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a veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásának katasztrófavédelmi 
szabályairól 

 
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80.§ q) pontjában, 
a 8. § tekintetében a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80.§ a) pontjában, 
a 10-11. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) 
pont 15. alpontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló a 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,  
a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) 
pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 

1. § 
 
E rendelet alkalmazásában  
1. együtt tárolás: ha különböző veszélyes árukat egy tároló területen, egy konténerben vagy 
egy biztonsági szekrényben helyeznek el, beleértve a más árukkal történő együtt tárolást is;  
2. felfogó és elvezető terek: a kiömlött veszélyes folyadékok összegyűjtésére és szabályozott 
elvezetésére szolgáló különféle műtárgyakat magába foglaló terek összessége; 
3. oltóvíz- vagy oltóanyag-felfogó berendezés: olyan berendezés, amelynek rendeltetése, hogy 
felfogja és összegyűjtse egy esetleges tűz kialakulása esetén az oltás következtében keletkező 
szennyezett oltóvizet vagy oltóanyagot, egészen annak ártalmatlanításáig; 
4. raktár: minden épület, épületen belüli helyiség, szabadtéri, vagy zárt tárolóterület, ahol 
veszélyes árut tárolnak, függetlenül attól, hogy kerítéssel körbehatárolt-e vagy sem; 
5. raktárszakasz: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletben meghatározott 
tűzszakasznak megfelelő nagyságú terület vagy olyan konténerek vagy biztonsági szekrények, 
melyek a tűzzel szemben legalább 90 percig ellenállnak, vagy szabadban, elválasztó falakkal 
és megfelelő védőtávolsággal biztosított terület  
6. szabadtéri tároló: tárolásra szolgáló szabad terek összessége, továbbá az olyan, 
épületszerkezetekkel fedett terület is, amely legalább két oldalról nyitott, vagy amely csak egy 
oldalról nyitott, de a nyitott oldal felől mért mélysége legfeljebb a nyitott oldali homlokzat 
magasságát éri el; 
7. tárolás: a veszélyes áruk rövid ideig tartó tárolása kivételével – mely az áru telephelyre 
érkezését, vagy a telephelyen történt előállítását követő munkanap végéig tart –, a veszélyes 
áru akár csomagolásban, akár csomagolatlan veszélyes tárgyként vagy szállítóeszközben 
történő tárolása, be-és kitárolása, raktáron belüli anyagmozgatása; 
8. tárolási osztályba sorolás: a tárolandó veszélyes áruk 4. mellékletben meghatározott módon 
történő csoportosítása az együtt tárolhatóság és az együtt tárolási tilalom megállapítása 
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céljából; 
9. tároló terület: egy raktárszakasz, vagy szabadtéri tároló azon része, ahol a veszélyes áru 
tárolása történik; 
10. tárolt mennyiség: a betárolt veszélyes árunak a Szállítási Szabályzatok szerint 
meghatározott nettó tömege vagy térfogata; 
11. telephely: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes 
kérdéseiről szóló törvényben, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló 
Szabályzat (RID) kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvényben, valamint a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) 
csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvényben (a továbbiakban 
együtt: Szállítási Szabályzat) meghatározott fuvarozás, vagy szállítás szerinti átmeneti 
tárolásra szolgáló területekhez nem tartozó azon területek, raktárak, raktárszakaszok, 
szabadtéri tárolók és tároló területek összessége, ahol a veszélyes árut csomagolásban, vagy 
csomagolatlan veszélyes tárgyként vagy szállítóeszközben tárolják; 
12. üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes áruk tárolására szolgáló telephelyet, 
működtet; 
13. veszélyes áru: a Szállítási Szabályzat hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak, továbbá az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti árucikkek. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
(1) A rendelet hatálya nem terjed ki  
a) a Honvédelmi Minisztérium, valamint a rendvédelmi szervek vagyonkezelésében lévő 
raktárakban tárolt veszélyes árukra, 
b) a gyártási folyamatban vagy a napi munkavégzés során jelen lévő anyagokra, beleértve a 
karbantartási munkálatokat is,  
c) a Szállítási Szabályzat szerinti "Töltő", "Lefejtő" által e feladatkörében ellátott 
tevékenységre, 
d) a mintavételre és a minták tárolására, ha a minták nettó mennyisége együttesen az 50 kg-ot 
vagy az 50 litert nem haladja meg, 
e) a telephelyen munkavégzésre használt gépekben, berendezésekben lévő anyagokra, 
f) a fixen telepített tároló tartályokban tárolt anyagokra, 
g) a raktárban tárolt veszélyes árukra, melyek mennyisége nem haladja meg az 1. mellékletben 
meghatározott mennyiségi határt,  
h) az ömlesztve tárolt anyagokra a 4. §-ban meghatározott nyilvántartási kötelezettség 
kivételével, valamint 
i) a Szállítási Szabályzat által 1. osztályba sorolt robbanóanyagok és tárgyak, valamint a 
7. osztályba sorolt radioaktív anyagok tárolására, a 4. mellékletben meghatározott együtt 
tárolási előírások alkalmazásának kivételével.  
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3. A tárolás, raktározás általános szabályai 
 

