonosítás, veszélyeztetettség és 

kockázatelemzés megléte, illetve a kockázatok feltérképezési eszközeinek 

felhasználása.  

A nemzetközi és hazai publikációk értelmezése alapján megállapíthatjuk, hogy az 

ipari üzemek vonatkozásában bevezetett megelőzési eszközrendszerek alkalmazása 

összefügg  

- az ipari balesetek vállalati versenyképességét befolyásoló hatásaival,  

- a súlyos ipari baleset és rendkívüli esemény következtében jelentkező 

veszteségek megelőzésével, a veszélyes ipari üzemek biztosítási gyakorlatával, 

- valamint az üzemben bevezetett kockázatcsökkentési intézkedések 

költségeinek és hasznának értékelésével. 

A fenti területek kutatása hazánkban csak nyomokban fordul elő.  

Mivel a veszélyes ipari üzemek a gazdasági élet szereplői, elsődleges érdekük 

profitjuk maximalizálása, így az ipari biztonságot és a megelőzési és felkészülési 

eszközrendszert is költségoldalról vizsgálják. A fejlett országok vállalati kultúrájára 

jellemző és gyakorlott veszteség megelőzési-, biztosítási-, költség-haszon elemzési- és 

kockázatcsökkentési ismeretek és tapasztalatok hazai térnyerése és adaptálása a 

kockázatelemzési és kezelési tevékenység gazdasági előnyeinek kimutatása után 

hasznos eszköz lehet a súlyos baleset-megelőzési szabályozás jogi előírásainak 

megfelelő hatékony végrehajtásához.  
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1.2.1.2 A káros hatások mértékének csökkentésére szolgáló felkészülési eszközök 

A bekövetkezett katasztrófák káros hatásainak mértéke csökkenthető 

különböző felkészülési jogintézmények és intézkedések bevezetésével és 

alkalmazásával.  

A felkészülést szolgáló eszközök a védelmi (veszély-elhárítási) tervezés; 

katasztrófa monitoring és előrejelző rendszerek működtetése; a védekezés szervezet és 

intézményrendszerének kialakítása, jogi- műszaki-technikai és pénzügyi hátterének 

biztosítása; a védekezésben részt vevő szervezetek és a lakosság felkészítése 

(tájékoztatása) a katasztrófa elhárítási feladataik ellátására; településrendezési jogi- és 

műszaki intézkedések bevezetése. 

 

A vállalati versenyképességet érintő kérdések tárgyalása kivételével a fenti 

tudományos kérdéseket külön fejezetben vizsgálom. 

 

1.2.2 Az ipari balesetek (környezeti katasztrófák) vállalati versenyképességet 

befolyásoló hatásainak értékelése [6, 7, 8] 

A környezetvédelmi problémák a biztonság igényének fokozódása mellett olyan 

mértékűre nőttek, hogy a kormányok kénytelenek azokat környezetvédelmi 

(környezetbiztonsági) programokban tárgyalni, kezelésükre intézményeket létesíteni 

és fenntartani. A jogi szabályozást az állam készíti elő, azonban társadalmi igények, és 

ökológiai kényszerek hatására teszi azt. A nemzetközi kötelezettségek okán az államok 

a fejlett ipari országokban kidolgozott elveket, stratégiákat alkalmazzák. A 

forráshiányos állami költségvetés gyakran nem képes a teherviselésre, éppen ezért a 

többnyire szabályozó, tiltó, büntető, ösztönző és finanszírozó eszközök komplex 

alkalmazását vezettetik be, írják elő. 

A tiltáson és büntetésen alapuló szabályozás a kormányoknak könnyen járható, 

olcsó és kis ráfordítást igénylő módszere. A szankciók alkalmazásából befolyó 

pénzeszközökből a megelőző és kárelhárító intézkedések finanszírozhatóak. Hátránya, 

hogy a vállalkozót a szabályok betartása helyett annak a kijátszására ösztönzi, valamint 

az hogy az ellenőrzés hiányossága, szakszerűtlensége és befolyásolhatósága miatt nem 
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elég hatékony. A büntetésekből befolyt összegeket a kormányok gyakran nem 

célirányosan használják fel.  

Ideális esetben a szabályozásból adódó terheket szélesebb körben a (vállalkozók, 

fogyasztók, az önkormányzatok és a kormányzat) megosztva, a kormányzati 

szerepvállaláson alapuló, kormányzati szabályozást lehet kialakítani.  

E helyen a büntetéseket és tilalmakat különböző pénzügyi kedvezményekkel, 

támogatásokkal (büntetés visszatérítés, adókedvezmény, kedvezményes és részleges 

finanszírozás, ártámogatás) kombinálják.  

Számos más gazdasági szabályozó, ösztönző eszköz használható továbbá az 

állami szabályozási rendszerekben, így a kibocsátási, környezethasználati és termék 

díjak, különböző támogatások (vissza nem térítendő támogatások, kedvező kamatú 

hitelek, kamattámogatás, pénzügyi garanciavállalás, adókedvezmények). Újabb 

gazdasági eszköz továbbá a kötelező felelősség biztosítás, a szennyezői jogok 

kereskedelmének lehetősége, termék jelölések, stb. 

A környezetvédelmi és biztonságtechnikai politikák (szabályozási rendszerek) 

bevezetése a szennyezés és erőforrás intenzív iparágakra, így a feldolgozóiparra, a 

kőolaj- és gáziparra, a gyógyszergyártási tevékenységekre és vegyiparra is jellemző. A 

fenti politikáknak a vállalatok versenyképességét elsősorban rontó negatív hatásai 

bemutatásán túl foglalkozni kell annak kedvező hatásaival is, valamint a külföldi 

közvetlen tőkebefektetéseket befolyásoló tényezőkkel. 

Az állami szabályozásnak nem a vállalati versenyképesség rontása a célja, hanem 

a környezeti minőség és a biztonsági szint javítása. Az előírásokat a vállalatoknak 

akkor is be kell tartaniuk, ha azok költség kihatással járnak. A negatív versenyképességi 

hatások közül fontosnak mutatkozik a környezetvédelmi kiadások magas mértéke  

(min 2%) és a beruházások környezetvédelmi, biztonságtechnikai része (esetlegesen  

18-20%).  

Látható, hogy a környezetvédelmi stratégiák, azok kivitelezése, jelentős 

beruházást igényel, s magas költségigényűek. A szakterület szabályozási rendszeréből 

adódó negatív hatások más területeken is, így a munka, tőke, vagy technológiai 

vonatkozásokban megmutatkoznak, így a versenyképességi hátrány kialakulásában is 

jelentős tényezők lehetnek.  
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Másrészről viszont a szigorodó előírások javíthatják is a vállalati 

versenyképességet. A pozitív hatások között megemlíthetjük a környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai beruházásokat, mivel azok a technológiai és termékfejlesztésen 

keresztül innovációs, termelékenység és erőforrás hatékonyságjavító, költségcsökkentő 

hatással is bírnak.  

A nagy nemzetközi, multinacionális vállalatok éppen ezért igyekeznek növelni 

környezeti és biztonság kezelési rendszereik hatékonyságát a balesetek és a felelősség 

elkerülése, a termelési szünetek kiiktatása, valamint a zöld vállalati imázs kialakítása 

céljából.  

A környezetvédelmi és biztonsági menedzsment viszonyának fejlődése, a 

megfelelési kényszer a nyomásgyakorló csoportoknak (hatóság, lakosság, vásárlók, 

partnerek), az állami előírásoknak, a kockázatok csökkentése, az alacsonyabb biztosítási 

díjtételek, a költségmegtakarítás, valamint a javuló termékminőség, az anyag és energia 

igényesség csökkentése mind hozzájárul a vállalati versenyelőny fokozásához. 

Általános az a megállapítás, hogy a környezeti és a biztonságtechnikai beruházási 

igények (költségek) rövidtávon jelentkeznek, míg a beruházási előnyök csak hosszú 

távon mutatkoznak. Ezáltal versenyképességi szempontból (a befektetés megtérülési 

ciklusa) a vállalat mérete komoly szerepet játszik a költségek viselésében. Nagyobb 

előnyben, illetve gyorsabb megtérülésben bízhatnak azok az iparágak, illetve termelők, 

akik a technológiafejlesztésből és a környezetvédelmi termékek eladásából hasznot 

húznak, vagy azok költségét be tudják építeni áraikba. 

A közvetlen külföldi tőkeberuházásoknál a nemzetközi vállalatok beruházási 

döntését a piaci hozzáférhetőség, a termelési tényezők költsége, a politikai stabilitás, 

stb. mellett erősen befolyásolják a környezetvédelmi és biztonságtechnikai költségek is.  

A fejlett ipari országok vállalatai a magasabb környezeti elvárásokra 

háromféleképpen reagálnak: új, tisztább technológiákba invesztálnak, kapacitásukat más 

országokba helyezi át, valamint beszüntetik a termelést. Az utóbbi két évtizedben 

megfigyelhető volt a környezetkárosító, illetve a nagy környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai létesítési beruházást igénylő termelési kapacitások fejlődő 

országokba való áttelepítése.  
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Mint ahogy azt a fenti értékelés is bemutatta, a megelőzési intézkedések bevezetése 

beruházási és szervezeti működési költségeket generálnak, amelyek a vállalatok 

versenyképességére is negatív hatással vannak.  

Jelen értekezés egyik fő célja, hogy a negatív elemek érzékeltetésén túl bemutassa 

azokat a technikákat, amelyek a negatív hatások mellett a pozitív oldalt is 

megvilágítják. A dolgozatban adaptálásra javasolt technikákat (eszközrendszert) a 

korszerű kockázati alapú megközelítések, eljárások és módszerek segítségével mutatom 

be. 

1.3 Következtetések az ipari balesetek gazdasági hatásainak 
vizsgálatával kapcsolatban 

 

Az ipari balesetek gazdasági hatásainak vizsgálatával kapcsolatos 

következtetéseim az alábbiak: 

1. A katasztrófák (ipari balesetek) okozta károk csökkentése és egyes esetekben a 

megelőzési, felkészülési költségek sokoldalú (makró és mikro-környezetre 

gyakorolt hatásainak) vizsgálata globális jelentőséggel bír, és az egyes 

problémák megoldása nemzetközi együttműködést igényel.  

2. A fejlett országok katasztrófavédelmi szakterületen szerzett tapasztalatainak, 

műszaki ismereteinek átadása leghatékonyabban a nemzetközi szervezetek 

fórumai és programjai segítségével érhető el.  

3. A katasztrófák (ipari balesetek) következtében jelentkező károk, valamint a 

megelőzési, felkészülési költségek mértéke függ a katasztrófa jellegétől és 

súlyosságától, a terület katasztrófa veszélyeztetettségi helyzetétől, az érintett 

anyagi javak értékétől, az ország gazdasági fejlettségi szintjétől, a katasztrófa-

elhárítási infrastruktúra fejlettségétől, valamint az állampolgárok katasztrófa 

védelmi tudatosságától.  

4. A környezeti és ipari katasztrófákat okozni képes események kezelése 

stratégiai tervezési elemmé vált az érintett ipari szektorok szereplőinél, 

amely hatással bírhat azok hazai és nemzetközi versenyképességére is. A 

fentiekből is adódóan a katasztrófák gazdasági hatásainak vizsgálata napjaink 

egyik jelentős önálló tudományos kutatási feladatává vált. 
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5. Az ipari balesetek és rendkívüli események jelentős költséget rónak az 

ipari üzemekre, amelyek bizonyos katasztrofális következménnyel bíró 

eseményeknél, akár az ipari üzem versenyképességére is hatással lehetnek. 

6. A súlyos ipari balesetek (környezeti katasztrófák) megelőzési 

jogintézményeinek alkalmazása prioritást jelent és szorosan kapcsolódik a 

veszélyazonosítás, veszélyeztetettség és kockázatelemzés, illetve feltérképezés 

eszközeinek alkalmazásához. 

7. Az ipari balesetek költségtényezőinek vizsgálata alapján megállapítható, hogy 

azok közvetlen kapcsolatban állnak a termelés kiessel járó üzemi (rendkívüli) 

események megelőzésével. A veszteség megelőzési intézkedések bevezetése 

a fejlett gazdaságú államok nagyvállalataira már jellemzőek. A gyakorlat 

átvétele szoros kapcsolatban áll a biztosító társaságok ipari üzemeket 

érintő tevékenységeivel és követelményeivel. A kapcsolat közvetlenül a 

kockázatelemzési eljárások alkalmazása dolgában azonosítható. 

8. A veszélyes ipari üzemekben a súlyos balesetek elleni védekezés jogi 

szabályozás által megkövetelt kockázatelemzés nem öncélú, hanem a 

biztosítási díjak és auditok megállapításán túl, a kockázatcsökkentési 

intézkedések bevezetéséhez, illetve a szintén korszerű eljárásnak tekinthető 

kockázati alapú karbantartási gyakorlat bevezetéséhez is felhasználhatók. 
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II. FEJEZET - VESZÉLYES IPARI ÜZEMI 
VESZTESÉG MEGELŐZÉSI ÉS BIZTOSÍTÁSI 
GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 
 

Jelen fejezet célja értékelni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek és 

rendkívüli események során bekövetkezett károk (veszteségek) megelőzésének 

kockázati alapú eszközrendszerét, illetve a szorosan kapcsolódó biztosítási gyakorlatot. 

A balesetek és rendkívüli események megelőzését szolgáló kockázati alapú 

eszközrendszer létrehozása önmagában is kezdeményező eszköz az adott veszélyes 

vállalatok részére. A kárcsökkentés szempontjából a biztosítási célok teljesítése, a 

keletkezett károk csökkentése sok esetben másodlagosnak tekinthető. 

 
2.1 A veszteség megelőzés költségei  
 

A veszteség megelőzési intézkedések bevezetésének költségelemzése során az 

alábbi költségtényezőket kell figyelembe venni: 

 - egy esetleges baleset költségei, 

 - a károk felszámolásának költségei, 

 - az üzemidő kiesések és korlátozások költségei, 

 - a piaci veszteségek, 

 - a biztosítási veszteségek, 

 - az üzemnek a közvélemény által történő megítélésében bekövetkező változások 

következményei. 

A veszteség megelőzés észszerű megítélése megköveteli a fenti tényezők 

gazdasági jelentőségének megértését, és azt is, hogy ezek számszerűsítéséhez, és 

korrekt elemzésükhöz megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Az egységes 

értelmezés és összehasonlíthatóság érdekében a költségeket általában éves szintre 

vonatkoztatják, azt az éves inflációs mutatóval korrigálják. Ez több esetben nem egy 

egyszerű index, hanem kiskereskedelmi árindex, vagy néha az üzem költségindexe a 
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felhasznált mutató az összehasonlíthatóság érdekében. A helyzetet tovább bonyolíthatja, 

ha a valuta átválthatósági indexeket is figyelembe akarjuk venni. 

A veszteség megelőzés költségeit vizsgálhatjuk nemzetgazdasági szinten és 

vállalati (üzemi) szinten. Mindkét esetben azonos információk alapján értékelhetjük 

az adatokat. Ezek a következők lehetnek: 

 - baleseti statisztikák, 

 - tűzkár statisztikák, 

 - biztosítási statisztikák, 

  - karbantartási, és leállási adatok, valamint a 

 - súlyos balesetek adatai. 

2.1.1 Nemzeti baleseti statisztikák adatainak elemzése 

A nemzeti szinten megjelenő költségeket – tekintve, hogy ezek tételesen  és 

precízen nem jelennek meg makroszintű kimutatásokban - érdemes a jelentős 

statisztikai hagyományokkal rendelkező nyugat-európai és tengerentúli források 

figyelembevételével értelmezni. Az Egyesült Államokban a baleseti statisztikákat a 

helyi Munkaügyi Minisztérium, a Munkaügyi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Biztonsági 

Tanács, valamint a Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség által közzé tett adatokból lehet 

megállapítani, meglehetősen jó közelítéssel. Az Egyesült Királyságban a 

Belügyminisztérium által kiadott, az üzemekre vonatkozó éves jelentésekből, továbbá 

az éves munkaegészségügyi- és biztonsági jelentésekből lehet következtetéseket 

levonni. Az említett jelentések alapján, és bizonyos feltételezéseket, korrekciókat 

elvégezve, a balesetek nemzeti szintű költség kihatásai könnyen megállapíthatóak. 

2001-ben az Egyesült Államokban a végzetes balesetek száma 5270 volt, ebből 

az üzemi balesetek száma 599 volt, és ezen belül 43 eset (7,2%) vezethető vissza 

tűzesetre vagy robbanásra [9]. A Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség 2002-es jelentése 

szerint több mint 1,7 millió tűzesetet jelentettek, amelyekben a becsült veszteség 44 

milliárd dollárra tehető. 36 jelentős tűzeset volt, amelyekben a veszteség meghaladta az 

5 millió dollárt, és 20 volt, amelyben a veszteség 10 millió dollár felett volt. A 20 

jelentős tűzeseményből három olajfinomítókban történt [10].  
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Az Egyesült Királyságban a Tűzvédelmi Szövetség jelentős tűzesetnek veszi 

azokat az eseményeket, amikor a költségek elérik, vagy meghaladják az 50000 angol 

fontot, ezt a meghatározást az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma is elfogadja 

saját statisztikái készítésekor.  

Az 1992-ben kiadott és az előző négy évre vonatkozó adatok alapján a nagy 

tűzesetekben a veszteség mintegy 290 millió fontra tehető. A vegyiparban és a hozzá 

kapcsolódó iparágakban 8 nagy tűzet regisztráltak, és az átlagos veszteség 0,656 millió 

fontra tehető, amelyek teljes összege 5,2 millió font, és ez az ilyen tűzesetek az országos 

veszteségek 1,9%-t jelentik [11]. 

Korábban a biztosítási kiadásokat használták a balesetek költségeinek mérésére, 

azonban napjainkban megváltozott a helyzet. A multinacionális cégek számának 

növekedése, a világgazdaság globalizációja, az energiaválságok miatt a biztosítási 

költségeket többé már nem lehet megbízhatóan alkalmazni a balesetek költségeinek 

megítélésére. Nagyon sok eseményt nem jelentenek a biztosítóknak, és ezek a költségek 

eltűnnek a nagy vállalatok költségvetésében. 

Az egyik vezető biztosítási brókercég, a Marsh Inc. tanulmánya szerint [12] az 

olaj- és gáziparban, illetve a vegyiparban az elmúlt 30 év alatt az átlagos kár esetenként 

elérte a 108 millió dollárt. A külföldi, nem amerikai területen működő vállalatok 

baleseteit külön fejezetben vizsgálta a Marsh, és megállapították, hogy 15 súlyos baleset 

történt 1987 és 2001 között. A teljes vagyoni kár 3,81 milliárd dollár volt, az események 

átlagos vesztesége, pedig elérte 254 millió dollárt. A tanulmányban a veszteségek 

költségeit - az inflációval megnövelve - a 2002. évre vonatkoztatták, és csak az anyagi 

kárt, valamint a kárfelszámolás költségeit vették figyelembe. A nagy veszteséggel járó 

ipari balesetek az adott évben erős hatást gyakoroltak a nemzetközi szinten jelentkező 

veszteségi adatokra. A statisztikai adatok feldolgozásakor minden esetben ügyelni kell 

arra, hogy a vizsgált periódusban nem következett-e be kiugró veszteség, káresemény, s 

ez vajon ez nem vezet-e levonásához, nem torzítja-e el az átlagot. 

A közvélemény reagálása egy balesetre, egyébként további költségek bevonására 

késztetheti az iparágat. A Flixboroughban történt robbanás módosítást kényszerített ki a 

például a jogi szabályozásban, és a bevezetett intézkedések hatással voltak az ipari, 
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ágazati költségekre is. A bhopali és a sevesoi balesetek nemzetközi szinten is hatással 

voltak az ipari baleset-megelőzési jogterületre.  

Az új törvények, és rendeletek bevezetése jelentős többlet megelőzési költségeket 

indikáltak mind a veszélyes ipari üzemek szintjén, mind az ellenőrző és felügyelő állami 

szervezetek részéről. A közvélemény reakcióinak hatására bevont költségek értékelése, 

mindazonáltal elsősorban egyéni megítélés kérdése maradt. 

2.1.2 Vállalati szinten jelentkező költségek 

Vállalati szinten a költségek meghatározása hasonló információkon alapul, mint 

nemzeti szinten, azonban több, jelentős eltérést figyelembe kell venni. Az egyik, hogy 

vállalati és üzemi szinten a rendelkezésre álló adatok megbízhatósága sokkal jobb, a 

másik pedig, hogy vállalati szinten a tulajdonosok, a management, a vevők 

érzékenyebbek egy nagyobb ipari baleset következményeire. 

A külföldi irodalmi adatok értékeléséből feltételezhető, hogy vállalati szinten a 

biztonság jó befektetésnek minősíthető. Példaként a McKee által végzett felmérés 

szerint a Conoco multinacionális vállalatnál 1985-ben 39 munkanap veszteség volt 

azonosítható, ami töredéke az abban az időszakban jelentkező átlagos értéknek. [13]. 

Azoknál a vállalatoknál, amelyek viszonylag alacsony önrészű biztosítással is 

rendelkeznek, a biztosítási költséget is figyelembe kell venni. A biztosítási költségek a 

veszteség költségeinek egy másik intézkedési körét alkotják. A biztosítási költségeket 

figyelembe kell venni mind a meglévő díjszabások, mind a későbbi veszteség 

megelőzési intézkedéseinek bevezetése esetében, ha egy baleset egyáltalán 

bekövetkezik. A biztosítási díjtételeket a vállalati adatokból és a biztosítók 

árajánlataiból lehet megszerezni. 

A költségek, amelyeket biztonság kapcsán a vállaltok képesek jól megállapítani: a 

rendelkezési késedelem, a leállási és karbantartási idők. A tervezésben és 

rendelkezésre állásban történő késedelmek az üzembiztonsági felügyeletével hozhatók 

kapcsolatba, amennyiben nem kellő időben fedezik fel egy esetleges súlyos veszély 

lehetőségét. 

Az üzemi leállások és a termelés kiesések adott esetben súlyos pénzügyi 

következményeket vonhatnak maguk után, függően a piaci körülményektől. Hasonló 
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megfontolások tehetők a részleges leállás vagy csökkentett rendelkezésre állás esetében 

is. Az is elképzelhető, hogy egy nem várt leállás, vagy termelés kiesés a vállalat 

piacainak elvesztését jelentheti, vagy a nyereség erőteljes csökkenéséhez vezethet. 

Az üzemi leállások nyereségre gyakorolt hatásának vizsgálata állandó téma a 

gazdasági folyamatok értékelésében. Ezzel kapcsolatban Jenkins, Ottley és Parker [14] 

készített esettanulmányt egy petrokémiai üzemben történő leállásról, és a nyereségre 

ható következményeire. 

A berendezésben történő meghibásodások valószínűségét általában az irodalmi 

adatokból jó közelítéssel meg lehet állapítani, vagy az üzemeltetési nyilvántartásokból 

rendelkezésre állnak. Gyakran az üzemi könyvelési rendszer ad nagyon hasznos 

információkat ebben a tekintetben. 

Ha egy üzemben baleset következik be, akkor rendszerint a nyilvánosság 

reakciójával is számolni kell, és ez általában a költségek emelkedését vonja maga 

után. A fentiekben vázolt költségek nem kölcsönösen kizáró kategóriák. Például, a 

vagyoni kár költségeit a teljes veszteség ellenőrzési program kimutatja, amely 

megjelenik berendezések javítási költségei között is. A veszteség kapcsán felmerült 

költségeket sokféle módon csoportosíthatjuk, és többféle megközelítés lehetséges az 

értékelésükre is. 

Néhány olyan terület, amelyeken többlet megelőzési költségeket mutathatunk 

ki: a menedzsment erőfeszítései, a kutatási és tervezési törekvések, működési 

megszorítások, az üzem telepítése a környezetben, az üzem elhelyezkedése, és 

felépítése, az üzemi berendezések (biztonsági területek, anyagok, redundancia), a 

tűzvédelem, az ellenőrzési és felügyeleti rendszer, a védelmi tervek.6

A veszteség megelőzés általában jelentős erőfeszítéseket igényel az üzemi 

menedzsment részéről, valamint folyamatos ellenőrzést, és a veszélyhelyzeti tervek 

állandó felülvizsgálatát követeli meg. A biztonsági megfontolások meghatározhatják a 

termelési folyamatot, azaz a kémiai reakciókat, az üzemelési körülményeket a termelési 

folyamatban, mint például a nyomás, hőmérséklet, koncentráció. Nyilvánvaló, hogy e 

                                                 
6 A fenti taxatív felsorolás meglehetősen önkényes, azonban azok figyelembe vétele és alkalmazása nagy 
valószínűséggel hozzájárul a veszteség megelőzés költségeihez. 



 29

tényezők alapvető jelentőségűek a folyamat irányításának költségei szempontjából. A 

folyamat költségeit jelentősen befolyásolja az üzem telepítési helyszíne és felépítése.  

Egy nagyon kedvező környezet az üzem felépítésére elfogadhatatlan lehet a 

biztonsági megfontolások miatt, és a költségeket jelentősen megemelheti a kötelező 

biztonsági távolságok betartása is. 

A különböző biztonsági tényezők, amelyeket az üzem tervezése során már 

figyelembe kell venni, szintén költségnövelő tényezőként jelentkezhetnek. Ilyenek 

például a vékonyabb vagy vastagabb falú tartály tervezése, drágább eszközök 

kiválasztása és alkalmazása, az esetleges redundancia megkövetelése, kiegészítő 

tűzvédelmi és tűzoltó eszközök tervezése, többlet útvonalak kiépítése, stb. Miközben a 

fenti elemek többnyire elkerülhetetlen kiadásokat jelentenek, a fő cél azonban az, hogy 

a veszteségeket megelőzzék és hosszabb távon, költségeket kíméljenek meg.  

Többféle általános megközelítés áll rendelkezésre a biztonsági, a veszteség 

megelőzési, valamint a környezetvédelemi költségek globális értékelésére.  

A Vegyipari Szövetség (Egyesült Királyság) adatai szerint a biztonsági és a 

környezetvédelmi költségek az Egyesült Királyságban a teljes beruházások 12-15%-ra 

tehetőek. Más adatok szerint a Vegyipari Szövetség 10 üzemének felmérése alapján azt 

állapították meg, hogy átlagban a teljes költségek 10-15%-át költik biztonsági 

intézkedésekre, amelyek elengedhetetlenek egy működő üzem számára, további 5%-t 

fordítanak a szennyezés megelőzésre (ellenőrzésére). Egyesült Államokból származó 

adatok szerint a gáz és olajiparban az 1990-es években a költségek mintegy 60-75%-t a 

biztonsági és környezetvédelmi rendszabályoknak való megfelelésre költötték, további 

9%-t fordítottak egészségi és munkabiztonsági beruházásokra, köszönhetően az EPA  

(Környezetvédelmi Ügynökség) „Tiszta Levegő Törvénynek” és egyéb szövetségi, 

valamint tagállami szabályzó bevezetésének.  

2.1.3 A veszteség megelőzési költségek szintjei 

Egy veszélyes ipari üzemben a biztonságra fordított költségek 

hatékonyságának alakulását az 1. számú ábra mutatja. Az ábra baloldalán a 

biztonságra fordított költségek jó befektetésnek bizonyulnak, de azok növekedésével a 

befektetések egyre kevésbé térülnek meg, míg végül az üzemnek már veszteségeket 

okoznak. 
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1. ábra: a biztonságra fordított költségek hatékonyságának alakulása [14] 

A veszteség megelőzési megközelítések jelentősen módosíthatják a biztonsági 

kiadások optimális szintjét. Ennek a megközelítésnek alapvető eleme a kockázat 

mennyiségi értékelése. Ily módon megállapíthatják azt a kockázati szintet, amely már 

elfogadhatatlan, és amelyet a költségek szükségszerű emelésével el kell kerülni. 

Továbbá, a mennyiségi elemzés információkat nyújt azokhoz a racionális döntésekhez, 

amelyekkel további költség bevonásokkal az emberi élet veszélyeztetésének kockázatát 

tovább lehet csökkenteni. 

A biztonsági kiadások kérdése két kritérium, az elfogadhatatlan kockázat 

szintje, illetve az üzembiztonságra és egészségvédelemre fordított kiadások körül forog. 

Mindkét kritériumot más iparágak hasonló kritériumaival hasonlítják össze explicit 

vagy implicit módon. 

Tény, hogy a biztonságra fordított kiadások a vegyiparban nem annyira szélesek, 

mint néha a költségek optimális szintjéről szóló általános vitákból várható lenne. A 

biztonság szabványai, amelyek ma már kötelezőek, nagyon magasak, és a tendencia a 

növekedés irányába mutat. Mivel a vegyiparban a biztonság szintje egyrészről 

viszonylagosan jó, másrészt a további javítás már viszonylagosan drága, a szigorú 

elvárásoknak megfelelő minimális biztonsági előírások már általános normává válnak.  
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Ezeket nem feltétel nélkül alkalmazzák, de további költség ráfordításoknak csak 

ott van értelme, ahol az emberi életet veszélyeztető események bekövetkezésének 

kockázatát tovább lehet csökkenteni. 

