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A tudományos probléma megfogalmazása 
 

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.  

Az utóbbi évtizedekben a katasztrófák elleni védekezés, a katasztrófák 

következményeinek elhárítása és a megelőzési intézkedések bevezetése a társadalom 

egészét átszövő komplex feladatrendszerré vált, amelyeknek a károk, valamint a 

megelőzési és felkészülési intézkedések költségei alapján kihatással vannak a 

nemzetgazdaság egyes szereplőire is.  

A civilizációs katasztrófák (különösen az ipari balesetek) a megelőzésére, a 

következmények elhárítására való felkészülésre, a baleset-elhárításra és a helyreállításra 

szolgáló költségek tekintetében reprezentatívnak tekinthetők, mivel a 

katasztrófavédelmi költségek viselése és a kárfelelősség megosztása szempontjából 

egyaránt megmutatkozik a társadalom állami és civil szférájában.  

A katasztrófavédelemi költségek (károk) az érintett veszélyes ipari üzemekben, 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 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.  

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.  
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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 megértetni, és elfogadtatni a kockázati alapú megközelítés 

hasznosságát, különösen a kockázatcsökkentő intézkedések előírásánál, ahol 

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 fentiekben tárgyaltakkal összhangban az értekezés témája „a súlyos ipari 

balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és 

gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése”. 

 
A kutatási célok 

 
1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 
A kutatási módszerek 

 

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. 
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Az elvégzett vizsgálat rövid leírása 
 

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. Elsőként a veszélyes ipari üzemi veszteség megelőzési és 

biztosítási gyakorlattal foglalkoztam, majd az ipari balesetek kockázatának 

csökkentésére szolgáló intézkedések rendszerbe foglalás után és a költség-haszon 

elemzési módszer alkalmazhatóságát értékeltem. Az értekezés utolsó fejezetében az 

önmagából következő biztonság fogalmának meghatározását követően a módszer hazai 

adaptálási lehetőségeit vizsgáltam. 

 
I. FEJEZET 

 
Ipari balesetek gazdasági hatásainak értékelése 

 

A kutatási célkitűzéseim teljesítése érdekében először a katasztrófák megelőzési 

(felkészülési), veszélyhelyzet-kezelési és kárelhárítási területen jelentkező 

költségtényezőit elemeztem és rendszereztem nemzetgazdasági és vállalkozási szinten. 

Kiemelten vizsgáltam a környezeti katasztrófák (ipari balesetek) megelőzésével 

kapcsolatos költségeket és a vállalatok versenyképességét befolyásoló 

környezetbiztonsági (ipari biztonsági) szempontokat.  

II. FEJEZET 
 

Veszélyes ipari üzemi veszteség megelőzési és biztosítási gyakorlat értékelése 
 

A második fejezet célja volt értékelni a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

ipari balesetek és rendkívüli események során bekövetkezett károk (veszteségek) 

megelőzésének kockázati alapú eszközrendszerét, illetve a szorosan kapcsolódó 

nemzetközi és hazai biztosítási gyakorlatot. 
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III. FEJEZET 
 

Ipari balesetek kockázatának csökkentése, költség-haszon elemzések alkalmazási 
lehetőségének vizsgálata 

 

A harmadik fejezetben mutattam be 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 nemzetközi (elsősorban egyesült királysági) és hazai üzemeltetői gyakorlati 

tapasztalatok alapján vizsgáltam a QRA gazdaságossági szempontú 

alkalmazhatóságának lehetőségét, amelynek keretében rendszereztem a 

kockázatcsökkentési intézkedéseket, valamint egyedileg tesztpéldán is bemutatva 

vizsgáltam a költség-haszon elemzési módszer alkalmazhatóságát. A korszerű kockázati 

alapú veszteség-megelőzési eljárásra jó példa a „megbízhatóság alapú üzemeltetés” 

módszere, amelyet a fejezet végén mutattam be és ajánlottam alkalmazásara. 

 

IV. FEJEZET 
 

Az önmagából következő biztonságosabb tervezés módszerének értékelése 
 
Az utolsó fejezetben a veszélyek csökkentésének és a kizárásának általános 

filozófiájával az önmagából következő biztonságosabb tervezés elméletével 

foglalkoztam.  

A biztonsági intézkedések e csoportját leginkább az új létesítéseknél és a már 

működő üzemek jelentős módosítása esetében alkalmazhatják a veszélyes ipari üzemek 

üzemeltetői. A fejezetben gyakorlati példákon keresztül határoztam meg az újszerű 

tervezési filozófia fogalmát és tartalmi elemeit. 
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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 stratégiai elemeit szisztematikusan 

alkalmazzák egy veszélyes üzem tervezésétől az üzembe helyezésig. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
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