3. § 
 
(1) Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy valamennyi tárolt veszélyes áru azonosítható 
legyen. Veszélyes árukat olyan csomagoló-, vagy szállítóeszközökben szabad tárolni, 
amelyek a Szállítási Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelnek, valamint nem sérültek, 
nem szivárognak, felületükön veszélyes anyag maradvány nincs.  
(2) A veszélyes áru tárolására használt csomagoló-, és szállítóeszközöknek a szükséges 
szerelvényekkel, berendezésekkel rendelkezniük kell, azoknak előírásszerűen és 
szivárgásmentesen kell működniük.  
(3) A veszélyes áru tárolására használt csomagoló- és szállítóeszközöket a Szállítási 
Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelő jelöléssel, bárcával vagy nagybárcával is el kell 
látni.  
(4) A veszélyes árukat áttekinthetően, rendezett módon kell tárolni. A tárolóterületeket a 
megkülönböztethetőség érdekében a 4. §-ban meghatározott nyilvántartásnak megfelelő 
módon, egyértelműen jelölni kell. 
 (5) Veszélyes árut vagy anyagot úgy kell elhelyezni és tárolni, hogy az áru vagy anyag 
ellenőrizetlen módon, vagy véletlen folytán ne válhasson szabaddá, az esetlegesen szabaddá 
váló anyagot fel lehessen fogni és el lehessen távolítani. A szükséges védőintézkedéseket az 
áru vagy anyag tulajdonságainak és a tárolt mennyiség függvényében kell meghatározni.  
(6) Az üzemeltetőnek  
a) a telephelyen az esetleges vészátfejtés, kármentés érdekében, csomagolt veszélyes áruk 
esetében raktárszakaszonként, a tárolt veszélyes árunak megfelelő, a tárolás során használt 
legnagyobb méretű csomagolóeszközzel legalább azonos méretű további üres 
csomagolóeszközt, a szállítóeszközben tárolt anyagok esetében a legnagyobb méretű 
szállítóeszközzel legalább azonos méretű további üres szállítóeszközt kell készenlétben 
tartania, kivéve ha a vészátfejtés a telephelyen fixen telepített tárolótartályba elvégezhető, 
b) a tárolt veszélyes anyagok vészátfejtésére alkalmas átfejtő berendezést kell a telephelyen 
készenlétben tartani, kivéve azon üzemeltetőket, amelyek telephelyén a veszélyes áru 
tárolására szolgáló legnagyobb csomagolóeszköz térfogata a 200 litert nem haladja meg, és a 
benne tárolt veszélyes áru vészátfejtése külön átfejtő berendezés nélkül is végrehajtható.  
 (7) Az esetlegesen elfolyt veszélyes áru felitatása, felszedése esetleges közömbösítése 
érdekében, a veszélyesáru-raktárakban a tárolt veszélyes áru fizikai, kémiai tulajdonságainak 
megfelelő felitató, mentesítő anyagot kell készenlétben tartani olyan mennyiségben, mely 
elegendő a tárolás során használt legnagyobb méretű csomagolóeszközben lévő veszélyes áru 
háromszoros mennyiségének felitatásához, közömbösítéséhez. 
(8) A zárt tároló területek szellőzését biztosítani kell.  
(9) A 3. mellékletben meghatározott áruk tárolására szolgáló raktárban tilos belsőégésű 
motorral működtetett, vagy gázüzemű rakodóeszközöket alkalmazni. Ezeket az árukat csak 
egyszintes épületekben szabad tárolni.  
(10) Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a többi árutól elzárva, elkülönítve 
tartsák azokat az anyagokat, amelyek pszichotróp anyagként vannak nyilvántartva vagy 
nagyon mérgezőnek minősülnek, 1-es vagy 2-es kategóriájú rákkeltő,  
1-es vagy 2-es kategóriájú mutagén vagy 1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukció-károsító 
(szaporodást károsító) anyagként vannak besorolva.  
(11) Az üzemeltető köteles gondoskodni a raktár biztonságos működtetéséhez szükséges 
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berendezések karbantartásáról és a karbantartásról készült dokumentáció 5 évig történő 
megőrzéséről. 
(12) A 3. mellékletben meghatározott áruk, valamint az egyéb, a Szállítási Szabályzat alapján 
I. csomagolási csoportba (PG I.) tartozó áruk tárolására 1500 m2-nél nagyobb alapterülettel 
rendelkező raktárszakaszok nem alakíthatók ki.  
(2) A veszélyes áruk eladóterekben történő tárolásának részletes szabályait a 2. melléklet 
tartalmazza.  
 