Az is félrevezető lehet, hogy a biztonság szintjének növekedése szükségszerűen a 

költségek növekedésével is jár. Az kétségtelen, hogy egy megtörtént baleset után hozott 

biztonsági intézkedések költségei magasak. De az általános tapasztalat szerint a jó 

biztonsági gyakorlat vitele rendszerint nem költségesebb, mint a rossz, ugyanakkor 

javulást hozhat a biztonságban, és ráadásul csökkentheti a költségeket is.  

Az ok véleményem szerint abban kereshető, hogy a biztonság magas foka 

feltételezi az irányítási rendszer és a menedzsment magas színvonalát, és amennyiben 

ezek megvannak, akkor egy vállalat rendszerint képes a céljait megvalósítani. Ennél 

fogva a jó veszteség megelőzési gyakorlat és a biztonságra irányuló fejlesztések 

elérhetőek további lényeges költség ráfordítás nélkül is. 

A fenti megállapításokból következik, hogy a feldolgozóiparban a jó biztonsági 

gyakorlat nem költségesebb, mint a rossz.  

Súlyos veszélyek esetében a biztonságra további kiadásokat kell fordítani, 

amelyeket önfinanszírozással nem lehet megoldani. Ezt egy egyszerű példával mutatja 

be Lowe [15], amikor feltételezi, hogy egy veszélyes ipari üzemben, ahol egy esemény 

10 millió dollár kárt okoz, és 104 évente egyszer fordul elő, tehát az éves átlagos 

veszteség 1000 dollár.  

Ahhoz, hogy az esemény bekövetkezésének gyakoriságát 105 évre csökkentsék, a 

megtakarításban csak 900 dollárt eredményezne évente. Ez akkor elfogadható, ha 2000 

dollár tőkét és 200 dollár/év működési költséget fektetnek be.  

Az nagyon valószínűtlen, hogy 10-szeres csökkentést érjenek el az esemény 

bekövetkezésnek gyakoriságában ilyen csekély kiadás mellett. Súlyos veszélyek 

esetében tehát, a kiadások szintjére vonatkozó döntéseket leginkább a kockázati 

kritériumok határozzák meg. 
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2.3 A veszélyes ipari üzemi biztosítási gyakorlat vizsgálata 
 

2.3.1 A veszélyes ipari üzemi biztosítási megoldások főbb jellemzői  

A katasztrófák megelőzése tulajdonképpen azt jelenti, hogy a személyi 

sérüléseket, az anyagi veszteségeket, azaz a gazdasági károkat szeretnénk elkerülni. 

Mind a személyi veszteség, mind az anyagi kár elkerülésében egy meglehetősen 

bonyolult gazdasági egyensúlyt kell fenntartani. Az egyensúlyt fenntartani és 

folyamatosan értékelni komoly elemző-értékelő munkát igényel, mivel számtalan előre 

látható és előre nem látható tényezőt kell figyelembe venni. Gondoljunk csak az emberi 

tényezőkre egy bonyolult gyártási folyamatban, ugyanakkor egy esetleges súlyos 

baleset következményeiből fakadó veszélyeztetés mértékének számítására ma már 

meglehetősen jó matematikai módszertan áll rendelkezésünkre. 

Nem kétséges tehát, hogy a katasztrófák (ipari balesetek) megelőzésének 

gazdasági aspektusai, és ezen keresztül a felmerülő költségtényezőinek értékelése 

kiemelten fontos. Egy súlyos baleset bekövetkezésekor vannak olyan költségek, 

amelyek jól meghatározhatók, míg más ráfordítások kevésbé megfoghatóak, és nehezen 

megállapíthatóak. Mindkét fajta költségnek többféle eleme létezik, amelyeket a 

katasztrófa megelőzési tényezők alkalmazásával lehet számszerűsíteni. 

Napjainkban több olyan ipari baleset-megelőzési intézkedést ismerünk, amelyek a 

múltban csak opcionálisak voltak, törvényi szabályozás szintjére emelkedtek, míg 

mások továbbra is az önkéntes alkalmazás körébe tartoznak. Meg kell jegyezni 

ugyanakkor, hogy ebben a tekintetben nagyon eltérő az egyes országok szabályozási 

rendszere, sőt az azonos iparágon belül is meglehetősen változó a szakmai gyakorlat. 

Míg egyes esetekben törvényi szabályozás biztosítja a felelősséget, addig más 

helyzetekben a tradicionális költséghatékonysági elemzéseket sem végzik el. A 

biztosítás mindig a kárelosztás alapelvén működik, és minél kiegyensúlyozottabb és 

homogénebb a biztosítottak körében a kockázati szerkezet, annál jobban működik az 

alapelv.  

Amikor egy biztosító be akar építeni a portfoliójába egy kockázatot, akkor azt 

összehasonlítja egyéb kockázataival a minőséget és a homogenitást figyelembe véve. 

Az üzemi helyszíni ellenőrzések gyakran szolgáltatnak megfelelő információt.  
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Az elemzések és a kutatások alapján megállapították, hogy modern komplex 

termelési és monitoring rendszerrel felszerelve a kockázat és a biztonság kevésbé függ a 

technológiától, mint inkább a vezetési rendszertől, az egyéni dolgozók kockázati és 

biztonsági tudatosságtól.  Más szóval ezek a tényezők attól függnek, hogyan viszonyul a 

vállalat a kockázathoz, vagyis milyen egy vállalat biztonsági kultúrája. 

A biztosítótól, azonban nem lehet elvárni, hogy ellenőrzés nélkül elfogadja a 

biztosított vállalatok biztonsági kultúráját. A biztosító felelőssége csak annyi, hogy 

létrehozza a biztosítottak veszélyközösségét. Ebben a tevékenységében ki kell 

egyenlítenie a felismerhető inhomogenitást az egyediesítésen, az árképzésen (biztosítási 

összeg kialakításán) keresztül, vagy esetleg támogatva a biztosítottak kockázati 

kezelésének erőfeszítéseit. 

Az egyéni ipari kockázat felmérése sokkal többet kíván, mint a tapasztalat és a 

műszaki know-how ismerete, a fentieken kívül rendelkezni kell a biztonság és a 

kockázat lényeges tényezőinek szisztematikus értékeléséhez szükséges eszköztárral. 

Több lehetőség áll a biztosító rendelkezésére, amellyel befolyásolni tudja a 

biztonságnövelés és a veszteség megelőzés kérdését. Az a biztosító ügye, hogy a 

kockázat mértékét felmérje az esetleges biztosítási díjtétel megállapítása céljából. A 

biztosító természetesen folyamatosan figyelemmel kíséri a kockázat kezelést és a 

veszteség megelőzési intézkedések hatékonyságát. A biztosítási tényezők befolyásolják 

a biztosító gazdasági stratégiáját és a biztosítás tervezésének folyamatát.  

Veszélyes ipari üzemet üzemeltető vállalat vagy saját maga viseli az egész 

pénzügyi kockázatot, vagy keres egy külső biztosítót ennek a kockázatnak a fedezésére. 

A döntés nagyon fontos, de ugyan akkor nagyon bonyolult is, és a vállalatnak a 

veszteség megelőzés értékelése szempontjából sok tényezőt kell figyelembe vennie. A 

biztosítási gyakorlat nagyon változó, országonként más és más.  

A biztosítási piac folyamatosan átalakul. Korlátozások léphetnek életbe olyan 

területeken, ahol új kockázatok jelennek meg, vagy rossz tapasztalatokat szereztek, 

azonban a piac rendszerint képes pozitívan reagálni az új kihívásokra. A biztosítások 

közül kiemelkedik a tűzbiztosítás, amely a tűzesetek, és a robbanások bekövetkezésének 

kockázatát fedi le. 
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2.3.1.1 A biztosítási folyamat és stratégia 

A biztosítás alapelve, hogy a kockázatot kezelje oly módon, hogy a kevesek által 

okozott veszteséget a többség viselje. Az ipari tűzbiztosítás esetében ez úgy működik, 

hogy a kockázatot megosztják az úgy nevezett „kvóta megosztás” elve szerint a 

társbiztosító és a viszontbiztosító között. A kvóta megosztási rendszerben a biztosítók 

közvetlen felelősséget vállalnak a fedezet egy speciális részére. A kockázat 

értékelésének meghatározásában az elsődleges felelősséget a vezető vállalat viseli. A 

viszontbiztosításban az elsődleges biztosítók és a társbiztosítók megosztják a kockázatot 

más biztosítókkal. Nagy kockázat esetében a viszontbiztosítók is biztosíthatják saját 

magukat további biztosítók bevonásával. A viszontbiztosítási üzlet általában nemzetközi 

szinten működik. 

Az egyedi biztosító részvételének a kiterjesztése rendszerint nem azon múlik, 

hogy milyen mértékű a biztosítási összeg, hanem a veszteségi mutatóktól, mint például 

a valószínű maximális veszteség (VMV), vagy a becsült maximális veszteség (BMV), 

amelyeket később részletesebben tárgyalok. A biztosító fél megállapítja önrészét a 

biztosításban, mint a VMV részaránya, amit a társaság rendszerint VMV korlátok 

táblázatai szerint számolja ki. Ezt a társaság saját mérlegelése szerint teszi meg a 

megosztás csökkentése érdekében, amikor kétségei vannak a VMV nagyságrendjét vagy 

valószínűségét illetően.  

A biztosítási kérelemre adott biztosítói folyamat így csökkentheti a biztosítási 

díjon létesítményenként és üzemenként változó módon, továbbá a biztosítói ellenőrzés 

is változtathat az összegen. Az ellenőrzés normális előzetes folyamat a biztosítási 

gyakorlatban.  

Általában a biztosítási ipar azon az alapelven működik, hogy ellenőrzés nélkül 

nincs biztosítás. Legtöbbször, azonban a biztosító egy, az általa megbízott biztosító 

bróker, vagy mérnök szakértő cég által lefolytatott vizsgálat jelentését fogadja el. 
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A korábbi időszakban a biztosítás egy megnevezett veszélyre, és meghatározott 

időszakra terjedt ki. A veszélyek lehettek általánosak, vagy különlegesek. Spiegelman 

[16] szerint az Egyesült Államokban a biztosítás típusai a következők lehetnek: 

általános felelősség, termék felelősség, a munkavállalók kompenzációja, gépjármű 

felelősség, termelés kiesés, szakmai felelősség, és vagyoni kár. 

Jelenleg a biztosítók a biztosítási szabályzatukban lefedik a közvetlen fizikai kár 

minden kockázatát, kivéve azokat a veszélyeket vagy eseményeket, amelyeket egyedi 

módon kizárnak a biztosítási körből. A veszélyek körében különleges helyet foglalnak 

el a tüzek. Az ipari biztosítások körébe egyértelműen beletartoznak a tüzek, robbanások, 

ezen kívül a földrajzi elhelyezkedéstől függően a szélviharok, áradás és földrengés is. A 

tűz hatása kiterjedhet a vagyoni kárra, valamint termelés kiesést is okozhat. A biztosítás 

korlátozódhat az előbbire, de lefedheti mindkettőt. A vagyonbiztosítás esetében az 

összeg lefedheti mind az eseti kár értékét, mind a helyreállítási értéket. 

A biztosítási felügyelő (ellenőr) feladata, hogy a biztosítandó kockázatról 

jelentésben tájékoztassa a biztosítót. Az ellenőr rendszerint egy biztosító társaság vagy 

egy biztosító bróker alkalmazottja, tapasztalt szakemberek, de nem szükségszerűen 

felkészült mérnökök. Az ellenőrnek inkább a kockázatértékelés területén kell jelentős 

gyakorlattal rendelkeznie, és a kritikus pontokat kell felismernie, valamint a veszteség 

megelőzés területén a jó és a rossz gyakorlatot feltárnia. Az ellenőr a jelentésében a 

veszteség mérés módszereit értékeli, mint például a VMV, és irányvonalat szab arra 

vonatkozóan, hogy a biztosítást kötő kaphat-e prémium díjtételt. A jelentés kiterjed a 

tűzterhelésre, a tűz kockázatára, továbbá a védelmi intézkedések meglétére és 

alkalmazhatóságára. 

2.3.1.2 Tarifa és tarifamentes biztosítási rendszerek sajátosságai 

Az ipari tűzesetek okozta károkra alkalmazandó biztosítási díjakat7 tradicionálisan 

szakma és foglalkozás szerint osztályozzák Az osztályozásban legalább 300 szakmai 

                                                 
7 Biztosítási díj: A biztosítási védelem ára, azaz a biztosító szolgáltatásának ellenértéke, mindig egy adott 
időszakra, biztosítási időszakra vonatkozik. 
A biztosítási díj 3 részre osztható: A kockázati vagy nettó díjrész (melyet a kockázat mértékét képviselő 
kárvalószínűségből számítanak ki), a biztonsági pótlék (számítási tévedések, figyelembe vett események 
nem eléggé nagy száma, veszélykörülmények figyelmen kívül hagyása) és a vállalkozói díjrész (a 
biztosítások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségek). 
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tevékenység szerepel. Sok szakmában részletesen kidolgozott tarifa áll rendelkezésre, 

amellyel az alap díjtételből áll, amit csökkenteni vagy növelni lehet attól függően, hogy 

az értékelt kockázat csökken, avagy növekszik. Azonban több szakmában nincs tarifa 

szabály. 

A beruházási bevétel a biztosítási kapacitásnak és az árképzésnek a főhajtó ereje. 

A biztosítási üzletben jelentős idő eltolódás van a biztosítás felvétele és a károk 

kifizetése között. Amikor bizonyos gazdasági körülmények, mint például a kamatok 

növekedése, vagy az árutőzsde szilárd emelkedése növeli a beruházási jövedelmet, a 

biztosítók megpróbálnak több nyereségre szert tenni a biztosítási díjtétel 

csökkentésével, vagy egyéb liberális politika bevezetésével. A szakmai berkekben ezt a 

biztosítás „puha” piacnak nevezik. Az ellenkezője történik, amikor a beruházási piac 

kevesebb bevételt ad a fenti alapokba. Ennek eredménye a „kemény” piac, amikor a 

biztosítást kötők emelik a biztosítási díjat, hogy egyensúlyba hozzák a csökkenő 

beruházási bevételeket. 

Az Egyesült Államokban szigorú biztosítási szabályozás uralkodott az egyes 

tagállamokban 1945-től a korai 60-as évekig egy Legfelsőbb Bírósági határozat alapján. 

Az alatt az időszak alatt a biztosító szövetségek különböző díjtételi listát dolgoztak ki. 

Ilyen volt például a „Petróleum tulajdoni lista”, a „Petrolkémiai üzemek díjtételi 

listája”, amelyet a feldolgozóiparra alkalmaztak. Ezt a két listát a 60-as évek elején 

felülvizsgálták, majd az elmúlt évtizedekben használatuk fokozatosan csökkent. 

Magukban a listákban meglevő hiányosságok vezettek a megszűnésükhöz. Az első 

és legfontosabb, hogy a listák nem vették figyelembe a beruházási bevétel lehetőségét. 

Másodszor, a mai veszteségi tapasztalatok beépítése a díjszabásba nagyon nehézkes 

volt, és gyakran a listából származó díj nem állt arányban a veszteségre kifizetett 

összegekkel. Harmadszor, ahogyan a technológia változott a feldolgozóipar 

tervezésében, kivitelezésében, a működtetésben és a védelemben, a listában szereplő 

nagyon sok díjszabási kritérium már nem vette figyelembe a kockázat megváltozott 

értékét. Többek között soha nem volt tarifa a vegyipar számára. Helyette ebben az 

iparágban a biztosítási ellenőr jelentése alapján állapították meg a biztosítási 

díjtételeket. 
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Az 1960-as években, az Egyesült Királyságban számos szakmában a tűzkárok 

növekedése volt megfigyelhető. A tüzek azokban az iparágakban következtek be, ahol 

egyébként a tűzkárok is magasak voltak. A biztosítók oly módon reagáltak erre, hogy 

minden szakmára bevezettek egy meghatározott biztosítási súlyfaktort.  

Ez a megközelítés abból fakadt, hogy csak időleges problémáról van szó. Azonban 

ezzel nem oldódtak meg a problémák, és az évtized végére a súlyfaktor elérte a 7,5 

értéket. Úgy tűnt, hogy az addig alkalmazott díjszabási szerkezet többé nem 

használható. 

A termelés kiesési biztosítás lefedi azt a kárt, ami a termelés leállása vagy 

csökkenése miatt következik be. Ez a biztosítási fajta fedezi az elvesztett nyereséget, és 

az állandó vagy elkerülhetetlen költségeket az alatt az idő alatt, amíg a termelést helyre 

nem állítják. A termelés kiesési biztosítás egy várakozási periódust foglal magába, ezért 

gyakran úgy emlegetik, mint „időelem” biztosítás. 

Az egyfajta terméket előállító, nagy üzemek különösen érzékenyek a termelés 

kiesésre, ezért számukra fontos a termelés kiesési biztosítás. Például, ha a termelés egy 

nagy teljesítményű gázkompresszortól függ, amelynek 18 hónapos kiesése 

bekövetkezik, a viszonylagos közepes vagyoni veszteség nagy termelés kiesési 

veszteséget eredményezhet. Napjainkban a termelés kiesési veszteség gyakran 

felülmúlja a hozzákapcsolható vagyoni veszteséget. Az 1960-as évekig a biztosítások 

döntő többsége tűzbiztosítás gyakorlatilag egyet jelentett a vagyonbiztosítással. Végül 

megjelent egy új típusú biztosítás: a következmény vagy a termelés kiesési biztosítás. 

Ennek a biztosítási formának a bevezetését az indokolta, hogy egy nagy, egyvonalas 

üzem akár rövid idejű kiesése is jelentős károkkal járhat. A termelés kiesés 

veszteségeinek biztosítási költségei többszörösen meghaladják a vagyon biztosítás 

költségeit. 

 

2.3.2 Veszteségi (ipari baleseti) tapasztalatok 

Amint fentebb megállapítottuk, a biztosítási terület veszteségi tapasztalatai 

változnak, ami kihatással van mind a kapacitásra, mind a biztosítási díjszabásra. 
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Így például az Egyesült Királyságban a 60-as évek végén és a 70-es években, a 

vegyiparban a veszteségek súlyos arányokat értek el, amelyek napjainkra már sokat 

javultak. A biztosító társaságok természetesen nem voltak elégedettek a 

tapasztalatokkal. Általában a tűzbiztosításban a biztosítási bevételek nem fedték le a 

teljes veszteséget, és az adminisztratív költségeket.  

A biztosítási viszonyban állóknak deficitűk keletkezet, jól lehet a biztosítási 

társaságok hasznot húztak a beruházási bevételekből. A biztosítási piacon nagy a 

verseny, és több esetben az üzletet olyan díjszabással kötik meg, amelyről később 

kiderül, hogy nem volt reális. 

Hasonlóan az Egyesült Államokban a biztosítási ipar nagy veszteségeket 

szenvedett az 1967-es Lake Charle-i gőzrobbanás, és más súlyos események 

következtében. Az 1974-76-os időszakban hasonlóan súlyos veszteségek történtek. 

Ezek az események 1980-as évek végén a pampai (1987), a norkoi (1988) és a 

pasadenai (1989) gőzrobbanásokkal tetőztek. 

A potenciális veszteségek jelentős része - mint ahogy azt a fenti példa is mutatja 

-a feldolgozóiparban a gőzfelhő robbanásokból származhat. Alexander [17] szerint 

1980-ban ez az arány a teljes veszteségen belül elérhette az 5-10%-t. A becsült 

maximális veszteség értékelésére bevezetett módszer az IOI-tól (International Oil 

Insurers) származik a TNT equivalencia számítás alapján. A gőzfelhő robbanás 

biztosítási kérdéseivel először Davenport [18] foglalkozott. Az eredeti gőzfelhő 

veszteségszámításokat az évek folyamán bizonyos mértékben módosították oly módon, 

hogy a számított túlnyomási átmérők feleljenek meg a történelmi veszteségi 

eseményeknek. Az eredmények kisebbek voltak a kívánatosnál, mivel pontforrást 

feltételezve az epicentrum közelében a léglökési terhelés túlértékelt volt, míg az 

epicentrumtól távolabb a léglökési terhelés kisebbnek adódott. Kiterjedt kutatásokat 

folytattak az elmúlt 15 év alatt a tiszta anyagok és keveréke gőzfelhő robbanásának 

számítására, arra vonatkozóan, hogy a kibocsátott energiát milyen tényezők 

befolyásolják. A zárt tér, a túlnyomásnak falakba történő ütközése, a gyújtási energia és 

elhelyezkedése a legfontosabbak, és kritikus tényezők, de a nyomáshullám energia 

impulzusa, időtartama is lényeges szerepet játszik a veszteség szintjének 
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meghatározásában. A biztosítók csak most kezdik ezeket a tudományos eredményeket 

beépíteni a veszteségbecslési modellekbe. 

A March tanulmány szerint [19] az 1972 és 2001 között, a szénhidrogén 

feldolgozó iparban bekövetkezett 10 legnagyobb veszteségből 5 a gőzfelhő robbanás 

számlájára írható. Mindegyik robbanásban a vagyoni kár egyedül meghaladta a 262 

millió dollárt, 2002-es dollár értéket alapul véve. 

Az 1988-as Piper Alpha és a 1989-es Pasadena balesetek jelentős hatást 

gyakoroltak a biztosítási világra, ezek veszteségeit Redmond vizsgálta [20]. Piper Alpha 

nem egy egyszerű olajplatform volt, hanem egy olajmező központja, ahova más 

platformokról érkeztek olajvezetékek, és más kisebb platformokkal is összeköttetésben 

állt. A veszteség belső becslése szerint: a berendezések károsodása 680 millió dollár; a 

termelés kiesés 275 millió dollár; a halálozás és sérülések költségei 160 millió dollár; a 

berendezések eltávolítása 100 millió dollár és az egyéb költségek 155 millió dollár 

összeget értek el. A teljes veszteség 1370 millió dollárra tehető volt. A pasadenai 

veszteség hasonló nagyságrendű Redmond számításai szerint: 1400 millió dollár, 

melyből a vagyoni veszteség és a termeléskiesés hasonló nagyságrendű az előzővel. Az 

Egyesült Királyság Biztonság és Egészség Hivatala (angol megnevezéssel Health and 

Safety Executive, HSE) értékelése szerint [21] a Piper Alpha balesetében veszteség 

mintegy 2 milliárd font, amiből 750 millió fontra tehető a közvetlen biztosítási 

veszteség. 

 

2.3.3 Biztosítási piac jellemzőinek vizsgálata 

A biztosítási piac gyakorlatilag nemzetközivé fejlődött, és a nagyvállalatok 

biztosítási tevékenységükbe a nemzetközi biztosítótársaságokat is bevonják. Mivel az 

üzlet mozgása a megtérülési ciklus függvénye, a biztosítási ipar is a biztosítási ciklus 

függvénye [22]. A biztosítási iparban a kapacitások kiterjesztése újabb 

versenytényezőket szabadít fel, amelyek a biztosítási díjtétel csökkenéséhez, a nyereség 

gyengüléséhez vezet, amelyek végső soron a kapacitások összehúzódását okozzák. 

Esetenként az üzleti és a biztosítási ciklus együtt mozog. 
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Amikor a biztosítási díjtételek magasak és a veszteség-megelőzési gyakorlat jó, 

akkor a biztosítási ipar is nyereségesebb, ezzel együtt a biztosítási kapacitások 

növekednek, ellenkezőleg, amikor a díjtételek csökkenek és a veszteségek súlyosak 

lehetnek, akkor a nyereségesség és a biztosítási kapacitások alacsony szinten maradnak. 

A biztosítási szektor az állandó változás állapotában van, és folyamatosan az új 

kockázatok vállalásán dolgozik. A környezetszennyezés és az egyéb veszélyes anyag 

kibocsátásból keletkező szennyeződések területén történő biztosítás jó példa a 

biztosítási kapacitások állandó változására és új területek keresésére. 

A biztosítási piac kapacitását annak a fedezetnek a lejárati időtartama határozza 

meg, ami egy kisebb méretű, de gyakori veszteség költségét fedezheti. Általában a 

biztosítási piac képes biztosítást nyújtani még nagy potenciális veszteségekre is, 

azonban vannak korlátozások is. 1971-ben, amint Neil [23] megállapította, a világot 

átfogó biztosítási piac meglehetősen korlátozott volt. Neil úgy találta, hogy az egy 

veszteségre eső elméleti kapacitás kb. 30 millió font lehetett, de szerinte nehezen 

lehetett olyan biztosítást kötni, amely meghaladta volna a 6 millió fontot az anyagi kár 

esetében VMV-re vonatkoztatva, és a 10 millió fontot kombinálva az anyagi kárra és a 

termelés kiesésre vonatkozóan. Ez nagy valószínűséggel nem elégséges egy számottevő 

etiléntermelő üzem teljes biztosítására. A piac korlátozására nyilvánvalóan 

kedvezőtlenül hatottak az 1960-as és 70-es években bekövetkezett ipari tüzek 

biztosításainak tapasztalatai. 

A Flixboroughban bekövetkezett gőzfelhő robbanás nagy hatással volt a 

biztosítási piacra. Néhány biztosító elismerte az ilyen robbanás lehetőségét, bevezetve 

azt a VMV értékelésébe, vagy speciális viszontbiztosítást kötve. 

Neil egy későbbi tanulmányában [24] a biztosítási üzlet kapacitását a VMV-re 

vonatkoztatva már felemelte 40 millió fontra a jó veszteségi adatoknak, a vezetés és a 

tervezés jobb színvonalának köszönhetően. 1975 után a londoni piacon kötött olajipari 

(petrolkémiai) társaságok biztosítása a Nemzetközi Olaj Biztosítókhoz kerültek (IOI), 

amelyet a vezető brit biztosítók hoztak létre, többek között, mint például a Lloyds. Az 

IOI kapacitását Neil mintegy 15 millió USA dollárban tételezte fel a VMV bázisán. 

Redmond [25] a biztosító kapacitást az Oil Insurance Limited és a London Master 

Energy Line Slip kölcsönös viszonyában tárgyalja, ami egy olyan intézmény, amelyre 
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sok biztosító a saját kapacitását automatikusan rábízta. Azonban, néhány súlyos 

balesetet, mint a Piper Alpha, a Pasadena és az Exxon Valdez a kapacitások erőteljes 

csökkenését okozták egy meghatározott időtartamra, amelyet „kemény piacnak” 

neveztek. Hasonló kemény piacot eredményezett a 2001. szeptember 11.-i 

terrortámadás. A biztosítási piaci kapacitások drámaian csökkentek, és csak mostanában 

kezdtek újra javuló tendenciát mutatni. A nemzetközi kapacitások most meghaladják az 

egy milliárd dollárt bizonyos kockázatokra. 

Az olyan periódusokban, amikor a biztosítási piacon korlátozások vannak, a 

biztosítottakra nyomás nehezedik, hogy a kockázat egy részét viseljék maguk. 

Különböző módszerek lehetségesek, amelyekkel ezt érvényesíteni lehet, például 

bizonyos kockázatok kizárásával, résztevékenységekre vonatkozó korlátozott lefedéssel, 

vagy a levonások alkalmazásával. Ha a levonást alkalmazzák, a biztosított cégnek, 

magának kell a veszteségnek egy fix részét vállalnia. A vagyoni károkra tipikus lehet 

egy meghatározott készpénz, míg a termelés kiesés esetében néhány órás vagy napos 

kiesést a biztosítás nem fed le. Alternatívaként a működő vállalat saját magát 

biztosíthatja. A vállalat vagy maga viseli a kockázatot, vagy biztosítja magát egy 

kiegészítő biztosító társasággal. 

Gyakran előfordul, hogy egy vállalat nem kéri a teljes biztosítási lefedést, hanem a 

veszteségek egy részét vagy egészét saját maga állja (önbiztosítás). Jól lehet a 

nemzetközi biztosítási piac olyan, hogy a vegyipar számára kevés választási lehetőség 

van, de a kockázat bizonyos részét saját maguknak kell, hogy viseljék. A biztosítás 

megkötése nagyon komplex dolog, és nagyban függ az egyes vállalatok körülményeitől. 

Valószínűleg a legnyilvánvalóbb és legfontosabb alapelv a potenciális veszteség 

nagysága, amely még a legnagyobb vállalatokat is térdre kényszerítene, ezért tanácsos 

külső biztosítót bevonni a kockázatok viselésébe. 

A biztosítók rendszerint kihangsúlyozzák, hogy nem észszerű az ipar részéről a 

kockázatok szelektálása, és csak egy részükre kötni a biztosítást, míg a „vajas 

kenyértől” távol tartják a biztosítókat. Az egészséges biztosítási ipar nem nagyon 

tolerálja az ilyen viselkedést.  
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2.3.4 Vagyonbiztosítás 

A biztosítást kötő szakértőnek több tényezőt kell figyelembe vennie a vagyoni 

kár kockázatának értékelése során a biztosítási díjtétel megállapításához. A 

biztosítók által kiemelt tényezők az alábbiak: az üzemméret, a technológia 

korszerűsége, a folyamatban résztvevő anyagok (éghető folyadék, nagy nyomáson és 

magas hőmérsékleten), a folyamat jellegzetességei, és az ellenőrzés, az üzem fekvése, 

az épületek kialakítása, a szerkezet tűzvédelme, tűzvédelmi berendezések, a veszélyek 

kezelése, a természeti veszélyek, mint földrengés, árvíz, időjárási veszélyek jelenléte. 

2.3.4.1 Veszteségmérések és kockázati profilok 

Már az előzőekben is említettük, hogy a veszteség mérésének több fajta 

módszere lehetséges, de Alexander [26] az alábbi kifejezéseket alkalmazza: átlag 

veszteség; normál maximális veszteség (NMV), vagy valószínű maximális veszteség 

(VMV), becsült maximális veszteség BMV), és a maximális elfogadható veszteség 

(MHV), vagy maximális előre látható veszteség. Az átlag veszteség önmagát 

magyarázza, a NMV az a maximális veszteség, ami a védelmi berendezések működése 

mellett következhet be. A BMV az a maximális veszteség, ami akkor következhet be, ha 

a védelmi berendezésekből egy kritikus elem nem működik. A MHV akkor vehető 

figyelembe, ha a védelmi berendezésekből több nem lép működésbe, vagy olyan 

katasztrófa esemény következik be, amelynek bekövetkezése még feltételezhető. 

Alexander megadja ezeknek az eseményeknek a frekvenciáját is, ahol NMV ≥  10-3/év, 

VMV 10-4 – 10-3/év és az MHV 10-5 – 10-4/év. 

A veszteségek különböző szintjeinek frekvenciájára (gyakoriságára) a fenti adatok 

általában csak tájékoztató jellegűek. Valójában minden egyes üzemre meg kell 

határozni egy veszteség profilt. Az ilyen profilok megszerkesztését Alexander az előbb 

idézett tanulmányában határozta meg. A frekvencia-veszteség profilt nemcsak egy 

üzemre, hanem egész iparágra is alkalmazni lehet. Ebben az esetben az összegzett 

frekvencia elemzése célszerűbbnek látszik. Példaként a 3. mellékletben bemutatom két 

hipotetikus üzem veszteségprofilját ábrázoló diagrammot. 
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2.3.4.2 Kockázat értékelési módszerek 

A biztosítási szakértők a kockázat becslésére számtalan módszert használnak a 

biztosítási díjszabás kialakításakor. Ezek a módszerek speciális ellenőrző listát, 

különböző veszélyindexálást, valamint a prémium díjszabású üzemek listáját 

tartalmazza. Az utóbbi kettő meglehetősen közel áll egymáshoz. A veszélyindex értékét 

és a biztosítási díjszabású üzem megállapítását nagyon befolyásolja az üzem 

menedzsmentjének aspektusai. 

Amint fentebb említettük, a biztosítási értékelők a veszély felmérésére speciális 

ellenőrző listát alkalmaznak.  

A lista az alábbi felsorolást tartalmazza, Spiegelman szerint [27]: az üzem 

elhelyezkedése, az üzem elrendezése, az épületek és a szerkezetek, a folyamatban 

résztvevő anyagok, a kémiai folyamatok, az anyagmozgás és tárolás, a működtetés, a 

berendezések (tervezés, tesztelés, karbantartás), veszteség megelőzési programok. 

Az ellenőrző listák értékelése alapján meg lehet állapítani a veszély indexeket 

és a prémium díjszabású üzemek listáját. A legmegfelelőbb veszély index 

valószínűleg a Dow Index, amely a Dow Irányelvekben található, és amelynek már több 

verziója létezik. Az egyik ilyen a „Dow tűz és robbanási veszély index osztályozási 

irányelv” [28]. Egy másik indexálási módszer a Mond Index, amit a Dow alapján 

készítettek. A harmadik index a veszély mérésére a pillanatnyi szakaszos éves veszteség 

(PSZÉV), ezt a módszert a Biztosítási Műszaki Hivatal dolgozta ki az Egyesült 

Királyságban a biztosítási ipar számára. 

Hosszú éveken keresztül alkalmazták az éves díjszabási terveket, amelyeket azért 

alakítottak ki, hogy olyan kockázat kezelési tényezőket is beépítsenek a biztosításba, 

amelyeket azelőtt nem vettek figyelembe. A terveket nem azért használták, hogy az éves 

biztosítási díjat kialakítsák, hanem inkább a kockázatminőségének megítélésére 

használták fel. Ennek az információnak a birtokában a biztosítási szerződést aláíró felek 

eldönthették, hajlandók-e egy biztosítási programban részt venni, valamint azt, hogy 

milyen szinten érdemes bekapcsolódni, és ezzel milyen kockázatot vállaljanak fel. 
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Egy másik változat az éves díjszabási tervre a kárbiztosításban alkalmazott Dow 

Index [29]. A táblázat alapján meghatározzák a tűz- és robbanási indexet, és ez alapján 

megállapítják a maximális valószínű anyagi kárt. 

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a vállalati vezetés 

(menedzsment) értékelésének is. Redmond felsorolja azt az ellenőrző listát, amelynek 

alapján a vezetési tevékenységet is értékelni lehet. Részletesebb és újabb értékelést ad a 

Swiss Re [30], amely további eszközöket sorol fel a veszély megelőzésre vonatkozó 

menedzsment rendszer vizsgálatára. Ez az úgy nevezett „Biztonságirányítási audit az 

ipari folyamatokban” címet viseli, amelyet később kiegészítettek a „Biztonság 

tudatossági programmal”, és a „Változó menedzsment auditáló programmal”. 

 

2.3.4.3 A becsült maximális veszteség értékelése 

Ezt az értékelést általában jól lehet alkalmazni az épületen belüli létesítményekre, 

ahol minden berendezésnek megvan a tűzvédelmi rendszere, de nehézkessé válik az 

értékelés a szabadban levő létesítményekre, amelyek nincsenek fizikailag 

körülhatárolva. Az értékelésben az események eszkalálódásakor részben figyelembe 

veszik a tócsatűz tovaterjedését és a gőzfelhő robbanást. A gőzfelhő robbanás 

értékelésében módosításokat vezettek be az 1990-es években, de ezeket nem minden 

biztosító társaság alkalmazza. Ezzel viszont eltérés alakult ki az egyes biztosító 

társaságok értékelésében az ugyanazon üzemre vonatkozóan. Manapság további 

kutatások folynak a konszenzus elérésére a gőzfelhő robbanás legmodernebb értékelése 

alapján.  

A biztosítási díjszabás módszerének alkalmazásában az egyes biztosító 

társaságok között eltérés van. Egyes társaságok formális minőségi módszert 

használnak, míg mások úgy vélik a minőségi megközelítésnek csak alig jelentkező 

előnye van a mennyiségi módszerrel szemben. 

Az 1980 években a biztosítási díjszabás vált a piaci hajtóerővé, és a díjszabási 

listák vagy az azokhoz hasonló analitikai megközelítések marginálissá szerepet kaptak. 

Ahhoz, hogy a biztosítók a biztosítási alapokban beruházási bevételre tegyenek szert, 

kulcstényezővé vált a biztosítási piac állapotának meghatározása. A brókerek 

fokozatosan átvették az ellenőrzést a nagy biztosítási kihelyezések felett, a kisebb 
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részeket pedig kiosztották az egyéni biztosítókra. Az 1990-es évek közepére már 

egyetlen biztosító sem rendelkezett akkora kapacitással, hogy az árképzését olyan 

analitikai eszközökkel alakítsa ki, mint a díjszabási lista.  

 

2.3.5 Termelés kiesési biztosítás 

Az 1960-as évek közepéig a termelés kiesés biztosításával jórészt nem 

foglalkoztak, azonban ekkor megjelentek az első nagy egyvonalas üzemek. Ugyan 

ekkor léptek működésbe a nagy szárazföldi és tengeri olaj- és gáztermelő mezők, 

amelyek kiesése az üzemeltetők számára nagy pénzügyi veszteséget jelentettek.  

Ekkor derült fény arra, hogy a következményekből származó veszteségek legalább 

akkorák, vagy inkább nagyobbak, mint a vagyoni károk. A termelés kiesés biztosítása 

eléggé bonyolult feladat. Az ilyen biztosítás megvalósíthatósága függ a valószerű díjak 

felszámításától, hatékony értékelő módszerek alkalmazásától, és a veszteségek 

csökkentésére bevezetett módszerek hatékonyságától. 

Az ún. egyvonalas terméket előállító üzemek megjelenésével megváltozott az 

arány a vagyoni kár és a termelés kiesés biztosítása között. A következményekből 

származó veszteségek már nem csak magát az üzemet sújtják, hanem kihatással vannak 

a beszállítókra és a felhasználó cégekre is. 

Komoly termelés kiesést okozhat olyan kisebb esemény is, amely csak csekély 

vagyoni kárt okoz. Tipikus ilyen eseményként írható le például a termelés irányító 

központ kiesése, a kábelek megrongálódása, vagy egyes berendezések, mint 

kompresszorok, reaktorok esetleg frakcionáló tornyok meghibásodása. Példaként 

említhető, amikor a kiömlő folyékony kőolajtermék begyulladása tönkreteszi a 

kábeleket vagy a kompresszort, és ezzel az üzem jelentős részében leállást okoz. Olaj 

vagy gáz feldolgozó üzemekben a kritikus szállító vezeték rendszer időleges leállása, 

jelentős termelés kiesést okozhat. 

2.3.5.1 Termelés kiesési biztosítás bevezetése 

A termelés kiesési veszteséget az első megközelítésekben még a vagyoni kár egy 

meghatározott arányaként fogták fel. Tény azonban, hogy a két elem között 

meglehetősen gyenge kapcsolat van, a termelés kiesési veszteség inkább a teljes üzleti 
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lánc veszteségeként fogható fel. Továbbá a két fajta veszteség arányaiban drámai 

változások álltak be, ma már a termelés kiesési veszteségek többszörösen felülmúlják a 

vagyoni veszteségeket. 

Ezért szükségessé vált a termelési kiesési biztosítást elválasztva alkalmazni. A 

biztosítás egy meghatározott fix periódust fed le, és egy biztosított veszélyre 

vonatkozik. Határvonalat húz a várható eladási bevétel és az eladási veszteségek változó 

költsége között, amelyek a biztosított üzem kiesése miatt következik be, kiterjesztve 

ezeket a beszállító és a vásárló üzem kiesésére is. 

A termelés kiesési biztosítás meghatározott kártérítési periódusra vonatkozik, 

általában 12 vagy 18 hónapra. A biztosítók részéről van egy olyan tendencia, hogy a 

biztosítottak a kezdeti periódusra, rendszerint 5, 10, 20 napra a termelés kiesés 

költségeit maguk viseljék. A biztosítás kiterjedhet a beszállító vagy a vásárló üzemben 

történő váratlan események lefedésére is. 

Amikor egy termelés kiesési biztosítást aláírnak, a biztosítás hatályát és az 

ellenőrzést is megfelelően módosítják. Rendszerint elfogadott, hogy a termelés kiesési 

biztosítás szempontjainak megfelelő felülvizsgálatot végezzenek el. Azonban ez a fajta 

felülvizsgálati módszer még kevésbé kiforrott. 

A termelés kiesési felülvizsgálat magába foglalja a kár felmérés elemeit, és 

kiterjed a becsült maximális veszteség, a valószínű maximális veszteség értékelésére a 

termelés kiesés szempontjából. A termelés kiesés felmérése nem egyszeri alkalom, 

hanem időszakonként ismételt folyamat a naprakészség megállapítása céljából. 

A termelés kiesés felülvizsgálatának néhány szempontja Neil szerint [31]: 

− a folyamat egy vonalas vagy több vonalas, folyamatos vagy megújuló jellegű, 

esetleg már jól bevezetett, 

− a folyamat mennyire függ olyan berendezéstől, aminek nincs tartalék 

alkatrésze, és hosszú időt vesz igénybe a pótlása, 

− a fontos szolgáltatások, kábel nyomvonalak stb. védelme, 

− a kulcs egységektől való függés, van-e kisegítő lehetőség, mennyi idő 

szükséges pótlásra vagy javításra, 
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− a raktárkészlet nagysága, mennyivel haladja meg azt a minimumot, amely egy 

vészleállás elhárításához szükséges a tervezett karbantartás során, továbbá 

vannak-e alternatív beszerzési források, 

− alkalmaznak-e folyamatirányító eszközöket az üzem ellenőrzésére és a 

hatékonyság növelésére.  

A termelés kiesés felmérésében további problémát okoz egy baleset 

következményeinek helyreállítása, ebben meglehetősen nagy szerepet játszik az emberi 

tényező, egy hatékony vezető különösen kulcsfontosságú lehet.  

További lényeges elem az információk gyűjtése és folyamatos feldolgozása és 

alkalmazása a folyamat minden területén, beleértve a tervezést is. Az egy vonalas 

üzemekben egyfajta sebezhetőséget jelent a szolgáltatások, az üzemanyag rendelkezésre 

állásának problémái, egyes kulcs berendezések kiesése. Fontos még a kizárólagos és az 

egyedüli beszállítók kérdésére is kitérni. Egy vállalat dönthet úgy, hogy egy 

beszállítótól vásárol, annak ellenére, hogy mások is lehetnek a piacon. Olyan eset is 

lehetséges, hogy az egyedüli beszállító különböző okok miatt nem képes az ellátást 

biztosítani. Az előzőekből adódik, hogy a beszállítókat a saját biztosítójukon túl üzem- 

és környezetbiztonsági (termelés kiesési) a megrendelő is ellenőrzi. 

A veszélyeztetettség nem csak a termelési folyamattól függ, hanem egy esemény 

bekövetkezése miatt a raktárkészlet kiesésétől is. További vizsgálódást igényel a 

helyreállítás mikéntje az idő függvényében. Ez lehet egy rövid idő a fokozatos 

helyreállítást követően, vagy csak időszakos termelési szünet. 

 

2.3.5.2 Termelés kiesési biztosítás jellemzői 

A becsült maximális veszteség értékelése 

A termelés kiesésben a becsült maximum veszteséget nem lehet egyesen 

meghatározni. Először meg kell állapítani az üzem vagy részegységének leállási idejét, 

majd termelési veszteséget át kell konvertálni a fix költségekre és a nyereségre 

vonatkozó pénzügyi veszteségekre. Ez az utóbbi lépés azonban meglehetősen 

problematikus. A termelés kiesésre vonatkozó becsült maximális veszteség értékelésére 

Gesso [32] dolgozott ki egy módszert. 
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A vagyoni veszteség és a termelés kiesés 

A már fentebb is idézett Munich Re megállapításai szerint [33] az 1985-89-es 

periódusban az éves vagyoni veszteség 754 millió dollár volt az áltagos 144 esemény 

bekövetkezésekor. A termelés kiesésre vonatkozó megfelelő számadatok: 39 esemény 

és 572 millió dollár veszteség éves átlagban. 

Előfordulhat, hogy vagyoni kár nem történik, de egy jelentéktelen meghibásodás, 

vagy a technológiai előírások be nem tartása miatt hosszabb termelés kiesés következhet 

be, mint azt Gesso leírja: egy torony hidrosztatikai vizsgálatát nem a meghatározott 

hőmérsékleten végezték, ezért az üzemben 2 hónapos leállás következett be, és a 

termelés kiesésből származó veszteség 22 millió USA dollárt tett ki.  

Egy másik esetben, a kábelkötegben keletkezett tűz miatt leállt a termelésirányító 

helység, ami 10 hónapos leállást okozott, valamint 200 millió USA dollár termelés 

kiesési veszteséget, jóllehet a vagyoni kár „csak” 9 millió dollárt ért el. 

Termelés kiesési biztosítás kapacitása 

Az 1960-as években gyorsan nyilván valóvá vált, hogy a termelés kiesési 

biztosításért kért díjak nem reálisak, alacsony értéken vannak tartva. Az igények nagyok 

voltak, és néhány biztosító hatalmas veszteségeket szenvedett el. A probléma 

természete abban található, hogy a teljes termelés kiesési biztosítás díjak bevételét 

mintegy 35 millió fontra becsülték, ami könnyen felemészthető néhány katasztrófával. 

Tény azonban, hogy a kombinált kár és a termelés kiesésből származó biztosítás a 

gyakorlatban elérte a 10 millió fontot egy veszteségre számítva. 

Az 1960-as évektől a piac elfogadta, és képes is volt a tengeri olajplatformok nagy 

termelés kiesési kockázatait is fedezni. Például az Alpha Pipe esetében a becsült 

termelés kiesési veszteséget 275 millió dollárra becsülték. 

Mivel a termelés kiesési veszteség értékelésében túlzottan nagy a bizonytalanság, 

összehasonlítva a vagyoni veszteséggel, több biztosító csak úgy volt a hajlandó 

biztosítást aláírni, ha a biztosított a vagyoni veszteségre is megköti a biztosítást. A 

biztosítóknak ez az álláspontja a termelés kiesési biztosítást illetően egy kölcsönös 

szelekcióhoz vezetett. 
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2.3.6 Egyéb biztosítási szempontok 

2.3.6.1 Biztosítási kártérítések 

Az a szempont, hogy a biztosítók milyen mértékben támogassák, és mennyi 

kedvezményt adjanak a jó ipari biztonsági gyakorlatra és jó veszteség megelőzési 

intézkedésekre már régóta fennálló kérdés. A biztosítók általában jelentős mértékben 

érdekeltek a tűzmegelőzési intézkedések bevezetésében. Az Egyesült Királyságban az 

első tűzoltó egységet a biztosítók hozták létre. A tizenkilencedik században 

megalakították a Tűzvédelmi Bizottságot, aztán előírásokat dolgoztak ki a tűzoltó 

berendezésekre, a riasztásra, stb., amelyeket széles körben elfogadtak és alkalmaztak. 

1946-ban a kormány és a Tűzvédelmi Bizottság létrehozta a Közös Tűzvédelmi Kutató 

Szervezetet, amit a Tűzvédelmi Szövetség megalakítása követett. 

A biztosítók kiemelik, hogy mind a kockázatok, mind a díjak leszorításában 

érdekeltek. A biztosítások vásárlói szintén érdekeltek a díjak alacsony szinten 

tartásában, és keresik a kártérítést a veszteség megelőzési intézkedésekre. Ezt jól 

illusztrálja a Factory Mutual Insurance Corporation létrejötte, amely az egyik 

legnagyobb tűzbiztosító csoport az Egyesült Államokban. A részvénytársaságot 

azoknak a vállalatoknak a csoportja hozta létre, amelyek elégedetlenek voltak azzal a 

kártérítéssel, amit a biztosítók dolgoztak ki a veszteség megelőzési intézkedésekre, és 

ezért megalakították saját biztosítási együttműködésüket. A Factory Mutual System 

által kidolgozott veszteség megelőzési intézkedéseket az „Ipari veszteség megelőzési 

kézikönyvben” foglalták össze [34]. Létezik egy olyan védelmi intézkedés, amelyre a 

biztosítók nagy hangsúlyt fektetnek, és amelyért hajlandók jelentős kártérítést adni a 

biztosítási díjszabásban. Ez pedig az automatikus oltó rendszer. A berendezések 

hatékonysága bizonyított tény a tűzkockázat csökkentésében, akár a szállodákat, 

iskolákat, hivatalokat vagy raktárokat vizsgáljuk. Ennek a védelmi intézkedésnek a 

biztosítási díjban való megjelenése elfogadott, azonban valamilyen módon jelentőségét 

felnagyítják a feldolgozóipart illetően. A feldolgozóiparban a termelés minden területén 

kidolgozták a veszteség megelőzés teljes tartományát, és észszerű kívánalom lehet 

annak elvárása, hogy mindegyikért kapjanak kártérítést.  

A biztosítási díjszabás rendszerében a biztosítók visszatérítést adhatnak a kockázat 

értékelési módszerek helyes alkalmazása után, amelyek meggyőzően bizonyítják, és 
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észszerűen mutatnak rá a kockázatok közötti különbségekre. Tény azonban, hogy az 

1970-es években a trend inkább a különbségek csökkentésében mutatkozott meg. A 

kockázatok jelenléte a vegyipari üzemekben igen széleskörű. A biztosítási ipar csak 

kelletlenül ismerte el, hogy az alacsony kockázatú üzemekre csökkentse a minimális 

biztosítási díjat. Következésképpen, a vegyipar, amely az 1960-as évekre már 

megbízható tapasztalatokkal rendelkezett, nyomást gyakorolt a biztosítókra, hogy 

csökkentse a díjszabást a veszélyesebb üzemek esetében. Az eredmény az lett, hogy 

csak nagyon szűk sávban mozgott a legkevésbé veszélyes és a legveszélyesebb üzemek 

díjtétele. Mára a vegyi üzemek a veszteség megelőzési intézkedések alkalmazásáért, a 

legkülönbözőbb módon kaphatnak visszatérítést (kompenzációt) a díjszabási tételekben. 

A biztosítási költségek csökkentése már a tervezés során is lehetséges, de mint 

Alexander [35] megállapította egy üzem telepítésekor nem ez a fő cél.  

A tervezés során a biztonság és a veszteség megelőzésében szerepet játszó 

lényeges elemek:  

- a tervező és engedélyező hatóságok magatartása, 

- a vállalat által folytatott biztonsági politika, 

- a termelés kiesési értékelések megléte, 

- a biztosítási kockázatok elfogadása, és 

- a biztosítási költségek. 

A biztosítók tapasztalatai a veszélyes üzemet működtető vállalatok számára 

rendelkezésre állnak, és ezeket sokféle formában használhatják fel. Spiegelman [36] 

hangsúlyozza, hogy a biztosítási szakértők elsődleges és egyetlen reális funkciója a 

biztosítási jelentés elkészítése az aláíró felek számára. Ezen kívül a biztosító igénybe 

veheti más szaktanácsadó cég szolgáltatásait is. Továbbá a nagy biztosítók többsége az 

a hatóságok előírásainak való megfelelés ellenőrzésére is vállal felméréseket. 

A biztosítási kárszakértők rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a felülvizsgálatokat 

célszerű már a tervezés állapotában megtenni, amikor a módosítások keresztül vitele 

még könnyedén lehetséges. Amikor egy esemény valamilyen veszteséggel jár együtt, a 

kárfelmérő feladata a veszteségek pénzügyi vonzatainak megállapítása. A kárfelmérő 

többnyire az erre szakosodott cég alkalmazottja, és független mind a biztosítótól, mind a 
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biztosítottól. A kárfelmérő jelentése elsődlegesen pénzügyi vonatkozású, de nem 

műszaki jellegű dokumentum.  

2.3.6.2 Veszteségi adatok és kárbecslés 

A biztosító szektor egyedülálló helyet foglal el abból a szempontból, hogy 

egyrészt információkat szolgáltat a veszteségekre vonatkozóan, másrészt pedig 

elsődleges forrás a veszteségadatok szempontjából. Az adatokra vonatkozó források 

nemzetközi szinten olyan nagy társaságok éves jelentéseiből származnak, mint a Brit 

Biztosítók Szövetsége, valamint a Veszteség Megelőzési Tanács, vagy más országok 

hasonló intézetei. Más rendszeres jelentésekből, mint a „Olaj és gáziparban – 

vegyiparban jelentkező nagy vagyoni károk és veszteségek: harmincéves áttekintése” a 

Marsh és McClennantól [37], vagy az esetlegesen megjelenő publikációkból, mint az 

„Olaj- petrolkémiai és vegyiparban keletkezett veszteségek” a Munich Re-től [38].  

A biztosító társaságok más feldolgozóiparban keletkező veszteségekről is jelentős 

adatokkal rendelkeznek.  

 

2.4 Következtetések a veszélyes ipari üzemi veszteség megelőzési és 
biztosítási gyakorlat értékelésével kapcsolatban 
 

A veszélyes ipari üzemi veszteség megelőzési és biztosítási gyakorlat 

értékelésével kapcsolatban a következtetéseim az alábbiak: 

1. Az ipari balesetek gazdasági aspektusainak értékelése vonatkozásában 

tárgyaltak jól szemléltetik, hogy az ipari balesetek megelőzése szoros 

kapcsolatban áll a múlt évszázad második felében a gáz- és olajiparban, 

illetve a feldolgozóiparban megjelenő veszteség megelőzési és az ahhoz 

szorosan kapcsolódó biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységgel. Az 

állami és a civil (biztosítási) szervek megelőzési követelményei 

összefüggnek, mindkét részről a személyi és vagyon biztonság magas 

szintű biztosításának irányába hatnak. Fontos lehet a két területen szerzett 

tapasztalatok kölcsönös megismerése és cseréje.  

2. A veszteség megelőzés általában jelentős költségekkel terheli a 
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feldolgozóipari vállalatok kiadásait, azonban az elemzések alapján 

megállapítható, hogy a jó biztonsági gyakorlatot folytató üzemek 

költségei általában nem haladják meg a minimális biztonsági 

ráfordítással működő vállalkozásokét. 

3. Az irodalmi adatok értékelése alapján megállapítható, hogy a vállalati 

szinten a biztosítás hosszabb távon jó üzletnek mutatkozik. A biztosítás 

megkötése megköveteli a vállalat vezetésétől, hogy szisztematikusan 

átvizsgálja a lehetséges veszteségeket okozó tényezőket mind a vezetés, 

mind a technológiai megvalósítás területén. A veszteség megelőzés egyik 

sarkalatos pontja a megelőzés költségeinek figyelembe vétele.  

A biztonsági költségek és az általuk elérhető előnyök dinamikus egységet 

alkotnak. Egy bizonyos költség szintig mindenképpen megéri és 

gazdaságos a veszteség megelőzés érdekében pénzeszközöket áldozni. A 

vállalatvezetésnek alapos elemzés után kell meghoznia a döntést, hogy 

mely területeken érdemes és az érvényben levő rendeletek alapján 

kötelessége is a veszteség megelőzés érdekében intézkedéseket 

foganatosítani. 

4. A veszélyes ipari üzemet üzemeltető vállalat a veszteségek pénzügyi 

kockázatának csökkentése érdekében valamely biztosító céggel 

biztosítást köthet. A biztosítási összeg nagysága és a biztosítás köre 

tulajdonképpen a vállalat és a biztosító közötti alku alapján alakul ki. A 

biztosítási összeg megállapításában fontos kérdés a várható veszteség 

kockázatának mérése.  

5. A biztosító cég által megbízott biztosítási értékelők a veszély felmérésére 

speciális ellenőrző listákat alkalmaznak, amelyek alapján a veszély 

mértékét mennyiségi alapú veszélyindex segítségével lehet 

megállapítani. Napjainkban a vegyipari vállatokra vonatkozóan – a sokrétű 

technológia miatt - egyelőre nincs egységes veszélyindexálási módszer. A 

mérés során figyelembe veszik egy baleset bekövetkezésének várható 

frekvenciáját, amely alapján kialakítható a veszélyes üzem veszteség 

profilja, amely lehetőséget ad a biztosítási díjtétel megállapítására.  
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6. Az elmúlt néhány évtizedben a vegyipar koncentrálódása következtében 

kialakultak a nagy kapacitású, hatalmas, egyvonalas vegyipari 

létesítmények. Ezekben bekövetkező bármilyen termelés kiesést okozó 

esemény könnyen tovább gyűrűzhet, és veszteségeket okozhat nem csak a 

beszállítóknak, hanem a terméküket feldolgozó vállalatoknak is.  

Szükségessé vált a termelés kiesési biztosítás bevezetése, amely külön 

vált az egyéb biztosítási formáktól. Ez a biztosítási forma még nem annyira 

kiforrott, mint például a tűzbiztosítás, mivel a termelés kiesésben 

meglehetősen nehéz a becsült veszteségek megállapítása.  

7. Végezetül megállapítható, a biztosító társaságok a biztosítási díjak 

meghatározásán keresztül hatékonyan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 

veszélyes létesítmények üzemeltetői többet törődjenek a biztonság 

kérdéseivel, átfogóan és rendszeresen elemezzék a veszélyes események 

bekövetkezésének lehetőségeit, mindent megtegyenek ezek elkerülése 

érdekében, összegezve az ipari kockázatok csökkentéséhez. E 

körülmény is alátámasztja azt az igényt, hogy az államigazgatási szervek 

(hatóságok) működjenek együtt az ipari kockázatok csökkentése területén 

a biztosító társaságokkal. 
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III. FEJEZET - IPARI BALESETEK 
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE, KÖLTSÉG-
HASZON ELEMZÉSEK ALKALMAZÁSI 
LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
 

Jelen fejezet célja bemutatni a mennyiségi kockázatelemzés (angol néven: 

Quantitative Risk Assessment - QRA) üzemi (vállalati) alkalmazásának előnyeit, hiszen 

az elkészített elemzéseket az üzemeltető a technológiai meghibásodások és üzemi 

balesetek kárösszegének megtérítését szolgáló biztosítási díj mérséklésére, valamint a 

rendkívüli események és balesetek miatti termelés kiesés megelőzésére is 

alkalmazhatja.  

A fentieknek megfelelően – a nemzetközi (elsősorban egyesült királysági) és hazai 

üzemeltetői gyakorlati tapasztalatok alapján - vizsgálom a QRA gazdaságossági 

szempontú alkalmazhatóságának lehetőségét, amelynek keretében rendszerezem a 

kockázatcsökkentési intézkedéseket, valamint egyedileg vizsgálom a költség-haszon 

elemzési módszer alkalmazhatóságát. A korszerű kockázati alapú veszteség-megelőzési 

eljárásra jó példa a „megbízhatóság alapú üzemeltetés” módszere, amelyet a fejezet 

végén mutatok be és ajánlok alkalmazásara. 

 

3.1 A mennyiségi kockázatelemzés általános alkalmazása 
 

A Seveso II. Irányelv a végrehajtásában érintett üzemeltetők, hatóságok és 

önkormányzatok számára különböző ipari baleset megelőzési és -elhárítási feladatokat 

ír elő, illetve hatósági engedélyezési és felügyeleti ellenőrzési hatásköröket biztosít. A 

feladatok és hatáskörök egymáshoz való kapcsolódását az alábbi ábra szemlélteti.  

A veszélyes ipari üzem üzemeltetője biztonságos működését a biztonsági 

dokumentáció (biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés) hatósághoz történő 

benyújtásával bizonyítja.  
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Az üzem biztonságos működésének legfontosabb alapfeltétele a biztonságos 

üzemi technológia alkalmazása, valamint a súlyos ipari balesetek elleni védekezést 

szolgáló biztonsági irányítási rendszer működtetése. 
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2. ábra: A Seveso II. irányelv szabályozási alapelvének bemutatása [39] 

Az üzemeltető - a biztonsági dokumentációban foglaltak megalapozása érdekében 

- értékeli a veszélyes ipari üzem által okozott veszélyeztetést, amelyhez a kockázatot és 

a következményeket együttesen értékelő elemzési módszert alkalmaz. Az elemzés 

eredményeként kapott veszélyeztetési mutatók (egyéni és társadalmi kockázati értékek) 

szolgálnak a veszélyes ipari üzem által okozott veszélyeztetés minősítéséhez. A súlyos 

ipari balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás végrehajtásának gyakorlatában a 

veszélyeztetés minősítéséhez leggyakrabban és legszemléletesebben alkalmazott 

módszer a mennyiségi kockázatelemzés (QRA). 

Az üzemeltető által készítendő QRA-hoz elengedhetetlen a munkavégzéshez 

szükséges anyagi feltételek, valamint egy felkészült szakértőgárda biztosítása. További 

költségként merülnek fel az elemzések eredményeként esetlegesen bevezetendő 

kockázatcsökkentési intézkedések, amelyek az ipari balesetek megelőzése és a 

következményeinek mérséklése területén alkalmazandók. 

Az ipari baleset-megelőzési célú költségek többnyire az üzemeltetői oldalon 

versenyképességet csökkentő tényezőként jelentkeznek.  
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A Seveso II. Irányelv szerint mind az alsó-, mind a felső küszöbértékű üzemekre 

általánosan vonatkoznak a következők: az üzemeltető köteles minden intézkedést 

megtenni annak érdekében, hogy megelőzze a súlyos ipari baleseteket és csökkentse 

azok emberre és környezetre gyakorolt hatásait, következményeit.  

Habár az Irányelv megkövetel minden megelőző és következménycsökkentő 

intézkedést, a kötelezettségek szövegezésében megfogalmazódik, hogy a kockázat nem 

szüntethető meg teljesen, éppen ezért szükségszerűen létezik arányosság a kockázat és 

annak csökkentésére irányuló intézkedések között.  

Az üzemeltető általános kötelessége a külföldön és hazánkban is széleskörben 

alkalmazott a kockázat „lehető legkisebb ésszerűen megvalósítható” (angol 

rövidítéssel: ALARP) szintre való csökkentésének szabályából adódik [40]. Az ALARP 

szabályt a HSE állásfoglalásában fogalmazták meg [41], melyet a hazai jogalkotó és 

döntéshozó hatóságok a magyar jogi szabályozásban is adaptáltak.  

A kockázatelemzés összetettségében változó lehet a minőségi megközelítésen át 

egészen a teljesen mennyiségi kockázatelemzésig (QRA). A QRA során megfelelő 

módszerekkel kerül mennyiségileg meghatározásra mind az események gyakorisága, 

mind azok következményei. A QRA menetének részletes leírására jelentős terjedelmű 

irodalom áll rendelkezésre [42, 43]. 

A hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése után megállapítható, hogy a QRA 

általában az alábbi lépésekből tevődik össze: 

1. a veszélyek azonosítása,  

2. a veszélyazonosítási tanulmány ténymegállapításainak lehetséges ipari baleseti 

eseménysoronként való összegzése, 

3. a balesetben résztvevő anyagmennyiségek, illetve a kibocsátási időtartamok 

becslése, 

4. a következmények becslése az ipari baleset által érintett területre vonatkozóan 

(melyet terjedési görbe határoz meg), amelyen belül adott 

szélsebesség/stabilitás kombináció mellett a kár (mérgezés, robbanási 

túlnyomás, hősugárzás) egy meghatározott szintet elér, vagy meghalad, 
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5. kockázat csökkentő tényezők figyelembevétele (például, ha egy személy 

szabad, vagy zárt térben tartózkodik), 

6. a terjedési görbe által behatárolt területen az egyéni és társadalmi kockázati 

értékek meghatározása (sérülés vagy halálozás kockázata), 

7. a feltételezett események (általában veszélyes anyag kibocsátása) várható 

bekövetkezési gyakoriságának becslése, 

8. különböző gyakoriságok és valószínűségek összevetése a kockázat számszerű 

meghatározásához. 

A folyamat nem automatizálható, egy reprezentatív és következetes eseménysor 

számításához gyakorlott elemzők összehangolt munkája szükséges. A számítások 

végzésére legelterjedtebb a számítógépes modellek alkalmazása. 

A QRA hasznos eszköznek bizonyulhat: 

- azon események azonosításához, melyek a leginkább hozzájárulnak a kockázat 

értékéhez (különösen a súlyos baleseti eseménysorok azonosításához), 

- valamint a tervezett kockázatcsökkentési intézkedések bevezetéséből 

adódó előnyök meghatározásához.  

Ebben az esetben a veszélyes ipari üzemre vonatkozó QRA eredményeket 

összehasonlítják az üzemeltető bevezetésre tervezett kockázatcsökkentési 

intézkedéseket követő helyzettel (eredményekkel). A tervezett kockázatcsökkentési 

intézkedés ésszerű megvalósíthatóságának megállapítására a QRA általában 

kiegészítésre kerül egy költség-haszon elemzéssel (Cost Benefit Analysis - CBA) is.  

 

3.2 A kockázatcsökkentési intézkedések rendszerezése 
 

A szakértői elemzések (eredmények) és a nemzetközi szakirodalomi hivatkozások 

[42, 43] tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a súlyos ipari baleseti 

események - úgymint tűz, robbanás, mérgező anyag kibocsátása - bekövetkezésének 

kockázata a következő csoportosítású intézkedések bevezetésével csökkenthető:  
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- kockázat (veszély) kizárása vagy csökkentése (inherent safety); 

- a következmények csökkentése; 

- és a gyakoriság (bekövetkezési valószínűség) csökkentése.  

A kockázatkezelési és kockázatcsökkentési intézkedéseket a tengerentúli ipari 

biztonsági mértékadó szakirodalomban az alábbiak kategóriák szerint osztályozzák: 

− „ önmagából következő biztonság - a kockázat (veszély) kizárása vagy 

csökkentése (inherent safety); 

− passzív intézkedések – egy veszélyből származó esemény 

következményeinek vagy valószínűségének csökkentése olyan eszközökkel, 

ahol nincs szükségünk az esemény detektálására, vagy emberi beavatkozás 

nélkül működnek; 

− aktív intézkedések – a passzív ellentéte, vagyis ahol a kezdeti esemény 

detektálásával és olyan eszközök aktiválásával érünk el eredményt, amelyek 

megszakítják a baleseti eseménysort, és ezáltal megszüntetik vagy jelentősen 

csökkentik a következményeket; 

− eljárási intézkedés – egy veszélyforrásból származó esemény 

következményeinek vagy valószínűségének csökkentése a kezdeti esemény 

detektálásával, amit egy folyamat bevezetése vagy emberi beavatkozás követ 

az esemény folyamatának megszakítása érdekében, és ily módon csökkentik az 

esemény következményeinek hatását." [44] 

Általában az önmagából következő biztonságon alapuló és a passzív 

kockázatkezelési módszerek a hatékonyabbak és megbízhatóbbak. Ezen intézkedések az 

üzem kémiai és fizikai folyamatain alapulnak, nem tartalmaznak aktív elemeket, 

amelyeknek az adott pillanatban szintén megbízhatóan kell üzemelni, és nem szükséges 

emberi beavatkozás sem.  

Azonban a kockázatkezelés teljes folyamatához szükség van mind a négy fajta 

módszer megfelelő alkalmazására, különösen abban az esetben, ha az adott folyamat 

nagyon bonyolult, és sokféle veszélyt rejt magában.  
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A fentiekben tárgyaltaknak megfelelően a kockázatelemzési gyakorlatban 

leginkább alkalmazott megoldásokat a következőkben mutatom be. 

3.2.1 Önmagából következő biztonság  

Az önmagából következő biztonság (az angol terminológia szerint: inherent 

safety) szabálya szerint az ipari tevékenységek (létesítmények) egyszerűvé, 

felhasználó baráttá és alapvetően alacsony kockázatúvá tételével kell a veszélyeket 

és a kockázat kiküszöbölni vagy csökkenteni. Az önmagából következő biztonság 

tulajdonképpen egy sajátos funkció analízis eredményének is tekinthető, ahol a 

rendszerben egy alacsony kockázati szint megvalósítása a cél. 

Ha lehetséges a kitűzött cél elérésére a kockázat kizárása mellett, akkor ez a 

megoldás kell, hogy megvalósuljon. Jó példa erre egy tűzveszélyes anyag kiváltása nem 

tűzveszélyessel, a „hozzáadott” biztonsági rendszerek és az üzemirányítási ellenőrzések 

ezért csökkenthetők. Az üzem így „alapvetően biztonságosnak” nevezhető, mivel a 

biztonsági intézkedései kevésbé alapulnak a „hozzáadott” mérnöki elgondolásokon és 

biztonsági irányítási ellenőrzéseken, melyek esetenként hibásnak is bizonyulhatnak.  

A gyakorlatban, sok esetben nem lehetséges a veszélyes anyagokat a technológiai 

folyamatból teljesen kizárni. A következőkben néhány a gyakran alkalmazott módszert 

található a biztonságosabb üzem megvalósítás érdekében: 

1. sz. táblázat: Az önmagából következő biztonság elérésének módszerei [44] 

Módszer Leírás (magyarázat) 

Intenzifikálás A veszélyes berendezések számának csökkentése 

Helyettesítés Veszélyes anyagok helyettesítése kevésbé veszélyesekkel 

A hatás csökkentése A veszélyes anyagok vagy folyamatok potenciális veszélyének behatárolása 

mellett történő alkalmazása (például a veszélyes anyag biztonságos 

oldószerben oldva, alacsony hőmérsékleten és nyomáson tárolva) 

Egyszerűsítés Az üzem és a folyamatok egyszerű tervezése, kivitelezése és működtetése, 

így kevesebb felszerelés, ellenőrzés és emberi hiba várható 

 

Az önmagából következő biztonság alapvetően meghatározza a vegyipari 

eljárások biztonságát, így azt külön fejezetben vizsgálom. 
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3.2.2 Következménycsökkentési intézkedések 

Ha egy veszély anyagi, folyamatirányítási vagy egyéb okokból nem küszöbölhető 

ki, akkor megoldást jelenthet a következmények súlyosságának csökkentése. Az 

alábbiakban felsorolt, a kárelhárító események hiányának következményeit 

csökkentő módszereket széles körben alkalmazzák az iparban: 

− távirányítású szelepek beépítése a veszélyes anyagok elzárása céljából; 

− a legkisebb szükséges csőátmérő használata egy esetleges csővezeték 

lyukadása következtében történő kibocsátás csökkentésére; 

− az üzemi tevékenység technológiai jellemzőinek (nyomás, hőmérséklet) 

csökkentése, így baleset esetén kisebb mértékű elfolyással vagy gőzfelhő-

képződéssel kell számolni; 

− az aktív rendszerek például a vészlefúvató biztonsági rendszerek használhatók 

a veszélyes anyagok biztonságos helyre való eljuttatására; 

− az elárasztó rendszerek és habágyúk használhatók a tűz oltására vagy 

lehatárolására; 

− felállíthatók gőz- vagy vízfüggönyök mérgező gázok levegőből történő 

kimosásának gyorsítására; 

− passzív rendszerek úgy, mint tűzbiztos berendezések és robbanásálló falak 

alkalmasak a felszerelések, gépek megóvására és túlnyomás elleni védelmére; 

− elkülönítéssel megoldható a tűzveszélyes és mérgező anyagok hatásainak 

korlátozása; 

− a másodlagos védelem - a gyártási folyamat berendezései, melyek mérgező 

anyagokat tartalmaznak, olyan épületbe helyezendők, melyet egyedileg erre a 

célra alakítottak ki és a légkörinél alacsonyabb nyomáson üzemelnek.  
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3.2.3 Az esemény bekövetkezési valószínűségét csökkentő intézkedések 

Az alábbiakban néhány példa szerepel a baleseteket kiváltó események 

bekövetkezési valószínűségének (gyakoriságának) csökkentésére alkalmas 

módszerekről: 

− korrozív (maró) hatású anyag alkalmazásának kerülése, helyette egy kevésbé 

káros hatásúval csökkenthető például a szelephiba bekövetkezésének 

valószínűsége; 

− karimás csatlakozások számának minimalizálása; 

− a forgó berendezések nagy teherbírású szigeteléssel való ellátása; 

− nagy biztonsági tényezővel szűkíthető a különbség a tervezési és megvalósított 

működtetési körülmények között a mechanikai meghibásodások elkerülése 

érdekében. Nehéz csővezetékek beépítésével gyakran igyekeznek csökkenteni 

a mechanikai sérülések kockázatát; 

− ahol a korrózió veszélye jelentős lehet egy veszélyes anyag esetleges 

szivárgása estén, ott egy „különleges” anyag alkalmazásával a veszély 

csökkenthető; 

− másodlagos védelem – vegyi folyamatok berendezései, melyek súlyosan 

mérgező anyagokat tartalmaznak, megerősített védelemmel láthatók el, 

például dupla falú csővezetékek vagy szelepek alakíthatók ki; 

− ha egy irányítási hiba folytán olyan körülmények állnak elő, amelyek 

veszélyes anyagok kiszabadulásával járhatnak, akkor védelmi zárak és 

vészleállító rendszerek alkalmazásával csökkentő a veszély; 

− a vészleállító rendszerek fejlesztése, például tartalék egységek beépítése 

tovább csökkentheti a kibocsátás kockázatát; 

− gáz érzékelők beépítése a mérgező vagy tűzveszélyes gázok (folyadék gőzök) 

korai kimutatására, 
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− hatékony biztonsági irányítási rendszer csökkenti a veszélyes események 

bekövetkezésének valószínűségét, mivel biztosítják, hogy megfelelően 

működő rendszereket alkalmaznak, és hogy a veszélyek azonosítottak és 

kontrolláltak.  

 

3.2.3 Kockázatkezelési folyamat és a belső védelem rétegeinek kapcsolata 

A különböző kockázatkezelési stratégiai folyamatok, illetve a folyamatban 

alkalmazott védelmi rétegek kapcsolatát a 3. számú ábra mutatja.  

 

3. sz. ábra: vegyi technológia védelmi rétegei [44] 

 

Külső védelmi terv 

Üzemi belső védelmi terv 

Fizikai védelem - kármentő 

Fizikai védelem - mentesítő eszközök 

Automatikus vészhelyzeti lekapcsolás 

Kritikus riasztás, kezelői felügyelet,  
kézi beavatkozás 

Alapellenőrzés, folyamat 
riasztás, kezelői felügyelet, 

folyamat tervezés
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Az alapvető kémiai folyamat az ábra közepén helyezkedik el, a különböző aktív és 

passzív, valamint eljárási védelmi szintek mintegy körbe veszik a veszélyes folyamatot, 

megvédve az embereket, a környezetet és az anyagi javakat egy nem kívánatos baleset 

bekövetkezése esetében. Ezek a rétegek a fent leírt kategóriák szerint oszthatók fel. Az a 

folyamat, amely önmagából következően biztonságos kisebb, és kevésbé erőteljes 

védelmi berendezést kíván, a különböző védelmi rétegek ennek megfelelően 

hiányozhatnak is. 

3.3 Költség-haszon elemzés 

A költség-haszon elemzéssel módunkban áll a kockázat csökkentésére bevezetett 

intézkedések költségeit szembeállítani azok hasznával (pl. a kockázat csökkenése). A 

módszer alkalmazásával ezért a kockázat csökkentési szabály a „lehető legkisebb 

ésszerű szintre” (ALARP) vihető. Az egészséggel és a biztonsággal összefüggésben 

nem elégséges egy döntés megítéléséhez egyszerűen bemutatni, hogy az intézkedés 

költsége túllépte annak hasznát, mivel az ALARP szabály megkívánja, hogy az 

intézkedés költsége „jelentősen aránytalanul” nagy legyen a hasznaival szemben ahhoz, 

hogy azt a megvalósításból kizárjuk.  

Egy CBA elkészítéséhez mind a költség, mind a hasznon pénzben való 

kifejezése, majd összevetése szükséges az ALARP szabály figyelembe vétele mellett. 

E meggondolás több kérdést vet fel, amelyek az alábbiak: 

− a biztonságot érintő költségek és haszon mennyiségi meghatározhatósága; 

− biztonsággal kapcsolatos személyi sérülés és halálozás pénzbeli értékének 

meghatározhatósága; 

− az ALARP szabály szerint elengedhetetlen „jelentős aránytalanságot” 

figyelembe véve a költségek és hasznok rangsorolása; 

− univerzalitás – ugyanazon tényezők és anyagi értékek minden helyzetben 

azonosak-e, ahol QRA/CBA elemzéseket végeznek, valamint 

− figyelembe kell venni azokat az esteket is, ahol a kockázatot viselő személyek 

különböznek azoktól, akik a veszélyes tevékenység előnyeit élvezik. 
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8A 4. számút ábrán szemléltetem , hogy milyen módon segítheti a költség-haszon 

elemzés a beruházások hatékony és eredményes megvalósítását. Az ábrán jól 

érzékelhető, hogy az egyes kockázatcsökkentő intézkedések milyen mértékben 

csökkentik az egyéni kockázat értékét, illetve növelik a beruházási költségeket. Az 

ábra alapján születhet döntés a kockázatcsökkentési intézkedések kiválasztását 

illetően, amely a „túlvédelem” megszüntetésével (elkerülésével) jelentős források 

megtakarítását eredményezheti. 

 

4. sz. ábra: a költség-haszon elemzés és a kockázatelemzés kapcsolatának bemutatása 

(saját forrás) 

A költség-haszon elemzéssel kapcsolatos kérdések mindegyike elemzésre és 

értékelésre kerül a további fejezetekben.  

3.3.1 Biztonsággal kapcsolatos költségek és haszon mennyiségi meghatározása 

[42] 

Áltanosságban megállapítható, hogy a biztonsággal kapcsolatos költségek és 

haszon (melyek a kockázat mértékekét fejezik ki) a QRA alkalmazásával 

kiszámíthatóak. A QRA-t a halálozási kockázat számítására alkalmazzák, de más 

biztonsággal kapcsolatos költségeket – úgy, mint súlyos sérülést vagy hosszan tartó 

egészségkárosodást – nem foglalja magában; a környezeti károk vagy szennyezések 

ennek ellenére bele értendők.  

                                                 
8 A vízszintes tengelyen láthatók (A-tól F-ig) az egyéni kockázatot csökkentő biztonságnövelő 
intézkedések. A függőleges tengely bal oldalán az egyéni kockázat mértékét, jobb oldalon pedig a 
költségszintet mutatom be. 
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Szükséges lehet más baleseti következmények értelmezése is, ideértve a 

termeléskiesést, a kár következtében fellépő fontos termelési elemek (felszerelés, 

üzemrész) kiesését, harmadik személy tulajdonában esett károkat (főleg a szomszédos 

épületekben bekövetkezett károkat), a tulajdonosok (részvényesek) bizalmának hiányát 

és a részvények értékének visszaesését, valamint az eljáró hatóságok szankcióit. Az 

elemző és értékelő feladata e hatások mértékének becslése a pénzügyi értékek 

meghatározása előtt. Egyes tételek ezek közül értelmezhetőek a QRA szempontjai 

szerint (mint például a környezeti kár mértéke), míg másokat sokkal nehezebb 

számszerűsíteni (mint például a részvények értékcsökkenését). 

3.3.1.1 A pénzügyi értékek besorolása (Assignment of monetary values)  

Az elemzésre került költségek és hasznok közül néhány pénzügyi érték (mint a 

termeléskiesés vagy a beépítendő biztonság növelő berendezések költsége) egészen 

könnyen meghatározható, más költségeknek (mint a halálos áldozatok száma) nehezen 

és vitathatóan utalhatók pénzben kifejezhető értékek.  

A baleset következtében történt elhalálozás számszerű értékei idővel szintén túl 

alacsonnyá vagy elfogadhatatlanná válhatnak egy olyan esemény után, melyben sok 

személy esett áldozatul.  

Annak ellenére, hogy a nemzetközi szakirodalomban több értékkel találkozhatunk, 

elfogadhatóságuk vagy ésszerűségük gyakran megkérdőjeleződik egy haláleset 

bekövetkeztekor. Magyarországon ilyen irányú gyakorlat még nem létezik. 

Az Egyesült Királyságban a Környezet, Közlekedés és Vidék Minisztériuma 

(Department of the Environment, Transport and the Regions, DETR) az élet statisztikai 

értékének becsléséhez 902.500 ₤ -os értéket (1998-as árakon) alkalmaz a közúti 

közlekedésbiztonsági kérdések tárgyalásakor, mely érték a statisztikai elhalálozás 

elkerülésének költsége. Az Egyesült Királyságban alkalmazott gyakorlat szerint az 

alábbiakban ismertetésre kerül néhány módszer az emberi élet értékének statisztikai 

szempontú meghatározásához. 

− Fejkvóta alapú megközelítések (Human Capital Approaches). A módszerek az 

emberi élet értékét egy ember halálával kieső jövőbeli pénzügyi kiadáson 

keresztül becslik. Ez lehet bruttó (az egész életen át megkeresett fizetés értéke) 

vagy nettó kiadás (az egész életen át befizetett adó értéke).  
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− Fizetési hajlandóság alapú megközelítés (Willingness-to-Pay Approaches). 

Ezek a módszerek az emberek megfigyelt múltbeli viselkedése vagy 

kérdőívekben kifejtett feltételezett helyzetekre vonatkozó véleménye alapján 

azt az összeget becsülik meg, amit a társadalom hajlandó kifizetni a statisztikai 

halálozás elkerülése érdekében. Ez bizonyul általában a leginkább hitelt 

érdemlő módszernek, bár a becslések meglehetősen különbözőek lehetnek. 

− Az élet implicit értéke korábbi kockázatkezelési döntésekben (Implicit Value of 

Life in Previous Risk Management Decisions). A jogszabály alkotásakor az 

egyes hatóságok a biztonság növelése érdekében hozott intézkedések során 

alkalmazott költségeket és hasznokat időnként elemzik az élet statisztikai 

értékének meghatározása érdekében, feltételezve azt, hogy a korábbi döntések 

helytállóak voltak. Ennek ellenére ezek az adatok sokszor eltérőnek 

mutatkoznak.  

Nyilvánvaló, hogy a közvélemény visszhangja (a média érdeklődése, a 

közfelháborodás és a kormányzat tevékenysége) élesebb a súlyosabb több halálos 

áldozattal járó balesetnél, mint a könnyű lefolyásúnál.  

Amikor több halálesettel végződő baleset bekövetkezése prognosztizálható, akkor 

annak meg kell jelennie a CBA-ban az élet értékének megállapításánál.  

Eredményeképpen nagyobb hajlandóságot kellene nyújtani az üzemeltetőnek a 

hasonlóan súlyos balesetek elkerülésére irányuló intézkedések költségeinek 

fedezésekor. Fontos, hogy tekintetbe vegyük a legtöbb halálesettel járó események 

valószínűségét és mérlegeljük annak üzleti és társadalmi hatásait annak érdekében, hogy 

hasonló balesetek ne történhessenek meg.  

Vannak olyan területek, ahol a vizsgált kockázat természetéből adódóan a 

QRA/CBA elemzésben különbségek mutatkoznak: 

− a kockázatot előidéző veszély természete – a társadalom bizonyos 

veszélyekkel szemben nagyobb fenyegetettségben van; 

− a kockázatnak kitett lakosság természete – a társadalom egyes tagjai az 

ártalmas hatásokkal szemben sebezhetőbbek lehetnek (betegek, idősek és 

gyerekek), valamint 



 67

− hogy a veszélynek kitettek önként vállalták-e azt, vagy valamely harmadik fél 

okozza azt. 

A gyakorlatban e kérdések a statisztikai élet értékének meghatározásával vagy 

más paraméterek módosításával a CBA-ban számításba vehetők. Itt kell azonban 

megjegyezni, hogy néhány szerző szerint ezek a kérdések a CBA elemzéskor nem 

vehetők figyelembe, helyette azok megválaszolása a döntéshozók feladata lenne. 

Bonyolult helyzet adódik akkor, ha egy veszélyes tevékenység kockázatával nem 

azok kényszerülnek szembe nézni, akik abból haszonra tesznek szert. Jó példa erre az, 

amikor egy veszélyes tevékenység szomszédságában élő lakosság, akik közvetlenül 

nem profitálnak annak tevékenységéből, kénytelenek elszenvedni a káros hatásokat, 

illetve a kockázatnak ők vannak kitéve, míg a hasznot a cég részvényesei hajtják be. Így 

magyarázható az, hogy a kockázat csökkentése érdekében történő beruházás a helyi 

lakosoknak haszonként, a részvényeseknek költségként jelenik meg.  

Ezeket a tényezőket nem lehet a CBA készítésekor beszámítani, azonban a 

hatósági döntéshozatal során körültekintően megfontolhatóak.  

A következőkben bemutatom, hogy egy költség-haszon elemzés során mely 

mutatók elemzését javaslom, illetve milyen számítási menetet kell követni. 

3.3.1.2 Költség-haszon elemzés számítási menete [44] 

A QRA keretein belül a potenciális elhalálozás (PLL) értéke a következők 

szerint számítható: 

PLL=  io

n

io
ionf∑

≈1

ahol: 

f io = a véletlen esemény bekövetkezésének gyakorisága, io (év-1)  

n  = a véletlen esemény következtében elhunyt személyek száma, io.  io

Az egyenértékű társadalmi költség index (ESCI) szintén számolható: 

ESCI=  p
io

n

io
ionf∑

≈1
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ahol:  

p = a „kockázatkerülési mutató”.  

A kockázatkerülési mutató a több halálesettel járó balesetek kockázatának 

kerülését, annak értékét fejezi ki. Meg kell jegyezni, hogy az ESCI nem más, mint a 

PLL tagjainak a kockázatkerülési mutatóval való kiegészítése, jelezve, hogy sok halálos 

áldozattal járó események esetében nem jelentős a kockázatcsökkentés lehetősége. 

A megelőzött halálesetek száma (FA) az üzem teljes üzemtartama során 

megadható a következő összefüggéssel: 

FA = (PLLi – PLLf)L  

ahol: L = várható üzeméletkor, év 

Az i alsó index jelöli a kezdeti- (a kockázatcsökkentési intézkedés bevezetése 

előtt), az f pedig a végfeltételt (a kockázatcsökkentési intézkedés bevezetése után).  

Ezt követően a statisztikai halálozásra alkalmazott költségnek (ICAF) 

meghatározása már elvégezhető a kockázatcsökkentési tevékenységekre vonatkozóan. 

ICAF = költség - haszon  

       FA 

ahol:  

költség = A tervezett kockázat csökkentési intézkedés költsége.  

haszon = Az intézkedés bevezetésének következményeként fellépő, nem 

biztonsággal kapcsolatos hasznok (termeléskiesés elkerülése, termelés minőségi 

javulása és mennyiségi növekedése, biztosítási díjtétel csökkenése, beszállítói bizalom 

fokozódása) monetáris értéke.  

A HSE „Kockázatcsökkentés, Lakosság Védelme” című okmánya [41] 

megállapítja, hogy az Edwards kontra Nemzeti Szén Bizottság ügyében a jogszabály a 

fentiekre hivatkozva a bizottságra bízza a „költség” kategória értelmezését. A 

dokumentum szabályokat határoz meg a számításba veendő költségekre, amelyek a 

következők: 
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− egy biztonsági intézkedés bevezetésének elkerülhetetlen költségei (kizárólag a 

szükséges és megfelelő intézkedés költségei), 

− a kivitelezés, működtetés, karbantartás költségei és bármely más 

termeléskiesés értéke, mely közvetlenül az intézkedés bevezetése miatt 

következik be, beleértve az ideiglenes leállási költségét is (a termelésleállítás a 

költség minimalizálása érdekében történik, például tervezett karbantartás 

közben),  

− valamint ahol más költségek csökkennek az adott intézkedés bevezetése 

következtében (pl. termelésnövekedés miatt), később ezek a hasznok az 

intézkedés költségeinek fedezésére szolgálnak. 

Nem lehet kompenzálni a potenciális megtakarításokat (nyereséget), amelyek a 

piaci viszonyoktól (pl.: termelés fokozódása) függenek; a vállalkozás jóhírnevének 

erősödését; valamint indirekt megtakarításokat (csökkentett biztosítási díjak). 

Az ICAF ezek után összevethető a statisztikai élet értékével azért, hogy a 

költségek és haszon esetleges súlyos aránytalansága megállapítható legyen. 

Amennyiben nem bizonyul annak, úgy az intézkedés ésszerűen megvalósíthatónak 

minősül.  

A leegyszerűsített CBA a QRA-val történő kiegészítésekor hatékony módszert ad 

arra, hogy eldöntsük, a kockázatok a lehető legkisebb ésszerűen megvalósítható szinten 

vannak-e (ALARP), illetve, hogy milyen további kockázatcsökkentő intézkedések 

bevezetése indokolt. Megállapítható azonban, hogy a CBA alkalmazása felvet egy sor 

komplex és vitatott kérdést (az emberi élet pénzben kifejezett értéke, a baleset üzletre 

gyakorolt valós költségei), amelyek megoldásra várnak a CBA széles körben való 

elterjedése előtt. 

A költség-haszon elemzések alkalmazhatóságának ellenőrzését egy számítási 

mintapélda alapján végzem el, amelyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. A mintapélda 

alapján meghatározható, hogy mennyire valósítható meg a kockázatnak egy 

meghatározott szintre történő csökkentése a mennyiségi kockázatelemzésre alapozott 

költség-haszon elemzés útján. 
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3.3 Megbízhatóság központú üzemeltetési eljárás bemutatása 
 

A megbízhatóság központú üzemeltetés (Reliability Centered Maintenance, 

RCM) egy tervezett megelőző jellegű kockázati alapú üzemeltetési program. Bár a 

definíció az üzem jellegétől függően különbözhet, általánosan igaz, hogy az RCM 

azoknak a hatékonyan alkalmazható megelőző jellegű üzemeltetési feladatoknak a 

meghatározási folyamata, melyek a meghibásodások megelőzésre és a biztonsági-, 

működtetési okokból, valamint a fenntartás költségének szempontjából fontos 

alkatrészek elhasználódásának nyomon követésére alkalmazhatók. Így a korszerű eljárás 

lényegesen hozzájárul az ipari baleseti veszteségek megelőzéséhez (csökkentéséhez). 

Az RCM fő célja, hogy beazonosítsa azokat az alkatrészeket, melyek kopása vagy 

meghibásodása az üzem legfontosabb részeiben bizonyos funkciók kiesését vagy teljes 

hiányát idézhetik elő, illetve amelyek karbantartása a legnagyobb költséggel jár.  

Az RCM módszere a következő általános lépésekből áll:  

a) a rendszer, alrendszerek vagy alkatrészek;  

b) az egyes funkciók meghibásodási lehetőségei;  

c) az adott funkció és annak hibáinak fontossága; valamint  

d) a megelőző jellegű üzemeltetési folyamatok rangsorolása. A legjelentősebb 

meghibásodások elemzése után meg kell találni a kiváltó okoknak azt a szintjét, 

melyen azok hatékony megelőző jellegű üzemeltetési módszerekkel megelőzhetők 

vagy nyomon követhetők.  

Az RCM alkalmazásának egyik nagy előnye a folyamatok dokumentálása, mivel 

az egyes lépcsők leírása jó alap a testre szabott üzemeltetési stratégiák 

megválasztásánál. Az elemzési folyamathoz használt számítógépes adatbázis más üzemi 

tervekhez, programokhoz is segítséget nyújthat.  

Az RCM alapja, hogy a meghatározott gyakorisággal végzett karbantartási 

műveleteket folyamatos ellenőrző rendszerekkel váltják ki. A jól működtetett üzemet 

sokkal ritkábban kell leállítani, így annak stabilitása, megbízható működése biztosított. 

A módszerrel a szükségtelenül beiktatott karbantartások száma csökkenthető, így mivel 

feleslegesen nem kell leállítani a termelést, a termeléskiesés csökken.  
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A megbízhatóbb működéssel csökken a hibák száma és az ellenőrzések 

gyakorisága is, ezért a javításos karbantartás szintén kevesebb, ami azért nagy előny, 

mert a megelőzés költsége jellemzően kisebb a javítás, és a kármentesítés költségénél. 

A rejtett hibák felkutatására hibakereső feladatsorokat állítanak össze, valamint az 

RCM-el fény derül a tervezésben szükséges változtatásokra. Az RCM jó eszköz az 

üzemeltetés optimalizálása vagy fejlesztése terén, de nem képes az üzem minden 

megbízhatósági problémájának megoldására. Az emberi hiba kiküszöbölésére vagy 

rendszertervezési hibák kijavítására nem alkalmas.  

A hatékony RCM megvalósításához elengedhetetlen az elkötelezett irányítás 

és a körültekintő munkaszervezés. Az RCM program rávilágít a szükséges 

változtatásokra az üzemben, a szabályozásban, a meghibásodások észlelésében és az új 

technológiákban egyaránt. A megelőző karbantartás előírásával csökkenti a 

meghibásodások esélyét azzal, hogy a berendezések működési ciklusát eltolja az 

alacsonyabb meghibásodási valószínűségű régióba, majd azzal, hogy csökkenti a nem 

megfelelő karbantartási feladatokból adódó hibák gyakoriságát. Az RCM segíthet az 

ellenőrzést végzőknek a várható meghibásodások beazonosításával a megfelelő 

hibaészlelési rendszer kiválasztásában.   

3.4 Következtetések az ipari balesetek kockázatának csökkentése 
és a költség-haszon elemzések értékelése területén 
 

Az ipari balesetek kockázatának csökkentése és a költség-haszon elemzések 

alkalmazásának értékelése területén a következtetéseim az alábbiak: 

1. A QRA eredményeinek felhasználásával számított kockázati mutatók 

közvetlenül összehasonlíthatók az ALARP szabály szerinti érvényben lévő 

elfogadhatósági (műszaki) követelményekkel. Ezen felül azonosíthatók azok 

az események, amelyek a leginkább növelik a kockázat értékét.  

2. A QRA hasznos eszköznek bizonyul azon események azonosításához, 

melyek a leginkább hozzájárulnak a kockázat értékéhez (különösen a súlyos 

baleseti eseménysorok azonosításához), valamint a tervezett 

kockázatcsökkentési intézkedések bevezetéséből adódó előnyök 

meghatározásához.  
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3. A kockázat nem szüntethető meg teljesen, éppen ezért szükségszerűen létezik 

arányosság a kockázat és annak csökkentésére irányuló intézkedések 

között. 

4. A súlyos ipari baleseti események bekövetkezésének kockázata a 

következő csoportosítású intézkedések bevezetésével csökkenthető: 

kockázat (veszély) kizárása vagy csökkentése (inherent safety); a 

következmények csökkentése; és a gyakoriság (bekövetkezési 

valószínűség) csökkentése.  

5. A QRA összekapcsolható költség-hason elemzéssel (CBA) annak 

érdekében, hogy az ALARP szabálynak való megfelelés érdekében 

meghatározzuk, hogy érdemes-e kockázatcsökkentési intézkedéseket 

bevezetni.  

6. A veszélyes ipari üzem üzemeltetője a mennyiségi kockázatelemzés 

elvégzése által gazdasági előnyökre tehet szert, amelyek a technológiai 

meghibásodások és üzemi balesetek kárösszegének megtérítését szolgáló 

biztosítási díj mérséklése, valamint a rendkívüli események és balesetek 

miatti termelés kiesés megelőzése területén jelentkeznek. 

7. A CBA alkalmazása felvet egy sor komplex és vitatott kérdést (az emberi 

élet pénzben kifejezett értéke, a baleset üzletmenetre gyakorolt valós 

költségei), amelyek megoldásra várnak a CBA széles körben való elterjedése 

előtt. A CBA eljárásának a pontosítani szükséges azért is, hogy mind a 

nyilvánosság (lakosság), mind az ipar számára meggyőző és megfelelő 

módszer kerülhessen alkalmazásra.  

8. A megbízhatóság központú üzemeltetés azoknak a hatékonyan alkalmazható 

megelőző jellegű üzemeltetési feladatoknak a meghatározási folyamata, 

melyek a meghibásodások megelőzésre és a biztonsági-, működtetési okokból, 

valamint a fenntartás költségének szempontjából fontos alkatrészek 

elhasználódásának nyomon követésére alkalmazhatók. E korszerű eljárás 

lényegesen hozzájárul az ipari baleseti veszteségek megelőzéséhez 

(csökkentéséhez). 
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IV. FEJEZET- AZ ÖNMAGÁBÓL KÖVETKEZŐ 
BIZTONSÁGOSABB TERVEZÉS MÓDSZERÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE 
 
4.1 Az önmagából következő biztonságosabb tervezési módszer 
fogalmának és alapelemeinek értelmezése 
 
A technológiai folyamatokban az egyik legfontosabb követelmény a veszélyek 

minimálisra való csökkentése, vagy megszüntetése.  

A történeti visszatekintések mind alátámasztják az emberek biztonságra való 

törekvésének igényét. Amikor az ősemberek házat kezdtek építeni a dombokon az 

árvízzel fenyegető területeken, akkor tulajdonképpen az önmagából következő 

biztonságosabb helyet választották az árvízi veszély szempontjából. Természetesen a 

veszély elhárítására egyéb lehetőségeik is voltak, például a folyó vízszintjének 

folyamatos ellenőrzése, menekülési tervek kidolgozása, gátak építése a házak köré, stb. 

Sok esetben a helyi földrajzi, gazdasági és egyéb tényezők figyelembe vételével 

döntöttek az ilyen vagy olyan alternatívák elfogadásakor. Ezek a tényezőket egyéb 

veszélyek megléte, vagy elfogadása befolyásolta, mint például az építőanyag megléte és 

esetleges szállítása távolabbi vidékről, vadállatok támadása, ivóvíz hiánya a magaslaton. 

De az árvíz speciális veszélyét tekintve a magaslaton való építkezés önmagából 

következő biztonságosabb tervezést jelentett. 

A mérnökök az elmúlt századokban nagyon sok technológiában valósították meg 

az önmagából következő biztonságosabb tervezést. Már a négy keréken történő szállítás 

is sokkal biztonságosabb, mint a kétkerekű kordély. A két pár sínen való közlekedés az 

egy irányba történő haladással lényegében megvalósítja az önmagából következő 

biztonságosabb közlekedést. Az 1860-as években James Howden, angol vegyész 

kikísérletezte a nitroglicerin helyszíni előállítását, és ezzel jelentősen csökkentették az 

USA transzkontinentális vasútjainak építésekor a veszélyes robbanóanyag szállítása 

során a baleset lehetőségét. Néhány évvel később, 1867-ben Nobel feltalálta a 

dinamitot, a nitroglicerin sokkal stabilabb és biztonságosabb formáját.  
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Sok példát lehetne felsorolni az önmagából következő biztonságosabb 

technológiák bevezetésére a legkülönbözőbb ipari területekről, azonban a veszélyek 

csökkentésére vagy kiküszöbölésére kidolgozott általános filozófiát még nem sikerült 

megállapítani és a gyakorlatban bevezetni. 

Az 1960-as éveket követően a rohamosan fejlődő vegyiparban egyre nagyobb 

méretű üzemeket építettek a gyorsan kiterjedő, globális piac igényeinek kielégítésére. 

Ezekben a hatalmas üzemekben jelentősebb mennyiségű veszélyes anyagot halmoztak 

fel, mint azelőtt, ráadásul a technológia gyorsítása érdekében nagy nyomáson és 

hőmérsékleten működtek. Így egy lehetséges baleset mértéke és kiterjedése nagyobb 

méretű területeket veszélyeztetett, mint előtte bármikor.  

Annak ellenére, hogy ezeket az üzemeket alaposan felszerelték a veszélyek 

ellenőrzésére és kezelésére szolgáló biztonsági berendezésekkel, azonban e rendszerek 

nem voltak tökéletesek. A biztonsági berendezésekben és folyamatokban időnként 

zavarok keletkeztek, és ekkor súlyos ipari balesetek következhettek be. Ilyen baleset 

történt Angliában, 1974-ben Flixboroughban, amikor is nagy mennyiségű ciklohexán 

gőz került a levegőbe egy nagy nyomású és magas hőmérsékletű folyamatból hatalmas 

robbanást idézve elő.  

A balesetet követően Trevor Kletz azt javasolta [45], hogy az ilyen típusú baleset 

elkerülésére nem a biztonsági berendezéseket és a folyamatokat kellene tovább 

javítani, hanem inkább a veszély megszüntetésére vagy annak nagyságrendjének 

csökkentésére kellene összpontosítani, azért hogy egy esetleges baleset hatása minél 

kisebb legyen. Ketz ezt az elméletét a Jubilee Lecture to the Society of the Chemical 

Industry in United Kingdom 1977-es ülésén adta elő, amit később publikált is. Az évek 

folyamán Kletz az önmagából következő biztonságosabb tervezés elméletét tovább 

dolgozta, ahol felsorolt több alapelvet, ezzel is segítve a tervező mérnököket. Másokat 

is megragadott a gondolat újdonsága, tovább fejlesztették azt, különösen Englund [46, 

47, 48] mélyedt el ebben a témában, és járult hozzá az elmélet kiteljesedéséhez. 

Kletz felismerte a veszélyek csökkentésének és a kizárásának általános 

filozófiáját, és ezt az új filozófiát elnevezte „önmagából következő biztonságosabb 

tervezésnek” (angol terminológia szerint: inherently safer design).  
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Kletz kidolgozott egy egyedi tervezési megközelítést, amelynek segítségével a 

mérnökök biztonságosabban tervezhették a technológiai folyamatokat a feldolgozó 

vegyiparban. Kletz rájött arra, hogy  a globalizált piacon megjelenő nagy méretű 

feldolgozó ipari üzemekben  az ellenőrző hatóságok, és a társadalom által 

kikényszeríttet nagyobb biztonság összekapcsolódik a potenciálisan sokkal nagyobb 

hatású balesetekkel, ami a biztonság komplexitását és költségek növekedését 

eredményezi. Továbbá, annak ellenére, hogy a veszély ellenőrző és biztonsági 

rendszerek megbízhatósága folyamatosan javul, tudjuk azok tökéletesek soha sem 

lesznek, és a meghibásodásukat nem lehet teljes mértékben kizárni.  

Egy ilyen meghibásodásnak a valószínűsége meglehetősen kicsi, de megvan az 

esélye annak, hogy az összes biztonsági berendezés egyszerre hibásodjon meg, és 

bekövetkezzen a súlyos ipari baleset. A veszély elkerüléséhez (a kockázat és a 

veszélyek kezeléséhez) szükség van a baleseti védelmi rendszer folyamatos 

karbantartására, valamint az irányító rendszer és az azt működtetők rendszeres 

gyakoroltatására is. Mindezek megnövelik a költségeket, ugyanakkor a biztonsági 

rendszer folyamatosan értékcsökkenésen megy keresztül. A rendszer elhasználódása 

csökkenti a megbízhatóságot, és egy súlyos baleset bekövetkezésének valószínűsége 

megnövekedhet. Kletz azt javasolta, hogy több esetben egyszerűbb, olcsóbb és 

biztonságosabb üzemet lehetne építeni, ha a fő figyelmet az alap technológiára fordítják, 

és ily módon csökkentik a veszélyeket. Ezáltal az irányítás is átláthatóbbá és 

egyszerűbbé válik.  

A folyamatok vagy üzemek tervezésének ezt a fajtáját úgy lehetne leírni, hogy 

bizonyos veszélyeket vagy veszély sorozatokat tekintve a tervezés önmagából 

következően válik biztonságosabbá. Természetesen az nem valószerű, hogy bármely 

folyamatot vagy üzemet meg lehetne úgy tervezni, hogy minden lehetséges veszélyt 

kiküszöböljenek. Következésképpen nem mondhatjuk általánosságban, hogy bármely 

technológia vagy üzem „önmagából következően biztonságos”. 

Az önmagából következő biztonságosabb tervezés tehát egy olyan tervezési 

filozófia megvalósítását jelenti, amely szerint a veszélyes ipari üzemek üzemeltetői 

a veszélyek kezelése helyett inkább a veszélyek kiküszöbölésére vagy a veszélyek 

nagyságának csökkentésére összpontosítanak.  
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A veszélyes ipari üzemek tervezésénél az önmagából következő biztonságosabb 

tervezési filozófiát projekt szemlélettel lehet érvényesíteni. A beruházási projektekre 

jellemző, hogy szembekerülnek a biztonsági (környezetvédelmi) és a költségcsökkentési 

szempontok. A projekt végrehajtásában – mivel a tervezési filozófiát be kell mutatni az 

építési engedélyezési eljárásban – az önmagából következő biztonságos tervezési 

követelményeket a „költségcsökkentési” szempontokkal szemben külső hatósági 

segítséggel lehet leginkább érvényesíteni. 

Amikor Kletz eredetileg bevezette a vegyipari folyamatokat illetően az önmagából 

következő biztonságosabb tervezés fogalmát, az nagy érdeklődést váltott ki az ipari 

szakemberek körében. Az önmagából következő biztonságosabb tervezés filozófiája sok 

közös vonással rendelkezik más fontos tervezési elgondolással, és egyre inkább teret 

nyer a huszonegyedik századi biztonsági szakterületeken. Az ipar növekvő érdeklődése 

a fenntarthatóság iránt, és a kutatási erőfeszítések a ”zöld kémia” irányába együtt járnak 

az önmagából következő biztonságosabb tervezés filozófiájának egyre 

szélesebbkörű elfogadásával. A kutatások más területei, mint a folyamatok intenzívvé 

tétele, a nanotechnológia, a katalitikus folyamatok elterjedése, a biotechnológia, mind 

potenciálisan támogatják az önmagából következő biztonságosabb termelés és 

folyamatok fejlődését. 

 
4.2 Az önmagából következő biztonságosabb tervezési stratégia 
elemei 
 
Az önmagából következő biztonságosabb tervezési stratégiát Kletz az alábbi 

négy fő kategóriába sorolja: intenzifikáció, helyettesítés, csillapítás, és a hatás 

csökkentése.  

Ezen kívül még számos kiegészítő stratégia létezik egy úgy nevezett „barátságos 

üzem” tervezésére, amelyek nem tekinthetőek igazi önmagából következő 

biztonságosabb stratégiáknak, mivel nem csökkentik, vagy szüntetik meg a veszélyt, 

hanem inkább csökkentik az esemény bekövetkezésének valószínűségét. A Center for 

Chemical Process Safety (CCPS) [49] hasonló javaslatokat tett az önmagából következő 

biztonságosabb tervezés kategorizálására, csak némiképpen más elnevezést adott az 

egyes csoportoknak.  
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Ugyanakkor a CCPS csoportosítása szélesebb, mint Kletz eredeti ötlete, bár 

megtartották Kletz „barátságos üzem” tervezésére vonatkozó elképzelések nagy részét. 

A megkülönböztetés meglehetősen önkényes, azonban a legfontosabb megállapítás, 

hogy mind két alapelv jól, és megbízhatóan alkalmazható a veszélyes ipari üzemek 

tervezésében.  

A két fajta stratégia összehasonlítását a 2. sz. táblázatban foglaltam össze.  

2. sz. táblázat: Módszerek az önmagából következő biztonságosabb tervezésre [49, 50] 

Kletz szerinti csoportosítás Center for Chemical Process Safety szerinti 

csoportosítás 

Önmagából következő biztonságosabb módszerek: 
1. Intenzifikáció 
2. Helyettesítés 
3. Csillapítás 
4. Hatáscsökkentés 

Önmagából következő biztonságosabb módszerek: 
1. Minimalizálás 
2. Helyettesítés 
3. Mérséklés 
4. Egyszerűsítés 

„Barátságos üzem tervezési” stratégiák kiegészítő 
elemei: 

Kletz  által megállapított „barátságos üzem 
tervezési” stratégiáknak megfelelő CCPS 
stratégiák: 

 
1. Egyszerűsítés 1. Egyszerűsítés 
2. Knock on hatás elkerülése 2. Mérséklés (Hatáscsökkentés) 
3. Szabálytalan összekötések 

megakadályozása 
3. Egyszerűsítés 

4. A státuszok világos elosztása 4. Egyszerűsítés 
5. Téves alkalmazás toleranciája (hiba 

tolerancia) 
5. Mérséklés (Hatáscsökkentés) 

6. Az ellenőrzés egyszerűsége 6. Mérséklés (Hatáscsökkentés) 
7. Könnyen kezelhető szoftverek alkalmazása 

az ellenőrzésben 
7. Egyszerűsítés 

8. Világos műveleti utasítások és eljárások 8. Egyszerűsítés 
9. A berendezés egész élettartamára 

vonatkozó megbízhatóság 
9. Az üzem teljes élettartamára az összes 

módszer alkalmazása 
10. Passzív biztonság 10. Mérséklés 

 

A következőkben saját kutatásaim alapján az egyes alapelveket részletesen 

elemzem, és alkalmazásukat példák alapján bemutatom. 

4.2.1 Minimalizálás (intenzifikáció) 

Általános alapelvként jelenthető ki, hogy a veszélyes anyagokat és a 

felhasználandó energiát a lehető legkisebb mennyiségben kell tárolni a kémiai 

folyamatok közben, ez természetesen épp úgy vonatkozik a nyersanyagokra, mint az 

intermedierekre, a késztermékekre, vagy a raktározott agyagokra egyaránt.  
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A folyamatban részt vevő berendezések méretének csökkentése már magában rejti 

az önmagából következő biztonságosabb tervezést, mert egy esetleges baleset 

következményei jóval kisebbek lesznek. Ideális esetben a következmények oly 

mértékben csökkennek, hogy a berendezés meghibásodása nem okoz jelentős kárt, 

sérülést vagy belső dominóhatást.  

A kisebb berendezés azt is lehetővé teszi, hogy más fajta, alkalmasabb 

kockázatkezelési stratégiát válasszanak, amely egy nagyobb berendezés esetében nem 

megengedett, vagy akár rendelkezések által tiltott. Vegyünk például egy nitrálási 

reakciót, amely rendkívül exoterm és nehezen kézben tartható folyamat, potenciálisan 

megvan a lehetőség arra, hogy a reakció megfusson, amely a reaktor töréséhez vezethet. 

A nitráló berendezések meglehetősen nagy reaktorok, térfogatuk több ezer literes is 

lehet. 

Természetesen megoldható, hogy a reaktor berendezést fallal vegyék körül – 

amely passzív biztonságnak tekinthető – ezáltal védve a környezetet egy robbanás 

hatásaitól, de egy ilyen falnak túlzottan méretesnek kellene lennie. Megépítése jelentős 

költségekbe kerülne. Másik lehetőség a nitrálási folyamat elvégzésére, a folyamatos, 

keverő berendezés alkalmazása, és ezzel a reaktorban levő anyagmennyiség 

lecsökkenthető néhány száz literre. Ezt a folyamatos üzemű reaktort már körül lehet 

venni fallal, mivel nem kell olyan erős építményt létrehozni, mint az előző esetben. 

Esetenként a nitrálási reakciót végbe lehet vinni csőreaktorban is, vagy ejektorban, 

amikor is a reakcióban már csak néhány tízliternyi anyag vesz részt. Más biztonsági 

berendezés alkalmazható, mint például a reakciótér hőmérséklet kijelzője, amely 

vészjelzést ad, ha a reakció hőmérséklete túlszalad, ilyenkor a vízpermetezés 

automatikusan elindul a reaktor hűtésének meggyorsítására, amely aktív biztonsági 

berendezésnek tekinthető.  

A kérdés azonban megfogalmazódik, hogyan tudják a tervező mérnökök 

meghatározni a reaktor minimális nagyságát? Erre vonatkozóan kézikönyvek útmutatót 

adnak, de a tervezők intuíciói sokat segítenek. A kérdés eldöntése elsősorban nem a 

biztonsági, hanem sokkal inkább gazdasági megfontolásokon múlik. A kisebb 

berendezést olcsóbb megépíteni, mint üzemet kisebb területre telepíteni.  
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A kisebb berendezés előnye továbbá, hogy benne a hőmérsékleti gradiens kisebb, 

a keverék koncentrációja homogénebb, kompaktabb ellenőrzési rendszert lehet 

alkalmazni. A reaktor méretének csökkentésében a kulcsfontosságú kérdés a 

berendezésben lejátszódó reakció fizikai és kémiai folyamatainak világos megértése. Ha 

ezeket a folyamatokat a tervezők megértik, akkor képesek olyan berendezéseket 

tervezni, amelyben optimalizálhatják a folyamat lépéseit, csökkenthetik a méretet, 

ezáltal az biztonságosabbá, olcsóbbá és hatékonyabbá válhat.  

Néhány terület, ahol jelentős előnyök érhetők el a fenti elgondolások 

alkalmazásával: 

1. Kémiai reakciók 

a. folyamatos, keverős tank reaktorok alkalmazása, olyan vegyi 

folyamatokban, mint a nitrálás, klórozás, polimerizáció; 

b. hurokreaktorok, folyamatos csőhurok reaktorok recirkulációs szivattyúval 

felszerelve lehetővé teszik az intenzív keverést, és a hatékony hőelvonást 

például a hidrogénezésben, polimerizációban, klórozásban és más exoterm 

folyamatban; 

c. reaktív desztilláció megvalósítása, amikor egy berendezésben megy végbe a 

desztilláció és kémiai reakció folyamata. Ilyen módon lehet előállítani a 

metilacetátot metanolból és ecetsavból, két kisegítő tornyot igénybe véve a 

folyamatos reakció és extrakció számára, valamint nyolc desztillációs 

tornyot alkalmazva. 

d. A gyors és erős exoterm reakciókat ejektorban viszik végbe, erre példa a 

nitroglicerin gyártása; 

e. csőreaktorok alkalmasak a polimerizációs reakciók, és sok más kémiai 

reakció véghez vitelére. 

2. Desztilláció 

a. a torony geometriájának kialakítása oly módon, hogy minimalizálják a 

veszélyeket; 
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b. a torony alapjának módosítása a túlságosan magas sok folyadékszint 

elkerülése érdekében; 

c. centrifugál desztillációs berendezés létesítése, mellyel elérhető, hogy sokkal 

kevesebb anyag legyen a toronyban (alkalmazása még korlátozott); 

d. a több toronyból álló komplex berendezést fel lehet váltani egy desztillációs 

toronnyal, ha korszerű ellenőrző berendezéseket alkalmaznak, és a 

betáplálást, valamint az elvezetést több ponton valósítják meg. 

3. Extrakció 

a. a centrifugál extraktorok kisebb térfogatúak, mint a hagyományos extrakciós 

tornyok; 

b. az extrakciós tornyok hatékonyságát növelni lehet, és ezzel kisebb méretben 

építhetőek, ha pulzáló nyomást, vibrációt alkalmaznak; 

c. a hatékonyság növelhető kombinált keverő-ülepítő rendszer használatával, 

amely felválthatja a különálló keverő és ülepítő edényeket. 

4. Hőcserélés 

a. A különböző hőcserélő típusok hatékonyságban nagyon különböznek 

egymástól, például az egyszerű csőhőcserélőben az egységnyi térfogatra eső 

felület 120 – 1.000 m2/m3, míg egy regeneratív rotációs csőcserélőben ugyan 

ez az érték elérheti a 6000 m2/m3 értéket. (Csak összehasonlítás kedvéért, az 

emberi tüdőben az egységnyi térfogatra eső felület kb. 20000 m2.) 

5. Nyersanyag tárolása 

a. a mai modern körülmények között, általában a veszélyes nyersanyagok 

raktárkészletét minimális szinten próbálják tartani. Azonban nagyon fontos, 

hogy az összes veszélyt figyelembe vegyék, például a szállítást is, amikor 

döntést hoznak a készletek nagyságáról. A rendszeres tartálykocsis szállítás 

csökkenti az üzem területén a veszélyes anyagok mennyiségét, de ugyan 

akkor más veszélyek lehetőségét viszont megnöveli (például a lefejtés és 

rakodás). 
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b. a veszélyes nyersanyag készletek mennyiségét jelentősen csökkenteni lehet, 

ha a feldolgozó üzemet a nyersanyag előállító üzem mellé építik, és a 

feldolgozás folyamatosan történik. 

6. Intermedier anyagok tárolása 

a. az intermedierek tárolása során általában egy bizonyos puffer mennyiséget 

készleteznek a gyártás ütemezése szerint, ezért váratlan leállás vagy javítás 

esetén az intermedierből némi mennyiség a helyszínen marad.  

A berendezések vagy a gyártósor megbízhatóságának javításával az ilyen 

készletek mennyiségét jelentősen csökkenteni lehet. Egyes esetekben a 

fontos készüléknek tartaléka van, és az gyorsan bevonható a termelésbe, 

amivel a veszélyes intermedierek mennyisége tovább csökkenthető. 

b. előfordulhat, hogy meg lehet választani, melyik anyagot tárolják a 

feldolgozási folyamatban. Ha lehetőség adódik egy veszélyes anyagot vizes 

oldatban tartani, majd utána desztillációval tisztítani, és ebből készíteni a 

végterméket, akkor ezzel az önmagából következő biztonságosabb tervezést 

sikerül megvalósítani; 

c. a veszélyes intermedierek tárolása és szállítása során bekövetkezhető 

veszélyeket minimalizálni lehet, ha a feldolgozó üzemet a nyersanyag 

előállító üzem mellé építik, például a klórozott növény védőszer gyártó üzem 

a klórt gyártó üzemmel egy helyen létesül. 

7. Csőszállítás 

a. a veszélyes anyagot szállító csővezeték átmérőjét minimalizálni lehet. A 100 

mm átmérőjű csővezetékben négyszer annyi anyag van, mint egy 50 mm 

átmérőjűben. 

b. a veszélyes anyagot szállító csővezeték hosszát is lehetőség szerint 

csökkenteni kell; 

c. a tartálykocsis szállítást fel kell váltani a csővezetéken történő szállítással, 

ezzel is csökkenteni lehet a veszélyeket. 
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4.2.2 Helyettesítés 

A feldolgozóipariban és így a vegyiparban két nagy terület van, ahol a 

helyettesítéssel az önmagából következő biztonságosabb tervezés megvalósítható: 

az egyik az anyag előállítása során kevésbé veszélyes szintézis eljárást alkalmaznak, a 

másik pedig a kevésbé veszélyes anyagok felhasználása az adott termék létrehozásához. 

A kevésbé veszélyes eljárási folyamattal jobban megvalósítható az önmagából 

következő biztonságosabb tervezés, de ezt alaposan át kell gondolni már jó előre, mert 

egy új folyamat bevezetése, esetleg csak egy új üzem létesítésével oldható csak meg. 

Manapság a fejlett országokban a kutatás egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, 

hogy az úgynevezett „zöld vegyipart” valósítsák meg, azaz egyre inkább a környezetre 

barátságos technológiai folyamatokat részesítsék előnyben.  

A zöld vegyipari folyamatban megvalósul az önmagából következő 

biztonságosabb tervezés, mert ezekben a toxikus és tűzveszélyes anyagok 

kiküszöbölésére, vagy minimális mennyiségben való készletezésére fókuszálnak. 

Azonban ez nem minden esetben lehetséges, és a környezetvédelem valamint a 

biztonság kérdései ellentétbe kerülnek.  

Erre legjobb példa a hűtőgázok alkalmazása. A CFC vegyületeket, mint 

hűtőgázokat a 1920-as években fedezték fel, és a 30-as években önmagából következő 

biztonságosabb alternatívaként kezdték alkalmazni a hűtőgépekben. A CFC vegyületek 

akkut toxicitása alacsonyabb, nem éghetőek, és e tulajdonságaik következtében 

kiszorították az olyan hűtőgázokat, mint az ammónia (toxikus, tűzveszélyes), 

szénhidrogének (tűzveszélyes), kéndioxid (toxikus, korrozív). Később, az 1980-as 

években megállapították, hogy a CFC (klór-fluor-karbon) vegyületek súlyos környezeti 

károkat okoznak, és ezért több országban betiltották használatukat.  

Több esetben, a hűtő rendszerekben visszatértek a régebben alkalmazott 

anyagokhoz, más technológiát és eljárásokat használva, bár az ammónia és a könnyű 

szénhidrogének önmagukban kevésbé biztonságosak. 
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Néhány speciális terület, ahol az önmagából következő biztonságosabb vegyi 

folyamatok megvalósíthatóak: 

1. katalízis – hatékonyabb katalitikus rendszerek kifejlesztése, amelyekkel a 

reakciók szelektivitását javítani lehet, és ezzel egyéb folyamatokat, például a 

tisztítást el lehet kerülni, vagy kevésbé szigorú körülmények között folyhat 

le a folyamat (alacsonyabb hőmérséklet, és nyomás), a reakció sebességet 

növelni lehet, ezzel kisebb reaktor szükséges, valamint az anyagkonverzió 

hatékonyabbá tehető, amely a recirkulációt kiküszöböli. 

2. a katalitikus folyamatokat szilárd szubsztrátumokon viszik végbe a hidrogén 

fluoridos vagy alumínium-kloridos eljárás helyett az alkilező reakciókban, 

vagy ioncserélő műgyantát használnak az észterező folyamatokban a kénsav 

helyett; 

3. a szuper kritikus folyamatokban a tűzveszélyes és toxikus szerves 

oldószerek helyett széndioxidot vagy vizet használva oldószerként; 

4. a kémiai reakciók végbe menetelét a hagyományos energia közlést fel lehet 

váltani ultraibolya fénnyel, lézerfénnyel, vagy mikrohullámmal történő 

besugárzással; 

5. a biokatalítikus és enzimes szintézis a közönséges körülmények közötti 

reakciók megvalósítását teszi lehetővé; 

6. a biológiai vagy az enzimes szintézis sok anyag előállításában alkalmazható. 

A korszerű biotechnológia és géntechnológia felhasználása a vegyiparban 

kiszélesíti azon anyagok körét, amelyeket ezekkel a módszerekkel lehet 

előállítani. 

Az alternatív technológiáknak a bevezetése újabb potenciális veszélyek 

létrejöttéhez járulnak hozzá. A katalizátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak, a 

szuperkritikus folyamatok magasabb hőmérsékletet és nyomást követelnek, a 

biotechnológiában környezeti és biztonsági megfontolásokat is figyelembe kell venni. 

A kutatók azon fáradoznak, hogy a zöld kémia és technológia alkalmazásával, a 

helyettesítés megvalósításával ugyan arra a célra kevésbé veszélyes anyagokat 

találjanak.  



 84

Több környezetvédelmi szervezet adatbázisokat tesz közzé a veszélyes 

anyagok potenciális helyettesítése céljából. Néhány példa erre vonatkozóan: 

1. vizes bázisú festékek kifejlesztése a szerves alapú oldószerek használata 

helyett; 

2. a tűzveszélyes oldószerek felváltása más, magas lobbanáspontú, alternatív 

oldószerekkel, amelyeket például a festékiparban használnak, vagy bevonó 

anyagként, esetleg festék eltávolítóként használnak fel; 

3. az elektronikai iparban a tisztításra a klórozott szerves oldószereket vizes 

rendszerekkel helyettesítik. 

4.2.3 Mérséklés (hatáscsökkentés) 

Az önmagából következő biztonságot növelni lehet az által is, ha az anyagokat 

vagy a folyamatokat mérsékeltebben veszélyesre cserélik le, esetleg olyan üzemet 

terveznek, amelyben egy keletkező veszélyes esemény hatását mérséklik. Ezt az elvet 

Kletz a „hatás mérséklésének”, míg a CCPS egyszerűen csak „mérséklésnek” nevezi. 

4.2.3.1 Az anyagok veszélyének mérséklése 

Hígítás. A veszélyes anyagok hígítása kevésbé veszélyes anyagokkal, például 

oldószerrel több önmagából következő biztonságos előnyt ad. Ha a veszélyes anyag fel 

van hígítva, és kikerül a légtérbe, parciális nyomása kisebb, mint a tiszta anyagnak, 

ezért a veszélye kisebb területen érvényesül, ezzel együtt a terjedése is kisebb lesz. Ha 

az anyag tűzveszélyes, a hígítással (vízzel, nem éghető oldószerrel) a tűzveszélyesség 

jelentősen mérsékelhető. Több esetben, a tiszta anyagot például sósavat, ammóniát csak 

nyomásálló edényzetben lehet tárolni, míg a relatíve koncentrált vizes oldatukat már a 

közönséges körülmények között tárolhatják. Sok eljárás tiszta anyagokat követel meg, 

azonban ha lehetőség van rá, akkor vizes oldatban kell a reakciót lefolytatni, például, ha 

semlegesítés ammóniával vagy sósavval történik. 

Néhány szilárd anyag stabilitása is növelhető egy inert anyaggal történő hígítással. 

Alfred Nobel a dinamit feltalálásakor a nagyon könnyen robbanó nitroglicerint egy inert 

anyagon abszorbeált, és így egy önmagából következő biztonságosabb tervezést 

valósított meg. Egy másik példa, a benzol-peroxid stabilitását meg lehet növelni, ha 

nedves púderszerű anyaggal kezelik. 



 85

Hűtés. A folyadékállapotú gázok hűtése javítja az önmagából következő 

biztonságot. A hűtés több potenciális előnnyel jár: 

1. a tároló edényzet hűtésével a tartályban uralkodó nyomás csökken, ezáltal egy 

esetleges repedés következtében a baleset következményei kisebbek lehetnek. 

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a közel atmoszférikus nyomáson való 

tároláskor a gőztérben történő repedés során kevesebb anyag kerül a légtérbe, 

mert a hajtóerő ilyenkor kisebb. 

2. a külső hőmérsékleten és megnövelt nyomáson tárolt folyadék állapotú 

gázokat tartalmazó edényzet megrepedésekor a gázok fáklyaszerűen jutnak ki 

a szabadba. Ha a repedés hűtött tartályon következik be, a fáklya mérete 

sokkal kisebb, esetleg el is maradhat, a tárolás atmoszférikus körülmények 

között történik. A szabadba jutott folyadék elpárolog, miközben hőt von el a 

légtérből, és a talajból, a párolás sebessége azonban sokkal kisebb, mint 

amikor nyomás alatti tartályból szabadul ki az anyag.  

A kiömlött anyag párolgási sebességét tovább lehet csökkenteni, ha a tartály 

köré kármentő gátat emelnek, ezzel csökkentik a folyadék felszínét, és további 

biztonsági megoldást jelent, ha az anyagot automata berendezések lefedik inert 

folyadékkal. 

3. általában a folyadék állapotban tárolt gázokat tartalmazó edényzetből egy törés 

következtében sokkal több anyag kerül a levegőbe, mint a fáklyaszerű 

kikerüléssel történő számítások mutatják.  

A folyadék jelentős része, amikor a szabadba jut, hirtelen elpárolog, mivel a 

gőznyomása lecsökken az atmoszférikus értékre. A folyadék fázisban 

megmaradt anyag viszont aeroszol, vagy nagyon finom ködszerű állapotba 

kerül. Ez a finom ködszerű anyag túlságosan kicsi ahhoz, hogy gyorsan 

kiülepedjen, és folyadék tócsát hozzon létre a talajon. Helyette a szél 

segítségével finom permetszerű ködfelhőt képez, amely nagy területen okozhat 

mérgezést, vagy tűzveszélyt. A tartály hűtésével jelentősen csökkenthető a 

fáklyaszerű kifújás, és az aeroszol képződés egy esetleges törés következtében. 

Néhány anyag, amelyet hűtéssel biztonságosabban lehet tárolni: ammónia, klór, 

butadién, etilénoxid, propilénoxid, metil-amionok és vinilklorid.  



 86

Mindamellett, a hűtésnek is vannak bizonyos hátrányai, a tartályt ilyen esetben 

szigetelni kell, amely megnehezíti az ellenőrzést, a tartály és a szigetelőanyag közé 

nedvesség kerülhet, ez a korróziót okozhat. 

Fizikai jellemzők megváltoztatása. Az éghető porok robbanási veszélye a 

részecske méret függvénye.  

Ha ezeket az anyagokat granulátum, vagy apró golyószerű állapotban tárolják, 

akkor az önmagából következő biztonságosabb tárolás elérhető. Ilyen körülmények 

között megakadályozható, hogy az emberek az aeroszol robbanás áldozatává váljanak. 

A toxikus vagy reakcióképes anyagok egy részét szilárd hordozóra felvive, elérhető, 

hogy kevésbé veszélyessé válnak a velük való érintkezés során, például a savas vagy 

lúgos anyagokat műgyantás hordozóra, esetleg membránra viszik fel. 

4.2.3.2 Folyamatok veszélyének mérséklése 

A reakcióban részt vevő anyagok helyettesítése, más anyag alkalmazása, a 

katalitikus folyamat javítása, mint már az előzőekben említettem, lehetővé teszik az 

alacsonyabb nyomás és hőmérséklet használatát. Ez nem csak az önmagából 

következő biztonságot növeli, hanem egyúttal olcsóbbá teszi a berendezések 

konstrukcióját, és magát a vegyi folyamatot is, mivel az alacsonyabb hőmérséklet és 

nyomás alkalmazása kevésbé költséges. 

Nagyon sokféle lehetőség létezik, amivel egy esetleges baleset hatását 

csökkenteni, mérsékelni lehet. Ezek többsége inkább a passzív biztonság körébe 

tartozik, mint az önmagából következő biztonság. Ezek általában nem csökkentik a 

veszély nagyságát, vagy nem is szüntetik meg azt, de mégis meglehetősen erőteljesek és 

kellően megbízható módszerek a hatások minimalizálása érdekében.  

Az irodalmi kutatásaim alapján bemutatok néhány lehetőséget: 

1. Elsődleges elszigetelés. Erősebb berendezés építése. Ha a reakcióban a 

maximális normál üzemi nyomás például 20 MPa, akkor 25 MPa nyomás álló 

edény beépítésével jelentősen csökkenthető az edényzet törésének veszélye. 

Lényeges, hogy tisztába legyenek a reaktorban lejátszódó reakcióval, a 

maximális nyomással és hőmérséklettel, a reakció megfutása esetén keletkező 

bomlástermékek hatásával és reakcióképességükkel. 
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2. Másodlagos elszigetelés. Gát létesítése a tároló tartály és a feldolgozó 

berendezés körül. Záró épület alkalmazása az erősen toxikus anyagokat 

feldolgozó vagy használó berendezés köré. A robbanó anyagok gyártását 

robbanásbiztos épületben vagy bunkerben végzik. 

3. Az üzem telepítése. A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó üzemet olyan 

távolságra építik a lakott településtől, hogy a baleset következményei minél 

kisebbek legyenek. 

4. Szakaszos reakciók. Exoterm folyamatban kerülendő a reagensek nagy 

mennyiségének a reakció beindulása előtti hirtelen történő összekeverése. 

Ilyen típusú reakcióknál, ha a hőmérséklet kézben tartása valamilyen ok miatt 

megszűnik, az egész reakció energiája a reaktorban halmozódik fel, amely 

súlyos balesethez vezethet. A szakaszos adagolás, amikor egyszerre kevés 

reagáló anyag van a reakció térben önmagából következően biztonságosabb. 

Ha a hőmérséklet kontrol megszűnik, a reagáló anyagok betáplálását gyorsan 

meg lehet állítani, és egy reakció megszaladás következményei sokkal 

kisebbek lesznek. 

5. Az egymással reakcióba lépő anyagokat egymástól elkülönítve kell tárolni a 

raktárakban, a tartály parkokban, vagy szállítás közben. 

4.2.4 Egyszerűsítés 

Az egyszerűsítés a kulcs szó, amikor az ún. „barátságos üzemről” beszélünk. 

Ha egy üzem bonyolult, akkor feltételezhető, hogy egy aránylag apró hiba a 

működésben könnyen eszkalálódhat. A legtöbb vegyi üzem meglehetősen bonyolult 

felépítésű, mivel az alkalmazott technológiai is bonyolult, a tervezőknek állandóan arra 

kell törekedni, hogy a túlbonyolítást megszüntessék. Ha sikerül a szükségtelen, túl 

bonyolított technológiai folyamatokat kiküszöbölni, akkor nagyon sok esetben magát a 

veszélyt is mérsékelni lehet. Más esetekben, maga az egyszerűsítés már megnehezíti a 

hibázást, ami talán nem jelenti automatikusan az önmagából következő biztonságosabb 

tervezést, de minden esetre az egyszerűsítés nagyon elvárható alapelv. 

Íme néhány - a gyakorlati tapasztalatok átvételével meghatározott - példa az 

egyszerűsítésre: 



 88

1. erősebb berendezés használatával csökkenteni lehet, vagy elhagyhatóak a 

bonyolult nyomáscsökkentő, és blokkoló rendszerek a túlnyomás 

megakadályozása érdekében; 

2. a fölöslegesen épített, vagy ritkán használt csővezetékek megszüntetése. Míg a 

tervező úgy gondolja, hogy a működtető egy napon az általa tervezett 

csőrendszerrel a végterméket visszavezetheti, például a második desztillációs 

toronyba, de vajon valóban szükséges-e ezt megtenni?  

Ha a csőrendszert ritkán használják, akkor előbb-utóbb a szelepek 

berozsdásodnak, a tömítések beszáradnak. Célszerűbb inkább megvárni a reális 

igényt egy ilyen összeköttetés kialakítására, akkor létesíteni. Miközben egy ilyen 

nem használt csővezeték csak potenciális hibalehetőséget rejt magában. A 

fölösleges csővezetékek megszüntetése pénzmegtakarítást jelenthet, továbbá a 

működés egyszerűbbé, és biztonságosabbá válik. 

3. a gravitációs áramlás szükségtelenné teszi a szivattyúkat, amelyek 

karbantartást igényelnek, és gyakran meghibásodnak. 

4. a hibás működtetés lehetetlenné tétele. Az elektromos összeköttetést gyakran 

úgy tervezik, hogy csak egyféleképpen lehessen a csatlakozást létrehozni. 

Nagyon sok berendezést terveznek úgy, hogy helytelen működtetési sorrend 

esetén lereteszel, vagy el sem indítható. 

5. a folyamatok felülvizsgálata. A tervezőknek együtt kell működni a folyamatot 

irányító vegyészekkel a működtetési paraméterek ellenőrzésének 

megtervezésében. Miközben egy reaktor hőmérsékleti paraméterét 0,5 °C-os 

tartományban is be lehet állítani, nyilvánvaló, hogy az 5 °C-os tartomány 

könnyebben kézben tartható. Ha a folyamatot úgy lehet módosítani, hogy 

kevésbé érzékeny, akkor az üzem olcsóbb, és biztonságosabb lesz. 

6. emberi tényezők bemutatása. A berendezéseket úgy kell tervezni, ahogyan az 

emberek (kezelők) azt elvárják. El kell látni azokat ellenőrzési pontokkal, ahol 

a kezelő meggyőződhet azok helyes működésről, továbbá az ergonómiai és 

emberi tényezőket is figyelembe kell venni. A CCPS [50] különösen gazdag 

példákkal mutatja be az emberi tényezők fontosságát a vegyiparban. 
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4.3 Az önmagából következő biztonságosabb tervezési módszer 
alkalmazási nehézségeinek feltárása 
 

Egy vegyi üzemen vagy folyamaton belül megvalósítható az önmagából 

következően biztonságos tervezés egy vagy több veszélyre vonatkozóan, azonban ha az 

összes előforduló veszélyt vizsgáljuk, akkor ez már valószínűleg nem mondható el. 

Amíg az egyik veszélyre megtervezhető az önmagából következő biztonság, addig a 

vele kapcsolatban álló másik veszélyre már ugyan ez nem mondható el, azaz 

egyidejűleg az összes veszélyt tekintve az önmagából következő biztonságosabb 

tervezés megvalósítása szinte feloldhatatlan ellentmondást jelent. 

Néhány példa az önmagából következő biztonság ellentmondásaira: 

1. Tételezzük fel, hogy két oldószert használhatunk fel egy folyamatban. Az 

egyik éghető, de a toxicitása alacsony. Ez az oldószer önmagából következően 

biztonságosabb a toxicitást illetően. A másik oldószer nem éghető, de a 

toxicitása nagy – ez az oldószer tehát a tűzveszélyesség tekintetében 

önmagából következően biztonságosabb, de sokkal nagyobb veszélyeket rejt a 

toxicitást illetően. 

2. Egy folyamatban klórra van szükség. Az üzemet el lehet látni 90 tonnás 

tartálykocsival, és 1 tonnás ballonokkal is. Az üzemtől két kilométerre levő 

lakótelepet tekintve a ballonos ellátás önmagából következően biztonságosabb, 

ha a tartálykocsiban keletkezik egy repedés, és a klór kiszabadul, a gázfelhő 

beterítheti a lakótelepet. A vegyi folyamatot működtető dolgozó 

szempontjából viszont a tartálykocsis ellátás tűnik az önmagából következően 

biztonságosabbnak, mivel vagy 90 ballont kell kinyitni, csatlakoztatni és 

elzárni, vagy ugyan ezt csak egyszer a tartálykocsival, a klórral történő 

mérgezés valószínűsége az utóbbi esetben számára kisebb, azaz ez tekinthető 

önmagából következően biztonságosabbnak. 

3. A CFC vegyületeket tartalmazó hűtőanyagok alacsony akkut toxicitással 

rendelkeznek és nem gyúlékonyak. Tehát ezt a két tulajdonságukat tekintve 

önmagából következően biztonságosabbak.  
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Azonban, mint kiderült hosszú időszakot figyelembe véve környezeti károkat 

okoznak, és ezért kivonták azokat a forgalomból. 

Az szinte lehetetlen, hogy egy műszaki rendszerben egyidejűleg az összes 

paramétert az optimális szinten lehessen tartani. A központi probléma minden 

műszaki tervezésben, hogy megtalálják a jellemzőknek azt az optimális kombinációját, 

ami minden követelménynek eleget tesz, és a rendszer megbízhatóan működik.  

A „legjobb tervezés” azoknak a jellemzőknek a relatív fontosságától függ, 

amelyek a folyamatot alkotják – mennyire tekintjük relatíve fontosabbnak a 

tűzveszélyességet, mint az akkut toxicitást, vagy a hosszú idejű környezeti károsodást, 

esetleg más, újabban feltárt veszélyeket. Ez a relatív fontosságot befolyásolhatja a 

környezet, ahol az üzem felépült, a folyamat megvalósíthatósága, a megbízhatóság, a 

passzív, aktív és eljárási biztonsági lehetőségek hatékonysága, és egyéb speciális 

tervezési tényezők. Egy folyamatnak az önmagából következő biztonságosabb tervezése 

nagyon sok jellemző figyelembe vételével alakul ki, amelyeket a tervező mérnöknek 

egy folyamat optimálisan megtervezésekor fel kell mérnie. 

Több döntéshozatali eszköz áll rendelkezésre, amelyek támogatják a 

döntéshozókat a több dimenziós konfliktusok jobb megértésében, lehetővé téve, hogy 

logikus és összeegyeztethető döntéseket hozzanak. Általánosan ilyen eszközrendszert ír 

le a CCPS a biztonsági döntéshozatal folyamatára (3. sz. táblázat).  

Hasonló rendszert javasol az INSITE Project (Inherent Safety in Design Project 

Team) [51] az önmagából következő biztonság és a környezeti konfliktusok feltárására 

és megoldására.  

Ezek a döntéshozatali eszközök arra is alkalmasak, hogy felfedjék és megoldják 

egy folyamatban a különböző veszélyek tekintetében az önmagából következő 

biztonsági jellemzők, valamint az egyéb, de szintén fontos tényezők, mint a gazdasági 

paraméterek, minőség, megbízhatóság, stb. közötti ellentéteket.  
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3. sz. táblázat: Döntés hozatali eljárások és módszerek, amelyek a folyamatbiztonság és az 

önmagából következő biztonságosabb tervezés kapcsolatában alkalmazhatóak [52] 

Súlyozott pontozási módszerek 

 Kepner-Tregoe döntési analízis 

 Analitikai rangsorolási folyamat 

Költség-haszon vizsgálat 

Matematikai programozás 

Kifizetési mátrix analízis 

Döntési analízis 

Sokoldalú használhatósági analízis 

 

4.4 Az önmagából következő biztonsági jellemzőinek mérését 
szolgáló folyamatok 
 

A tudományos kutatók és műszaki szakemberek egyre nagyobb figyelmet 

szentelnek az önmagából következő biztonságosabb tervezés kérdésének és 

gyakorlati megvalósításának [53]. A hatóságok ismerkednek az önmagából következő 

biztonságosabb tervezéssel, és azt vizsgálják, hogyan tudnák felhasználni a 

munkájukban. Hangsúlyozzák azonban, hogy nem akarnak egy újabb ellenőrző 

rendszert létrehozni, mivel elegendő szabályozás áll rendelkezésre a biztonsági 

folyamatok tekintetében.  

Az önmagából következő biztonságosabb tervezés mérésére be lehet vezetni az 

önmagából következő biztonság indexét. Nincsenek olyan határozott szabályok, vagy 

módszerek, amelyekkel egyértelműen meg lehetne határozni, mennyire önmagából 

következően biztonságosabb egy folyamat. Jelenleg az egymással versengő folyamatok 

közötti választást a műszaki megvalósíthatóságuk és gazdasági életképességük dönti el. 

A későbbiekben valószínűleg a környezeti megfontolások – amelyek szabályozási 

követelményekké válnak – befolyásolják választást. Ezért ha az önmagából következő 

biztonságosabb tervezésre valamifajta mérési módszer állna rendelkezésre, akkor a 

döntéshozatal sokkal könnyebbé válna.  
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A kutatók próbálkoznak valamilyen pontos mérési módszert kialakítani. Minden 

csoport kialakította saját indexálási módszerét, amely különbözik a többiétől. 

Valószínűleg egy bizonyos idő elteltével az egyes rendszerek közelednek majd 

egymáshoz, és végül egységes rendszerben egyesülnek, amint egyre több tapasztalatot 

áll rendelkezésre. 

4.4.1 Az önmagából következő biztonság szintjének mérése 

4.4.1.1 Edwards és Lawrence index [54] 

A szerzők 17 paramétert választottak ki, amelyek elgondolásuk szerint 

befolyásolják a folyamatok önmagából következő biztonságát (4. sz. táblázat). A 

paramétereket még tovább bontották alcsoportokra, és ezeknek a csoportoknak 

numerikus értékeket adtak, amelyeket többé-kevésbé saját meglátásuk alapján 

alakítottak ki (5. és 6. sz. táblázat).  

4. sz. táblázat: Lawrence által javasolt paraméterek 

1. Leltárkészlet (térfogat vagy tömeg) 10. Mellékreakciók 

2. Hőmérséklet 11. Hulladék- és melléktermék 

3. Nyomás 12. Reakció sebesség 

4. Konverzió 13. Katalitikus folyamat 

5. Kitermelés 14. Reakcióhő 

6. Toxicitás 15. Fázisok 

7. Tűzveszélyesség 16. Fáziscsere 

8. Robbanóképesség 17. Viszkozitás 

9. Korrózióképesség  

5. sz. táblázat: Hőmérsékleti alcsoportok és numerikus értékeik (Lawrence által) 
 

Hőmérséklet ºC Numerikus érték 
 T <  -25 10 
-25 ≤ T < -10 3 
-10 ≤ T < 10 1 
10 ≤ T < 30 0 
30 ≤ T < 100 1 
100 ≤ T < 200 2 
200 ≤ T < 300 3 
300 ≤ T < 400 4 
400 ≤ T < 500 5 
500 ≤ T < 600 6 
600 ≤ T < 700 7 
700 ≤ T < 800 8 
800 ≤ T < 900 9 
900 ≤ T   10 
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6. sz. táblázat: Nyomás alcsoportok és numerikus értékeik (Lawrence alapján) 

Nyomás  
        psi                                 atm 

Numerikus értékek 

0 – 90 0 – 6,2 1 
91 – 140 6,3 – 9,6 2 

141 – 250 9,6 - 17,2 3 
251 – 420 17,3 - 28,9 4 
421 – 700 29 - 48,2 5 

701 – 1400 48,3 - 96,6 6 
1401 – 3400 96,7 - 234 7 
3400 – 4800 235 - 330 8 
4801 – 6000 331 - 413 9 
6001 – 8000 414 - 551 10 

+ 1 pont per 2500 
psi 

+ 1 pont per 
17 atm 

növekedés 

 

 
4.4.1.2  Heikkilä és Hume index [55] 

Ezek a szerzők vitatják, hogy a vegyületek tulajdonságai és a használt 

berendezések befolyásolják a biztonságot, ezért inkább berendezés típust és folyamat 

szerkezetet javasolnak a paraméterek megállapításakor. A Lawrence és a Heikkilä által 

közzétett javaslatok hasonlóságát és a köztük levő különbséget a 7. sz. táblázat 

tartalmazza. 

7. sz. táblázat: Önmagából következő biztonság paraméterei Heikkilä, Hume és Järveläinen alapján 

Önmagából következő biztonsági 
paraméterek (Edwards és 

Lawrence által [56]) 

Lawrence által Heikkilä 
által 

kiválasztott paraméterek 

 
Megjegyzés 

Raktár készletek x x kapacitáshoz viszonyítva 
Fázis   kibocsátási tulajdonság 
Hőmérséklet x x  
Nyomás x x  
Főreakció hőtartalma  x magas/alacsony hőképződés 
Új fázis keletkezése   szilárd/gáz alak 
Katalizátorok    
Mellékreakciók  x hőképződés 
Hulladék termelés   halmazállapot szerint 
Kitermelés x  raktárkészlet szerint 
Reakciósebesség   ΔHR alapján 
Viszkozitás   hőpontok kialakulása 
Tűzveszélyesség x x könnyű lángra lobbanás 
Robbanóképesség x x robbanó gázelegy 
Korrózióképesség  x szerkezeti anyag 
Toxikusság  x veszély az emberi szervezetre 
Kémiai kölcsönhatás  x reakcióképesség 
Berendezés típusa  x berendezés kiválasztása 
Folyamatszerkezet biztonsága  x konfiguráció kiválasztása 



 94

A 8. sz. táblázat bemutatja a kapcsolatot az önmagából következő biztonság 

alapelveinek különböző paraméterei között. 

8. sz. táblázat: Az önmagából következő biztonság jellemzői a folyamattervezésben 

Az önmagából következő 
biztonság alapelvei (Kletz) 

Edwards és Lawrence 
indexálási módszere 

Heikkilä, Hume és Järveläinen 
indexálási elvei 

Intenzifikálás 
1. raktárkészlet 
2. reakció mennyiség 

 
raktárkészlet 
reakció kitermelés 

 
raktárkészlet 

Helyettesítés 
1. biztonságosabb anyagok 

 
gyúlékonyság 
robbanóképesség 
toxicitás 

 
gyúlékonyság 
robbanóképesség 
toxicitás 
kémiai kölcsönhatás 

Csillapítás 
1. alacsonyabb hőmérséklet 
2. alacsonyabb nyomás 

 
hőmérséklet 
nyomás 

 
hőmérséklet 
nyomás 

Hatások csökkentése 
1. biztonságosabb technikai 

alternatívák 
2.  biztonságosabb reakció 

körülmények 

 
hőmérséklet 
 
nyomás 

 
berendezés biztonság 
biztonsági folyamatszerkezet 
nyomás 
hőmérséklet 
kémiai kölcsönhatás 

Egyszerűsítés 
1. folyamat egyszerűsítés 

  
biztonsági folyamatszerkezet 

Szabálytalan kapcsolatok 
lehetetlenné tétele 

1. berendezések, csőrend-
szerek, szerelvények helyes 
kapcsolása 

  
 
berendezés biztonság 
biztonsági folyamatszerkezet 
 

Tolarencia 
1. ellenállás a hibás működésnek 

 korrózióképesség 
berendezés biztonság 
biztonsági folyamatszerkezet 

Az ellenőrzés könnyűsége  biztonsági folyamatszerkezet 
reakcióhő 

 

9. sz. táblázat: Az önmagából következő biztonság alcsoport indexeinek numerikus értékei 

Heikkilä, Hume és Järveläinen alapján 

 Numerikus érték 
Vegyi önmagából következő biztonság indexek 

főreakció hőtartalma 
mellékreakció hőtartalma 
kémiai kölcsönhatás 
gyúlékonyság 
robbanóképesség 
toxicitás 
korrózióképesség 

 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 6 
0 – 2 

Folyamat önmagából következő biztonsági indexek 
raktárkészlet 
folyamat hőmérséklete 
folyamat nyomása 
berendezés biztonság 
biztonsági folyamatszerkezet 

 
0 - 5 
0 - 4 
0 - 4 
0 - 4 
0 – 5 
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4.4.2 Az önmagából következő biztonság indexálásának fejlődése 

Az itt bemutatott indexálási módszerekben az a probléma, hogy a numerikus 

értékek változása aránylag kis lépésekben történik, míg a folyamatok paramétereit 

nagyléptékű alcsoportokra osztották. Az 5. sz. táblázatban a 2-es érték tartozik a 

hőmérséklet 100 és 199 ºC-os tartományához, és a 200 ºC-on a pontérték hirtelen 

felugrik 3-ra. Tehát a hőmérsékletben 99 fokos emelkedés közben semmilyen változás 

nem következik be a veszélyességet kifejező pontértékben, majd 199-ről 200 fokra 

történő lépésnél a változás 1 és a pontérték változása is csak egységnyit változik. Ebből 

következik, hogy a paraméterek lépésközeit finomabbá kell tenni, vagy az indexálás 

módszerein kell változtatni. 

Az indexálási módszerek jelenleg inkább tapasztalati alapokon, az intuíciókon 

nyugszanak, mint precíz, jól definiált tudományos méréseken. Ezeket tehát úgy kell 

kidolgozni és prezentálni, hogy a gyakorló tervezők és vegyészek könnyedén tudják 

hasznosítani, és ne kelljen nekik nagyon sok adatot és információt feldolgozni a tervező 

munkájuk során. Jelenleg a munka jelentős része a tudományos kutató intézetekben 

folyik, de ehhez szükség van az iparból származó példákra, hogy az elmélet 

létjogosultságát a gyakorlatban bizonyíthassák. A kutatók, az ipari szakemberek és a 

jogalkotók összefogására van szükség, hogy az önmagából következő biztonságosabb 

tervezésben, a „barátságos vegyipar” kialakításában eredményeket érjenek el. 

 

4.5 Az önmagából következő biztonságosabb tervezés és a 
folyamat életciklusának kapcsolata 
 
Az önmagából következő biztonságosabb tervezést tulajdonképpen a folyamat 

teljes életciklusában lehet és kell alkalmazni a folyamat elgondolásától, a 

laboratóriumi fejlesztésen, majd a félüzemi kísérleteken és a részletes tervezésen 

keresztül, folytatva a felépítéssel, az üzemeltetéssel, és végül befejezve az üzem 

leszerelésével és a megsemmisítéssel. A tervezőknek, természetesen a különböző 

fázisokban más és más szempontokra kell a hangsúlyt helyezni.  
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Korai állapotban az alapvető technológiai és szintézis folyamatok vizsgálatát 

helyezik előtérbe, a későbbi folyamatokban a tervező és a működtető az önmagából 

következő biztonságosabb tervezés elvét inkább az egyes berendezések biztonságos 

alkalmazására helyezi.  

A legnagyobb lehetőségek az önmagából következő biztonságosabb tervezés 

megvalósításában és alkalmazásában a folyamatok fejlesztésének korai 

stádiumában vannak, amikor a tervezőnek aránylag nagy szabadsága van a 

technológia és a szintézis lefolytatásának kiválasztásában, és a kevésbé veszélyes 

megoldás javaslatában. Mindazonáltal, az önmagából következő biztonságosabb 

tervezést soha sem késő alkalmazni, és több esetben előfordult, hogy már régóta 

működő üzemben sikerrel alkalmazták az önmagából következő biztonságosabb 

tervezés. 

Néhány példa arra, hogyan lehet az önmagából következő biztonságosabb 

tervezés elvét a folyamat életciklusának különböző állapotaiban alkalmazni: 

1. A folyamat koncepciójának kutatása és fejlesztése: a kulcsfolyamat, a 

nyersanyagok, intermedierek, a melléktermékek és hulladék a szintézis 

folyamatának kiválasztása; 

2. A folyamat végrehajtásának kutatása és fejlesztése: egyedi üzemi egységek, 

reaktor típusok, és más berendezések kiválasztása, működtetési feltételek, 

recirkulálás, terméktisztítás, hulladékkezelés kiválasztása; 

3. Előzetes üzemi tervezés: a termelőüzem helyének kiválasztása, az egyes 

üzemrészek kijelölése az üzem területén, a termelési vonalak méretének és 

számának, a nyersanyagok, intermedierek mennyiségének meghatározása, a 

raktárak kapacitásának megállapítása, a termelő egységek speciális 

berendezéseinek kiválasztása, a folyamat ellenőrzési filozófia kialakítása; 

4. A részletes üzemtervezés: az összes berendezés mérete, nyomás viszonyok 

megállapítása, az összes berendezés, csőrendszer, részletes tervezése és 

felsorolása, egyedi berendezések helyének meghatározása az üzem területén, a 

csőrendszer, hosszának, nyomvonalának, méretének kialakítása, a 

berendezések helyének, egymáshoz való viszonyának meghatározása, a 

részletes ellenőrzési rendszer tervezése; 
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5. Üzemeltetés: az önmagából következő biztonság növelése érdekében a 

módosítás lehetőségeinek felmérése és megállapítása (modernebb 

berendezések beépítése, felszerelések csökkentése, a folyamat alapos 

áttekintésével megteremteni a lehetőséget az önmagából következő 

biztonságosabb működésre való áttérésre), a változtatás, módosítás során az 

önmagából következő biztonságosabb tervezés figyelembe vétele, a „használó 

barát” működtetési folyamatok és utasítások bevezetése. 

 

4.6 Az önmagából következő biztonságosabb tervezés 
megvalósítása 
 

Amint az előzőekből látszik, az önmagából következő biztonságosabb tervezést a 

vegyi üzem tervezésében, felépítésében és üzemeltetése során bármely állapotban 

alkalmazni lehet. Az önmagából következő biztonságosabb tervezés több mint egy 

tervezési eljárás, vagy speciális eszközrendszer, speciális tevékenységek használatának 

módszere. A tervező kezdeti figyelme a veszélyek csökkentésére vagy megszüntetésére 

kell hogy irányuljon, mint inkább a veszély ellenőrzésére, kézbentartására. A tervező 

kezdeti figyelme a veszélyek csökkentésére vagy megszüntetésére kell hogy irányuljon, 

mint inkább a veszély ellenőrzésére, kézbentartására.  

Amikor a tervező a veszélyt felismerte és azonosította, élnie kell Martin 

Heidegger, a XX. századi német filozófia egyik legnagyobb hatású egzisztencialista 

képviselőjének módszerével, vagyis a kérdés feltételi technikával.9

El lehet-e veszélyt határolni a folyamattól? 

1. Ha a veszélyt nem lehet megszüntetni, lehet-e annak nagyságát mérsékelni, 

vagy egy potenciális baleset következményeit csökkenteni? 

                                                 
9 Erdei L. Tamás KÉRDEZÕ TUDOMÁNY  (Intuíció a tudomány hermeneutikájában és a 

hermeneutika tudományában) „…Fölmerül a kérdés, vajon a lét értelmét kutatni annyit jelent-e, mint a 
lehetséges létmegértésre kérdezni? A vizsgálódást talán éppen az teszi hitelessé, hogy a Lét és idõt 
megnyitó Platón-dialógus szellemében nyitott kérdések sorával találkozunk, sõt, a szöveg 
alapintencióinak egyike éppen a kérdezés bizonytalanító, zavarbaejtõ, újragondolásra késztetõ, ha úgy 
tetszik, a biztosnak hitt "alapokat aláásó" energiájának, Caputo szavaival ennek a "hermeneutikus 
energiának" fönntartása, megújítása, felszínre engedése.” 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/XX._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egzisztencializmus
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2. Az alternatív tervezés, amelyek az 1. és a 2. kérdés megválaszolásából 

keletkezik, vajon növelik-e más veszélyek nagyságát, esetleg új veszélyeket 

teremtenek? 

3. Ha az alternatív tervezés más veszélyeket generálnak, vagy meglevő, más 

veszélyek nagyságát növelik, akkor ezeknek a veszélyeknek a megértésére kell 

koncentrálni, megérteni relatív súlyukat a különböző veszélyek környezetében. 

4. Az összes veszély kezelésére vonatkozó passzív, aktív és eljárási biztonsági 

berendezés azonosítása. 

5. Egy logikus döntési folyamat kialakítása az optimális tervezés kiválasztására, 

figyelembe véve az önmagából következő biztonság jellemzőit, egyéb 

biztonsági jellemzőket, és minden egyéb tervezési szempontot. 

A tervezők gyakran esnek abba a hibába, hogy felismerve a veszélyeket átugorják 

az első négy kérdést, és rögtön az ötödik kérdéssel kezdenek foglalkozni, azaz 

kiegészítő biztonsági berendezések beépítésével akarják a veszélyt ellenőrizni és 

kezelni, amelynek létét és nagyságát egyébként elfogadják.  

Nem minden esetben lehetséges, vagy alkalmazható a veszély kiküszöbölése, 

vagy csökkentése, de ha a tervező soha sem teszi fel a kérdéseket, akkor biztos, hogy 

nem is történik semmi. Ebben van az önmagából következő biztonságosabb tervezés 

lényege – először is a kérdés feltevése: megszüntethető-e a veszély a folyamatban, vagy 

radikálisan csökkenthető-e? Nem lehet a veszély kezelésére és ellenőrzésére addig 

biztonságos rendszert tervezni, amíg meg nem állapítottuk, hogy a veszély csökkentése 

vagy kiküszöbölése nem lehetséges. 

Néhány nagyvállalat már beépítette az önmagából következő biztonságosabb 

tervezést a folyamat veszély azonosításába, amelyek a folyamat biztonsági 

programjának részét képezik. A biztonsági felülvizsgálati eljárásokban, mint a HAZOP 

(Hazard and Operability Study, Veszély és Működőképesség Vizsgálat) és egyéb 

biztonsági felülvizsgálati eljárások, az ellenőrző csoportoknak és vezetőknek 

kötelességük az önmagából következő biztonságosabb tervezés szempontjait is 

figyelembe venni. Más vállalatok elkülönülten vizsgálják az önmagából következő 

biztonságosabb tervezést [57, 58].  
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Az 1990-es évek elején az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége 

(EPA) a vegyipari üzemek biztonságosabbá tételére javasolta a „Technical Option 

Analysis”-t (TOA), amely a „Risk Management Program” része lett volna, és a „Clean 

Air Act Amendment része lett volna [59], de a TOA végül nem került be a programba. 

1999-ben Kaliforniában kiadtak egy rendeletet az ipari biztonsággal kapcsolatban [60], 

amely előírja az üzemek számára az önmagából következő biztonságosabb tervezés 

figyelembe vételét.  

A rendelet a vegyipar biztonsági kérdéseivel foglalkozik, többek között a vegyi 

üzemekben – mint a potenciális terrorista célpontok – az önmagából következő 

biztonságosabb technológiai folyamatok alkalmazásának bevezetésével.  

A kutatásaimban kialakítottam egy műveleti ellenőrző listát az önmagából 

következő biztonságosabb tervezés alkalmazásához a biztonsági stratégiák 

folyamatának alkalmazásában. Az ellenőrző lista az értekezés 5. sz. mellékletében 

található. Az ellenőrző lista alkalmazásával meghatározható a veszély olyan eszközök 

használatában, mint a reaktorok, anyagátadási berendezések, hőcserélők, szárítók, fluid 

átadó eszközök, szilárd-fluid elválasztók, szilárd anyagok feldolgozó és kezelő 

berendezések.  

A legjobb módszer az önmagából következő biztonságosabb folyamatok 

felismerésére és alkalmazására, ha minden tervező mérnök és vegyész a munkája 

szerves részévé teszi. Ha felismerik a veszély kiküszöbölésének fontosságát és előnyeit, 

és kreativitásuk az új módszerek feltalálásakor a veszélyek csökkentésére vagy 

megszüntetésére irányul, akkor sokkal többet tesznek a ”barátságos vegyiparért”, mint 

bármely szimpózium a témában. 

 

4.7 Következtetések az önmagából következő biztonságosabb 
tervezés módszerének vizsgálata területén 
 

Az önmagából következő biztonságosabb tervezés vizsgálata területén 

következtetéseim az alábbiak: 

1. Az önmagából következő biztonság egy érdekes új szakirány az üzemi 

folyamatok tervezése és megvalósítása területén, ami felkeltette a kutatók, 
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üzemtervezők, a vállaltok vezetésének és az ellenőrző hatóságok figyelmét 

világszerte. Hazánkban a tervezési filozófia tudományos értékelését még 

nem végezték el, így szükséges volt fogalmának és elemeinek 

körülhatárolása.  

Az önmagából következő biztonságosabb tervezés egy olyan tervezési 

filozófia megvalósítását jelenti, amely szerint a veszélyek kezelése 

helyett, a veszélyek megszüntetésére, vagy nagyságának csökkentésére 

helyezik a fő hangsúlyt.  

2. Egy veszélyes folyamatban a veszélyazonosítást bizonyos mértékű 

szubjektivitás és bizonytalanság jellemezi. E bizonytalanságok 

feltárásának mértéke a hatóságok, valamint az ipari szereplők által történő 

értelmezése jelentős mértékben eltérhet. Ezen kívül, az elfogadható 

kockázat szintjei, amelyre vonatkozóan a kockázati döntéseket meghozzák, 

szintén változhatnak, nemcsak nagyságrendjüket, hanem a vonatkozó jogi 

szabályozás mértékét tekintve is.  

Ebben a folyamatban az egyéb kockázatelemzési módszerek mellett 

további segítséget nyújthat az önmagából következő biztonságosabb 

tervezés, amennyiben a stratégiai elemeit szisztematikusan 

alkalmazzák egy veszélyes üzem tervezésétől az üzembe helyezésig. 

3. Az önmagából következő biztonságosabb mérési módszerek lehetővé 

teszik, hogy elviekben össze lehessen hasonlítani egy termék előállítása 

során a különböző folyamatok veszélyességi fokát, és kiválasztani 

azokat a csomópontokat, ahol a veszélyeket csökkenteni lehet, illetve 

egyes esetekben teljesen meg is lehet szüntetni azokat.  

4. E módszerek egyelőre a kutatás, a kifejlesztés stádiumában vannak, maguk 

a kutatók is különböző alapelvek szerint próbálják indexálni a folyamatok 

veszélyességét. Mindenesetre a gyakorlati használat számára szükség van 

az egyszerűsítésükre, és egységesítésükre. A módszer alkalmazhatóságát 

az ipari tesztek döntik el. Az elméleti kutató intézetekben folyó munka 

mellett, több nagyvállaltnál is törekszenek saját mérési módszereket 

kidolgozni az önmagából következő biztonság mérésére.  



 101

5. Az önmagából következő biztonságosabb tervezés módszere széles 

körben alkalmazható, úgymint az ipari alkalmazott kutatásban és a 

folyamattervezésben.  

A veszélyes ipari üzemeket felügyelő állami hatóságok is beépíthetik az 

önmagából következő biztonság alapelveit az ellenőrző és szabályzatalkotó 

tevékenységükbe, mivel veszélyes folyamatok szisztematikus átvizsgálását 

segíti, megkönnyíti a különböző üzemekben a többé-kevésbé azonos 

veszélyes folyamatok összehasonlítását, a vállalat belső védelmi terveinek 

elbírálásához támpontot nyújt, a területi külső védelmi tervek 

kidolgozásában, a terület felhasználási tervek készítésében objektívabb 

javaslatok tehetőek. Végül, de nem utolsó sorban a rendeletek, 

szabályzatok megalkotásában az önmagából következő biztonság 

alapelveinek felhasználásával az objektivitás növelhető. 
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

 
I. Az ipari balesetek gazdasági hatásainak vizsgálata területén 

1. A katasztrófák (ipari balesetek) okozta károk csökkentése és egyes 

esetekben a megelőzési, felkészülési költségek sokoldalú vizsgálata 

globális jelentőséggel bír és az egyes problémák megoldása nemzetközi 

együttműködést igényel. A fejlett országok katasztrófavédelmi 

szakterületen szerzett tapasztalatainak, műszaki ismereteinek átadása 

leghatékonyabban a nemzetközi szervezetek fórumai és programjai 

segítségével érhető el.  

2. A katasztrófák (ipari balesetek) következtében jelentkező károk, valamint 

a megelőzési, felkészülési ráfordítások mértéke függ a katasztrófa 

jellegétől és súlyosságától, a terület katasztrófa veszélyeztetettségi 

helyzetétől, az érintett anyagi javak értékétől, az ország gazdasági 

fejlettségi szintjétől, a katasztrófa-elhárítási infrastruktúra fejlettségétől, 

valamint az állampolgárok katasztrófa védelmi tudatosságától.  

3. A környezeti és ipari katasztrófákat okozni képes események kezelése 

stratégiai tervezési elemmé vált az érintett ipari szektorok szereplőinél, 

amely hatással bírhat azok hazai és nemzetközi versenyképességére is. A 

fentiekből is adódóan a katasztrófák gazdasági hatásainak vizsgálata 

napjaink egyik jelentős önálló tudományos kutatási feladatává vált. 

4. Az ipari balesetek és rendkívüli események jelentős költséget róhatnak az 

ipari üzemekre, amely katasztrofális következménnyel bíró eseményeknél, 

akár az ipari üzem versenyképességére is kiható hatással lehetnek. A 

súlyos ipari balesetek (környezeti katasztrófák) megelőzése szorosan 

kapcsolódik a veszélyazonosítás, veszélyeztetettség és kockázatelemzés, 

illetve feltérképezés eszközeinek használatához. 

5. Az ipari balesetek költségtényezőinek vizsgálata alapján megállapítható, 

hogy azok közvetlen kapcsolatban állnak a termelés kiessel járó üzemi 

rendkívüli események veszteségek megelőzésével.  
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A gyakorlat átvétele szoros kapcsolatban áll a biztosító társaságok ipari 

üzemeket érintő tevékenységeivel és követelményeivel. A veszélyes 

ipari üzemekben a súlyos balesetek elleni védekezés jogi szabályozás által 

megkövetelt kockázatelemzés nem öncélú, hanem a biztosítási díjak és 

auditok megállapításán túl, a kockázatcsökkentési intézkedések 

bevezetéséhez, illetve a szintén korszerű eljárásnak tekinthető kockázati 

alapú karbantartási gyakorlat bevezetéséhez is felhasználhatóak. 

 
II. Veszélyes ipari üzemi veszteség megelőzési és biztosítási gyakorlat 

értékelése területén 

6. Az ipari balesetek gazdasági aspektusainak értékelése vonatkozásában 

tárgyaltak jól szemléltetik, hogy az ipari balesetek megelőzése szoros 

kapcsolatban áll a múlt évszázad második felében a gáz- és olajiparban, 

illetve a feldolgozóiparban megjelenő veszteség megelőzési, és az ahhoz 

szorosan kapcsolódó biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységgel. Az 

állami és a civil (biztosítási) szervek megelőzési követelményei 

összefüggnek, mindkét részről a személyi és vagyon biztonság magas 

szintű biztosításának irányába hatnak. Fontos lehet a két területen szerzett 

tapasztalatok kölcsönös megismerése és cseréje.  

7. A veszteség megelőzés általában jelentős költségekkel terheli a 

feldolgozóipari vállalatok kiadásait, azonban az elemzések alapján 

megállapítható, hogy a jó biztonsági gyakorlatot folytató üzemek 

költségei általában nem haladják meg a minimális biztonsági 

ráfordítással működő vállalkozásokét. Vállalati szinten a biztosítás 

hosszabb távon jó üzletnek mutatkozik. A biztosítás megkötése 

megköveteli a vállalat vezetésétől, hogy szisztematikusan átvizsgálja a 

lehetséges veszteségeket okozó tényezőket.  

8. A veszteség megelőzés egyik sarkalatos pontja a megelőzés 

költségeinek figyelembe vétele. A vállalatvezetésnek alapos elemzés után 

kell meghoznia a döntést, hogy mely területeken érdemes a veszteség 

megelőzés érdekében intézkedéseket foganatosítani. 
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9. A veszélyes ipari üzemet üzemeltető vállalat a veszteségek pénzügyi 

kockázatának csökkentése érdekében valamely biztosító céggel 

biztosítást köthet. A biztosítási összeg megállapításában fontos kérdés a 

várható veszteség kockázatának mérése. A biztosító által megbízott 

biztosítási értékelők a veszély felmérésére speciális ellenőrző listákat 

alkalmaznak, amelyek alapján a veszély indexeket meg lehet állapítani. A 

veszteség frekvencia alapján kialakítható a veszélyes üzem veszteség 

profilja, amely lehetőséget ad a biztosítási díjtétel megállapítására.  

10. Az elmúlt néhány évtizedben a vegyipar koncentrálódása következtében 

szükségessé vált a termelés kiesési biztosítás bevezetése, amely külön 

vált az egyéb biztosítási formáktól. Ez a biztosítási forma még nem annyira 

kiforrott, mint például a tűzbiztosítás. A termelés kiesésben meglehetősen 

nehéz a becsült veszteségek megállapítása, mivel a termelési veszteséget 

fix költségekre kell átkonvertálni, és az elmaradt hasznot is be kellene 

valamilyen formában számítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen 

időtartamra terjedjen ki a biztosítás, valamint belevegyék-e és milyen 

mértékben a beszállítókat és a vásárlókat.  

11. A biztosító társaságok a biztosítási díjak meghatározásán keresztül 

hatékonyan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a veszélyes létesítmények 

üzemeltetői hozzájáruljanak az ipari kockázatok csökkentéséhez. E 

körülmény is alátámasztja azt az igényt, hogy az államigazgatási szervek 

(hatóságok) működjenek együtt az ipari kockázatok csökkentése 

területén a biztosító társaságokkal. 

III. Az ipari balesetek kockázatának csökkentése és a költség-haszon 

elemzések alkalmazásának értékelése területén 

12. A QRA hasznos eszköznek bizonyul azon események azonosításához, 

melyek a leginkább hozzájárulnak a kockázat értékéhez (különösen a 

súlyos baleseti eseménysorok azonosításához), valamint a tervezett 

kockázatcsökkentési intézkedések bevezetéséből adódó előnyök 

meghatározásához.  
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13. A kockázat nem szüntethető meg teljesen, éppen ezért szükségszerűen 

létezik arányosság a kockázat és annak csökkentésére irányuló 

intézkedések között. A súlyos ipari baleseti események 

bekövetkezésének kockázata a következő csoportosítású intézkedések 

bevezetésével csökkenthető: kockázat (veszély) kizárása vagy 

csökkentése (inherent safety); a következmények csökkentése; és a 

gyakoriság (bekövetkezési valószínűség) csökkentése.  

14. A QRA összekapcsolható költség-hason elemzéssel (CBA) annak 

érdekében, hogy az ALARP szabálynak való megfelelés érdekében 

meghatározzuk, hogy érdemes-e kockázatcsökkentési intézkedéseket 

bevezetni.  

15. A veszélyes ipari üzem üzemeltetője a mennyiségi kockázatelemzés 

elvégzése által gazdasági előnyökre tehet szert, amelyek a technológiai 

meghibásodások és üzemi balesetek kárösszegének megtérítését szolgáló 

biztosítási díj mérséklése, valamint a rendkívüli események és 

balesetek miatti termelés kiesés megelőzése területén jelentkeznek. 

16. A megbízhatóság központú üzemeltetés egy korszerű kockázati alapú 

eljárás lényegesen hozzájárul az ipari baleseti veszteségek megelőzéséhez 

(csökkentéséhez). 

IV. Az önmagából következő biztonságosabb tervezés vizsgálata területén 

17. Hazánkban a tervezési filozófia tudományos értékelését még nem végezték 

el, így szükséges volt fogalmának és elemeinek körülhatárolása. Az 

önmagából következő biztonságosabb tervezés egy olyan tervezési 

filozófia megvalósítását jelenti, amely szerint a veszélyek kezelése 

helyett, a veszélyek megszüntetésére, vagy nagyságának csökkentésére 

helyezik a fő hangsúlyt.  

18. Egy veszélyes folyamatban a veszélyazonosítást bizonyos mértékű 

szubjektivitás és bizonytalanság jellemezi. Ebben a folyamatban az egyéb 

kockázatelemzési módszerek mellett további segítséget nyújthat az 

önmagából következő biztonságosabb tervezés, amennyiben a 
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stratégiai elemeit szisztematikusan alkalmazzák egy veszélyes üzem 

tervezésétől az üzembe helyezésig. 

19. Az önmagából következő biztonságosabb mérési módszerek lehetővé 

teszik, hogy elviekben össze lehessen hasonlítani egy termék előállítása 

során a különböző folyamatok veszélyességi fokát, és kiválasztani 

azokat a csomópontokat, ahol a veszélyeket csökkenteni lehet, illetve 

egyes esetekben teljesen meg is lehet szüntetni azokat.  

20. Az önmagából következő biztonságosabb tervezés módszere széles 

körben alkalmazható, úgymint az ipari alkalmazott kutatásban és a 

folyamattervezésben. A veszélyes ipari üzemeket felügyelő állami 

hatóságok is beépíthetik az önmagából következő biztonság alapelveit az 

ellenőrző és szabályzatalkotó tevékenységükbe. Végül, a rendeletek, 

szabályzatok megalkotásában az önmagából következő biztonság 

alapelveinek felhasználásával az objektivitás növelhető. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

1. A nemzetközi és hazai szakirodalom mélyreható elemzésével, rendszerezésével 

és gyakorlati tapasztalatokkal való egybevetésével értékeltem és rendszereztem a 

katasztrófák (súlyos ipari balesetek és rendkívüli események) 

nemzetgazdaságot és a vállalati szektort érintő hatásait, amelynek alapján 

konkrétan meghatároztam a súlyos ipari balesetek megelőzését és káros 

hatásainak csökkentését szolgáló gazdasági és pénzügyi eszközök gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeit. 

2. A nyugat-európai és tengerentúli szakirodalom kritikus áttekintésének és 

elemzésének módszerével tételesen meghatároztam a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos ipari balesetek és rendkívüli események során bekövetkezett 

veszteségek (károk) megelőzésének kockázati alapú eszközrendszerét, 

amelyre alapozva tételesen bizonyítottam a veszélyes ipari üzemeknél 

alkalmazott biztosítási gyakorlatnak veszteség megelőzési 

eszközrendszerhez kapcsolódását. 

3. A hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint a veszélyes ipari üzemi 

gyakorlati tapasztalatok felhasználásával értékeltem és rendszerbe foglaltam a 

veszélyes ipari üzemeknél alkalmazott kockázatkezelési eljárásokon alapuló 

baleseteket és üzemzavarokat megelőző és káros következményeit csökkentő 

intézkedéseket, majd az elemzések és vizsgálatok alapján konkrétan 

kifejlesztettem az intézkedések bevezetésének veszélyes ipari üzem 

versenyképességét érintő hatásait megállapító költség-haszon elemzési eljárás 

alkalmazása feltételrendszerét. 

4. Külföldi üzemi tapasztalatok és kutatási eredmények vizsgálata és értékelése, 

valamint konkrét gyakorlati példák bemutatása útján elsőként határoztam meg az 

ipari baleseti kockázatcsökkentési intézkedések rendszerében hasznosítható 

önmagából következő biztonság fogalmát és elemeit; kidolgoztam a tervezési 

módszer hazai felhasználási (adaptálási) lehetőségeit, konkrét javaslatot 

tettem a tervezési módszer veszélyes ipari üzemben való alkalmazását segítő 

ellenőrző kérdéssorra. 
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AZ ÉRTEKEZÉS AJÁNLÁSAI 

 

 

1 A dolgozatomban megfogalmazottak alapul szolgálhatnak: 

− a katasztrófák (súlyos ipari balesetek) elleni védekezés gazdasági 

sajátosságait vizsgáló tudományos kérdések szélesebb megismeréséhez és az 

eredmények ipari és hatósági gyakorlati alkalmazásához; 

− kockázatcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos ipari és hatósági 

döntéshozatalt megalapozó mennyiségi kockázatelemzési és költség haszon 

elemzési módszerek gyakorlatban való felhasználásához. 

2 Az 1. pontban leírtak megvalósításához kapcsolódó jogalkalmazást módszertani 

útmutatóknak elkészítéséhez. 

3 Az értekezésem segédletként felhasználható a hivatásos katasztrófavédelem és a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatási rendszerében, valamint a 

vegyipari technológiákkal, üzemi biztonságtechnikával is foglalkozó, nem 

védelmi, műszaki felsőfokú tanintézmények oktatásában. 

4 Az értekezésben elvégzett vizsgálatok alapját képezhetik az ipari biztonság és a 

környezetbiztonság területén való jövőbeni kutatási irányok meghatározásának. 

 

Ezúton mondok köszönetet témavezetőmnek, konzultációs partnereimnek, 

valamennyi munkatársamnak, kollégámnak és mindazoknak, akik munkájukkal, 

javaslataikkal segítették a disszertációm elkészítését. 

 

Budapest, 2007. május 30 -án 

 

 

 

Grafjódi István 
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MELLÉKLETEK 
 
1. számú melléklet - fogalomjegyzék 

 
Biztonsági elemzés (1999. LXXIV. tv.) 

Az üzemeltető által készített okmány, amely tartalmazza a veszélyes létesítmény üzemeltetőjének a 
súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó általános célkitűzéseit, továbbá annak az irányítási, vezetési és 
műszaki eszközrendszernek a bemutatását, amely biztosítja mind az ember, mind a környezet magas 
szintű védelmét. 

Biztonsági jelentés - (1999. LXXIV. tv. szerint) 

Az üzemeltető által készített dokumentum, amely annak bizonyítására szolgál, hogy rendelkezik a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket megelőző politikával és az annak végrehajtását 
szolgáló biztonsági irányítási rendszerrel, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket 
azonosította, illetőleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte és 
értékelte, a megelőzésükre a szükséges intézkedéseket megtette, kellő mértékű a létesítményeinek 
biztonsága, megbízhatósága. Rendelkezik működőképes belső védelmi tervvel. A jelentés elegendő 
információt kell, hogy szolgáltasson a külső védelmi tervek elkészítéséhez, és a hatósági, szakhatósági 
vélemények kialakításához. 

Katasztrófa (1999. LXXIV. tv.) 

A szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek 
kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), 
amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti 
környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár 
megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt 
együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, 
valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt 
együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 

Katasztrófavédelem (1999. LXXIV. tv.) 

A különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, 
végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési 
tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek 
elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi 
javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a 
mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. 

Kockázat (1999. LXXIV. tv.) 

Egy adott területen adott időtartamon belül, meghatározott körülmények között bekövetkező, 
egészséget, illetve környezetet károsító veszély megvalósulásának valószínűsége. 

Megelőzés (1999. LXXIV. tv.) 

Minden olyan tevékenység vagy rendszabály alkalmazása, amely a katasztrófát előidéző okokat 
megszünteti vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínűségét a lehető legkisebbre korlátozza. 

Mennyiségi kockázatelemzés (QRA) 

A veszélyazonosítás folyamata, amelyet az üzemzavari esemény hatásainak, következményeinek 
és valószínűségeknek a számszerű értékelése, valamint ezek átfogó kockázati mérőszámokba való 
egyesítése követ 
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Önmagából következő biztonságosabb tervezés (inherent safety) 

Olyan tervezési filozófia megvalósítása, amely szerint a veszélyes ipari üzemek üzemeltetői a 
veszélyek kezelése helyett inkább a veszélyek kiküszöbölésére vagy a veszélyek nagyságának 
csökkentésére összpontosítanak. 

Rendkívüli esemény (1999. LXXIV. tv.) 

A veszélyes ipari üzemben a rendeltetésszerű működés során, illetőleg a technológiai 
folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel, és magában 
hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetőségét.  

Üzemeltető (1999. LXXIV. tv.) 

Bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki, vagy amely veszélyes ipari üzemet vagy veszélyes létesítményt működtet, vagy alapszabály, alapító 
okirat, illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes ipari üzem működésére. 

Veszély (1999. LXXIV. tv.) 

Valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, amely káros hatással 
lehet az emberi egészségre vagy a környezetre. 

Veszélyes anyag (1999. LXXIV. tv.)  

E törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelő 
anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék vagy köztes 
termék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is, amelyekről feltételezhető, hogy egy baleset 
bekövetkezésekor létrejöhetnek. 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset (1999. LXXIV. tv.) 

Olyan mértékű veszélyes anyag kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó rendkívüli esemény, 
amely a veszélyes ipari üzem működése során befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az 
üzemen belül, illetőleg azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az 
emberi egészséget, illetőleg a környezetet. 

Veszélyes ipari üzem (1999. LXXIV. tv.) 

Egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes 
létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a 
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben (tekintet 
nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy egyéb besorolására).  

Veszélyes létesítmény (1999. LXXIV. tv.) 

Olyan, a veszélyes ipari üzem területén lévő technológiai, illetőleg termelésszervezési okokból 
elkülönülő területrész, ahol egy vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok 
előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik. Magába foglal minden olyan felszerelést, 
szerkezetet, csővezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, kikötőt, a létesítményt szolgáló 
rakpartot, kikötőgátat, raktárt vagy hasonló – úszó vagy  egyéb – felépítményt, amely a létesítmény 
működéséhez szükséges. 
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2. számú melléklet - rövidítések jegyzéke 

 
 

VMV valószínű maximális veszteség  
(possible maximum loss) 

BMV becsült maximális veszteség  
(estimated maximum loss) 

NMV normál maximális veszteség (normal maximum loss) 

MHV a maximális elfogadható veszteség  
(maximum credible loss) 

QRA mennyiségi kockázatelemzés  
(Quantitative risk assessment) 

ALARP „lehető legkisebb ésszerűen megvalósítható”  
(as low as reasonably practicable) 

CBA költség-haszon elemzés (Cost- Benefit Analysis) 

PLL potenciális elhalálozás (potential loss of life) 

ESCI egyenértékű társadalmi költség index  
(equivalent social cost index) 

FA megelőzött halálesetek száma (fatality averted) 

ICAF statisztikai halálozásra alkalmazott költség 
(implied cost of avoiding a statistical fatality 

EPA Környezetvédelmi Ügynökség, Amerikai Egyesült 
államok (Environment Protection Agency) 

HSE Biztonság és Egészség Hivatal, Egyesült Királyság- 
(Health and Safety Executive) 

CCPS Vegyipari Biztonsági Központ, Amerikai Egyesült 
államok (Centre for Chemical Process Safety) 

RCM Megbízhatóság központú üzemeltetés (Reliability 
Centered Maintenance) 

IOI Nemzetközi Olajipari Biztosítók (International Oil 
Insurers) 

HAZOP Veszély és Működőképesség Vizsgálat ((Hazard and 
Operability Study,) 
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3. számú melléklet – frekvencia-veszteség profil bemutatása 
 

 
 

Két hipotetikus üzem esetében a frekvencia – veszteség profilját a következő ábra 

szemlélteti. 
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Veszteség, mint az érték hányada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábra két hipotetikus üzem veszteségprofilját ábrázolja. 

 

Az (A) üzem egy jól védett üzem, a valószínű maximális veszteség (VMV) sokkal 

kisebb, mint a normál maximális veszteség (NVM), és a maximális elfogadható 

veszteségnél (MHV) is kisebb.  

 

A (B) üzem esetében a helyzet már más, egy kevésbé védett létesítménynek tekinthető, 

mivel a NVM hasonló frekvenciával rendelkezik, mint a VMV. 
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4. számú melléklet – esettanulmány: költség-haszon elemzés 
 
Az esettanulmányban egy mindennapos veszélyt vettem alapul, azaz egy klórt szállító tartálykocsi 

lefejtésekor tömlőszakadás következik be. Különböző kockázatcsökkentési intézkedéseket vettem 

figyelembe, és minden intézkedés alkalmazására kiszámítottam a küszöb költséget, figyelembe véve az 

aránytalansági tényezőt, amely azt mutatja meg, hogy mennyibe kerülne egy kockázatcsökkentő 

intézkedés bevezetése. 

1. A rendszer leírása 

A kiinduló feltételezések szerint a közúti tartálykocsi 22 tonna folyékony klórt szállít, amit 25 mm-es 

átmérőjű flexibilis tömlőn keresztül fejtenek le, és 25 mm-es fix csővezetéken továbbítanak a tároló 

tartályba.  

Az alábbi előfeltételekkel számolunk: 

- a szállítás bármely időben történhet, 

- évente 20 szállítási esemény történik, 

- a tartálykocsi távirányítású elzáró szeleppel van felszerelve, 

- egy személy felügyeli a lefejtést. 

A klór szállítás során tömlő meghibásodás frekvenciáját az alábbi táblázat mutatja be a különböző 

biztonsági intézkedések bevezetése esetében: 

 
Kategória Leírása Hiba frekvencia 

(szállításonként) 
Alap Egy kerék kitámasztása az elgurulás 

megakadályozására, nyomás és szivárgási 
próbavizsgálat 

4 x 10-5

Átlagos Két elgurulást megakadályozó rendszer, 
valamint felügyelet és nyomás és szivárgási 
próbavizsgálat 

4 x 10-6

Összetett rendszer Két elgurulást megakadályozó rendszer, egy 
hatékony elgurulást csökkentő rendszer, 
valamint nyomás és szivárgási próbavizsgálat 

4 x 10-7

2. Kockázatcsökkentő intézkedések 

Az alábbi intézkedéseket vettem figyelembe a példa kidolgozása során: 

- szállítás csak nappali időben történik, 

- az üzem az átlagos kategóriába tartozik, 

- az üzem az összetett rendszerű kategóriába tartozik, 

- a tárolótartályhoz egy távirányítású elzáró szelep van felszerelve, 

- a tartályhoz automatikus elzáró szelep van felszerelve. 
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3. Elemzési módszer 

Két különböző népsűrűséget vizsgáltam: 5000fő/km2 (nagy népsűrűség), és 250 fő/km2 (alacsony 

népsűrűség). A népesség mindkét esetben egyenlően lett elosztva a vizsgált területen. 

A potenciális elhalálozási érték (PLL), az egyenértékű társadalmi költség index (ESCI) és a megelőzött 

halálesetek száma, (FA) a 3.3.1.2 „A költség-haszon elemzés számítási menetének bemutatása” című 

fejezetben leírtak alapján történt. 

Különböző biztonsági intézkedések bevezetésével elérhető költség megtakarítás durva számítására az 

alábbi képlet szolgál: 

C = FA x VOSL 

ahol VOSL = a statisztikai élet értéke (Ł), ez az értéket az angol-szász irodalomban 1 millió Ł-ban adják 

meg. (A magyar számításokban ilyen érték egyelőre nincs.) 

Amennyiben a kockázatkerülési mutatót is figyelembe veszzük, a költség megtakarítást az alábbiak 

szerint számíthatjuk ki: 

Cp = (ESCIi – ESCIf)L x VOSL 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a C és a Cp képletek meglehetősen leegyszerűsítettek, mivel nem 

tartalmaznak olyan elemeket, mint a működési költségek megtakarításai, amelyek pedig a 

kockázatcsökkentési intézkedésekkel el lehet érni. 

Az ALARP kritérium kielégítése érdekében rá kell mutatni arra, hogy a kockázatcsökkentési intézkedések 

megvalósítása aránytalan az elért haszonhoz képest. Mivel a különböző kockázatcsökkentési intézkedések 

költség értékelése nem áll rendelkezésre, csak a költség küszöbértékek számítása lehetséges a bruttó 

aránytalanság meghatározására. A költség küszöbértéket a következőképpen számíthatjuk: 

T = C x D (Ł) 

ahol: 

D = bruttó aránytalansági tényező 

Figyelembe véve a kockázatkerülési mutatót: 

T = Cp x D (Ł) 

Egyszerűen kifejezve, a T igen magas értéke azt jelzi, hogy az intézkedés bevezetése ésszerűen 

elfogadható. 

Az alap információkat az egyes érzékenységi esetekhez az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Az érzékenységi esetek értékei 

A B C 
Paraméter Alapeset 

Üzem élettartama 
30 év 

100 szállítás 
évente 

 

CBA modell 

p  1 1 1 1 
L (év) 20 30 20 20 
VOSL (Łm) 1 1 1 1 
D 3    

Kockázati modell 
Szállítások 
száma/év 

20 20 100 20 

Toxikológiai 
tényező 

1 1 1 1 

Népsűrűség nagy  nagy nagy alacsony 

4. Az elemzés eredménye 
 

a) Alapeset 
 

Kockázatcsökkentési intézkedés Költség küszöb (millió Ł) 
Átszámítás átlagos kategóriára 1,04 
Átszámítás összetett rendszerre 1,15 
Nappali szállítás 0,51 
Távirányítású elzáró szelep 0,15 
Automatikus elzáró szelep 0,13 

 
b) Üzemélettartam: 30 év 
 

Kockázatcsökkentési intézkedés Költség küszöb (millió Ł) 
Átszámítás átlagos kategóriára 1,56 
Átszámítás összetett rendszerre 1,72 
Nappali szállítás 0,77 
Távirányítású elzáró szelep 0,23 
Automatikus elzáró szelep 0,19 

 
c) 100 szállítás évente 
 

Kockázatcsökkentési intézkedés Költség küszöb (millió Ł) 
Átszámítás átlagos kategóriára 5,20 
Átszámítás összetett rendszerre 5,75 
Nappali szállítás 2,57 
Távirányítású elzáró szelep 0,75 
Automatikus elzáró szelep 0,69 

 
d) Alacsony népsűrűség 
 

Kockázatcsökkentési intézkedés Költség küszöb (millió Ł) 
Átszámítás átlagos kategóriára 0,05 
Átszámítás összetett rendszerre 0,05 
Nappali szállítás nem lett modellezve 
Távirányítású elzáró szelep 0,00 
Automatikus elzáró szelep 0,00 
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Az egyes esetek számítási eredményeit az alábbi táblázatban foglaltam össze: 
 

Kockázatcsökkentési 
intézkedés 

Alapeset Üzemélettartam 
30 év 

100 szállítás 
évente 

Alacsony 
népsűrűség 

Átszámítás átlagos 
kategóriára 

1,04 1,56 5,20 0,05 

Átszámítás összetett 
rendszerre 

1,15 1,72 5,75 0,05 

Nappali szállítás 0,51 0,77 2,57 nem lett 
modellezve 

Távirányítású elzáró szelep 0,15 0,23 0,75 0,00 
Automatikus elzáró szelep 0,13 0,19 0,69 0,00 
 
Például az 1,04 érték azt jelenti, hogy az alap színtű biztonsági intézkedésekről az átlagos biztonságú 

üzemre történő átállás 0,04 millió Ł többlet költséget von maga után. Ez tehát azt jelenti, hogyha az 

átállás egy millió Ł körül van, vagy ennél kevesebb, a kockázatcsökkentő intézkedések bevetetése 

ésszerűen gazdaságos és megéri. Ellenben, ha a költségek 1,04 millió Ł fölött vannak a 

kockázatcsökkentő intézkedések bevezetése kevésbé indokolt. 

A paraméterekben történő változások hatását a költségküszöb értékekre összefoglalóan a következő 

táblázat mutatja: 

Paraméter A tényező változtatása Hatás a költségküszöbre 
CBA Modell 

Kockázatkerülési mutató (p) Kétszeresre növelés 80-130-szoros növekedés 
Üzemélettartam (L) 1,5-szeres növelés 1,5-szeres növekedés 
Statisztikai élet értéke (VOSL) 
(Łm) 

Kétszeresre növelés Kétszeres növekedés 

Bruttó aránytalansági tényező 
(D) 

1,7-szeres növelés  1,7-szeres növekedés 

Kockázati modell 
A szállítások száma/év 5-szörös növelés 5-szörös növekedés 
Toxikológia Más probit függvény 

alkalmazása 
4-20-szoros növekedés 

Népsűrűség 20-szoros csökkentés 20-szoros csökkenés 
 
A fentiekből kiolvasható, hogy a legmarkánsabb hatása a kockázatkerülési mutatónak van, mivel 

ennek hatását a kitevőben kell figyelembe venni.  

Ugyan akkor a toxikológiai hatásokat erősen befolyásolja az alkalmazott probit függvény, amit 

empirikus adatok alapján határoznak meg. 

Amikor a kockázatkerülést nem vesszük figyelembe, a költségküszöb tulajdonképpen arányos a 

népsűrűséggel. Ez tekinthető így, mert egyenletes népsűrűséget véve, és egyenletes szélrózsát 

feltételezve, a halálesetek száma közvetlenül arányos a népsűrűséggel. Az előzőeket feltételezve, 

ebből következik, hogy a potenciális elhalálozási érték (PLL) és a költségküszöb is közvetlenül 

arányos a halálesetek számával. 
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5. Következtetések 

1. A bruttó aránytalanságra vonatkozó költségküszöb nagyon érzékeny bármelyik paraméter 

változására. 

2. A legnagyobb hatás a kockázatkerülési mutató változásában figyelhető meg. 

3. Jelentős érzékenység mutatható ki a toxikológiai probit függvény változtatásával. 

4. A költségküszöb arányosan változik az üzemélettartam változásával, a statisztikai halálozás 

értékével. 

5. A költségküszöb szintén arányos a népsűrűséggel, és az éves szállítások számával. 

6. Egy adott kockázatkerülési index és népsűrűség mellett valószínű, hogy az ALARP 

meghatározása nagyban függ az üzem elhelyezkedésétől, azaz hasonló létesítmény különböző 

helyeken más és más népességi mintákban valószínűleg különböző eredményeket mutat az 

ALARP meghatározásakor. 
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5. számú melléklet - ellenőrző kérdéssor az önmagából következő 
biztonságos tervezési módszerek alkalmazásához 
 
 

 
1.Minimalizálás (vagy intenzifikálás) 

1. A következő módszerek csökkentik-e veszélyes nyersanyagok, intermedierek, és/vagy 
végtermékék raktári készletét? 
a.) javított termelési ütemezés 
b.) termeléshez igazodó szállítás 
c.) folyamatelemek közvetlen párosítása 
d.) helyben történő termelés és felhasználás 

2. A következő tevékenységek minimalizálják-e a termelési folyamatban levő anyagkészletet? 
a.) a termelési folyamatban levő tároló edényzet csökkentése, vagy megszüntetése 
b.) a veszélyes anyagot feldolgozó berendezésnek a lehetséges legkisebbre történő tervezése 
c.) a berendezések olyan elhelyezése, hogy a csőrendszer hossza minimális legyen 
d.) a csővezeték átmérőjének csökkentése 

3. Lehet-e más működési egységgel vagy berendezéssel csökkenteni az anyagi készleteket, 
például: 

 
a.) folyamatos lepárlók helyett filmlepárlók 
b.) extrakciós tornyok helyett centrifugál extraktorok 
c.) szárító tálcák helyett befecskendezéses szárítás 
d.) szakaszos reaktorok helyett folyamatosak 
e.) folyamatos  
f.) keverő tartályok helyett folyamatos betáplálású keverők 

4. A reaktorok termodinamikai vagy kinetikai hatékonysága javítható-e modernizálással 
(például a hőátadás, keverés javítása) a veszélyes anyag mennyiségének csökkentése 
érdekében? 

5. Lehet-e a berendezése csoportját kombinálni (például a reaktív desztillációt helyettesíteni 
szeparátor reaktorral és többtornyú frakcionáló sorral; belső forraló vagy hőcserélő 
beépítése) a teljes rendszer térfogat csökkentése érdekében? 

6. Lehetséges-e a veszélyes anyag csőrendszeren történő szállítását gázhalmazállapotban 
megvalósítani a folyadékszállítás helyett (például klór)? 

7. Lehet-e a körülményeket úgy megváltoztatni, hogy elkerüljék a tűzveszélyes anyagok 
kezelését a lobbanási pont felett? 

8. Lehet-e a körülményeket úgy megváltoztatni, hogy csökkentsék a veszélyes hulladékok vagy 
melléktermékek termelését? 
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2. Helyettesítés 

1. Alternatív folyamat, vagy vegyi eljárás alkalmazásával teljesen kiküszöbölhetőek-e a 
veszélyes nyersanyagok, intermedierek, melléktermékek? 

2. A termelési folyamatok vagy vegyi eljárások megváltoztatásával teljesen kiküszöbölhetőek-e 
a folyamatban részt vevő oldószerek? 

3. Lehet-e kevésbé veszélyes nyersanyagokat használni? Például: 
 
a.) gyúlékony helyett nem tűzveszélyest 
b.) kevésbé párolgót 
c.) kevésbé reakcióképest 
d.) stabilabbat 
e.) kevésbé toxikust 

4. Lehet-e alacsonyabb veszéllyel járó módszert alkalmazni? Például alacsony nyomású 
áramlást az égetéses hőátadás fluid rendszere helyett. 

5. Lehetséges-e kevésbé veszélyes oldószert alkalmazni a végtermék számára? 

6. Magasabb hőmérsékleten instabil, vagy alacsony hőmérsékleten megdermedő anyagokat 
tartalmazó berendezésekben lehet-e olyan fűtő vagy hűtő közeget használni, amely limitálja 
az elérhető maximális vagy minimális hőmérsékletet? 

 
 

3. Mérséklés (vagy csillapítás) 
 

1. Lehet-e a nyersanyag betáplálási nyomását alacsonyabban tartani, mint a berendezés munka 
nyomása? 

2. Lehet-e a reakciót kevésbé szigorú körülmények között (nyomás, hőmérséklet) lefolytatni 
katalizátor alkalmazásával, vagy jobb katalizátor használatával? 

3. Lehet-e a folyamatot kevésbé szigorú körülmények között végbe vinni valamilyen más 
útvonalon? Például: 
a.) a reaktor termodinamikai vagy kinetikai hatékonyságának javítása (hőátadás, keverés) a 

hőmérséklet vagy nyomás csökkentése érdekében valamilyen tervezési módosítással 
 b.) a nyersanyagok betáplálási sorrendjének megváltoztatása 
c.) a reakciófázis megváltoztatása, például folyadék/folyadék, gáz/folyadék, gáz/gáz 

4. Lehetséges-e a nyersanyagok hígítása a potenciális veszély csökkentése érdekében?  
     Például, a következők használatával: 

a.) vizes ammónia az anhidrid helyett 
b.) vizes sósav az anhidrid helyett 
c.) óleum helyett kénsav 
d.) hígított salétromsav a koncentrált füstölgő salétromsav helyett 
e.) nedves benzol-peroxid a száraz helyett 
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4. Hatáscsökkentés 

1. Lehetséges-e olyan edényzetet vagy csőrendszert tervezni, vagy létrehozni, amely elég erős 
ahhoz, hogy ellenálljon a folyamatban keletkező legnagyobb nyomásnak, ha az elképzelhető 
legrosszabb esemény bekövetkezne (egy komplex, nagynyomású lezáró rendszer kiváltása)? 

2. A berendezéseket úgy tervezték-e meg, hogy teljesen beleférjenek az anyagok közönséges 
hőmérsékleten, vagy a maximálisan elérhető működési hőmérsékleten (rendelkezésre álló 
magasabb munkahőmérséklet illesztése a hűtési veszteség elkerüléséhez, egyszerűsítve a 
külső rendszerek, mint például a hűtőrendszer, helyes működésének megbízhatóságát, oly 
módon ellenőrizve a hőmérsékletet, hogy a gőznyomás kisebb legyen, mint a berendezés 
tervezett nyomása)? 

3. Lehet-e olyan passzív kifolyást korlátozó berendezést alkalmazni, amely meggátolja a túl sok 
elfolyást (túlfolyószelep, robbanásálló tömítés)? 

4. Lehet-e úgy elhelyezni az üzemegységet, hogy a szomszédos veszélyes létesítmény ártalmas 
hatása ne érvényesüljön? 

5. Lehet-e úgy elhelyezni az üzemegységet, hogy csökkentsék vagy minimalizálják 
a.) külső hatást 
b.) az alkalmazottakra vagy a létesítmény más üzemeire való hatást 

6. Gyúlékony anyagokat felhasználó folyamatokban, lehetséges-e az üzem elrendezését úgy 
tervezni, hogy minimalizálják  a zárt területek számát és méretét, és korlátozzák a súlyos 
túlnyomás lehetőségét a burkoló épület elvesztése esetében, valamint a további tüzek 
megakadályozása érdekében? 

7. Lehetséges-e úgy elhelyezni az üzemet, hogy minimalizálják a veszélyes anyagok szállítását. 

8. Lehet-e a anyagokat az alábbi módon szállítani? 
 
a.) kevésbé veszélyes formában 
b.) biztonságosabb szállítási módon 
c.) biztonságosabb útvonalon 

 
 
 

 
5. Egyszerűsítés, hibatolerancia tervezés 

 

1. Lehetséges-e, hogy a folyamat szempontjából komplex, többcélú, önálló edényzet helyett 
több, egyszerűbb, folyamati lépésekre tagolt berendezéseket alkalmazzanak, ily módon 
kerülve el a veszélyes kölcsönhatásokat? 

2. Lehet-e folyamatot úgy tervezni, hogy működési vagy karbantartási hiba következtében 
kialakuló hiba lehetőségét megnehezítsék? Például: 
a.) a folyamat egyszerűsítése 
b.) a folyamat ellenőrzésében a túlzott emberi beavatkozás csökkentése 
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3. Lehet-e berendezést úgy tervezni, hogy működési vagy karbantartási hiba következtében 
kialakuló hiba lehetőségét megnehezítsék? Például: 
a.) kijelzés egyszerűsítése 
b.) hőmérséklet korlátos hőátadó berendezés tervezése 
c.) korrózió ellenálló berendezés használata 
d.) üzemi nyomás csökkentése a kibocsátható mennyiség korlátozására 
e.) magasabb üzemi hőmérséklet alkalmazása a kriogén hatás elkerülésére 
f.) passzív ellenőrzés az aktív helyett (azaz erősebb vezeték vagy edényzet beépítése) 
g.) földallá helyezett vagy védőburokkal ellátott tartály használata 
h.) hiba biztos vezérlők alkalmazása, ha alkatrészek elvesznének 
i.) a szükséges eszközök mennyiségének korlátozása 
j.) hűtött tároló használata a túlnyomásos helyett 
k.) elektromos ellátás kiterjesztése a független vagy vészhelyzeti források helyett 
l.) fallal körülvett területek csökkentése a korrózió vagy tűzveszély elkerülése érdekében 
m.) a kapcsolatok és betáplálások számának csökkentése 
n.) veszélyes folyamatokban a karimák számának minimalizálása 
o.) olyan szelepek/csővezetékek/tömlők tervezése, hogy a helytelen kapcsolatot 

megakadályozzák 
p.) a csőrendszerben kevesebb kanyarulat beépítése 
q.) a berendezés falának növelése 
r.) kevesebb varrat és kötés alkalmazása 
s.) korrózió/erózió ellenállóság növelése 
t.) vibráció csökkentése 
u.) kettősfalú csővezeték, tartály és konténer használata 
v.) nyitott végű szelepek használatának minimalizálása 
w.) a veszélyes helyeken a nyitott végű, gyorsan nyitható szelepek elkerülése 
x.) a szeleptömítések megbízhatóságának javítása 
y.) a szükségtelen expanziós kötések, tömlők és hasadásos tárcsák megszüntetése 
z.) a szükségtelen néző ablakok és üveg rotaméterek megszüntetése 

4. Lehet-e a berendezést úgy kialakítani, hogy az anyagkezelés egyszerűsödjön? Például: 
a.) folyadékok szállítására gravitációs eljárás bevezetése a szivattyús helyett 
b.) a veszélyes szállítás vagy anyagtovábbítás csökkentése 
c.) eltorlaszolások csökkentése (azaz gyors hozzáférés és javítás) 
d.) a szomszédos létesítmény balesete esetén a csapásszerű hatás csökkentése 
e.) a veszélyes komponensek minél előbbi kivonása a folyamatból, mint a folyamat teljes 

egészében továbbítani 
f.) a folyamatban a szállítási útvonal rövidítése 

5. Lehet-e a reaktort úgy módosítani, hogy a kisegítő berendezéseket kiküszöböljék (például 
önszabályzó mechanizmus alkalmazása, természetes hőáramlást használva a kényszer 
áramlás helyett a vészhelyzeti hűtés során)? 

6. Lehet-e a vezérlő rendszer moduljait egyszerűsíteni, vagy átdolgozni oly módon, hogy egy 
modul meghibásodása ne okozzon nagyszámú kritikus vezérlési problémát? 
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