4. A tárolt veszélyes áru nyilvántartása 
 

4. § 
 
(1) Az üzemeltetőnek a tárolt veszélyes árukról, valamint a raktári veszélyesáru-forgalomról 
nyilvántartást kell vezetni, és azt 5 évig meg kell őrizni.  
(2) A nyilvántartásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:  
a) a tárolt veszélyes árunak a Szállítási Szabályzat szerinti helyes szállítási megnevezését, 
UN számát, 
b) a veszélyes áru besorolását, tárolási osztályát és a veszélyes tulajdonságaira utaló adatokat 
(H és R mondatok, bárcaszám),  
c) a veszélyes áru összmennyiségét, a kiszerelési egységek fajtáját és darabszámát, 
d) a tárolóterület azonosítását,  
e) a veszélyes áru biztonsági adatlapját. 
(3) Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a nyilvántartás a riasztási központban is – ha az 
üzemeltetőnél ilyen van – elérhető legyen.  
(4) Az üzemeltetőnek raktárszakaszonként kell meghatároznia a maximálisan tárolható 
mennyiséget.  

 
 

5. Kezelési előírások 
 

5. § 
 
(1) A tárolt anyagokat úgy kell egymásra vagy az állványra helyezni, hogy a stabilitásuk 
biztosítva legyen. Figyelembe kell venni a csomagolóeszközök és szállítóeszközök fizikai 
terhelhetőségét és stabilitását. 
(2) A törékeny csomagolóeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy a tárolási helyről ne tudjanak 
leesni, sérülést szenvedni. Az ilyen csomagolóeszközben tárolt árut csak olyan magasságig 
szabad tárolni polcokon, szekrényekben vagy más eszközökben, hogy az biztonsággal 
kivehető és lerakható legyen. 
(3) A tárolás során a veszélyes árut tartalmazó csomagolóeszközök és szállítóeszközök csak 
oly módon halmazolhatóak, ahogyan a Szállítási Szabályzat azt a statikus tárolásra 
vonatkozóan megengedik. 

 
6. Együtt tárolhatóság és együtt tárolási tilalom 

 
6. § 

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
5 
 
 
 
 

 

(1) Veszélyes árukat, azok tárolási osztályától függetlenül csak akkor szabad korlátozás 
nélkül együtt tárolni, ha azok vagy égéstermékeik nem lépnek egymással a Szállítási 
Szabályzat meghatározása szerinti veszélyes reakcióba. Az együtt tárolhatóságra vonatkozó 
előírásokat a 4. melléklet tartalmazza.  
(2) Az együtt tárolási lehetőségek megállapításához a veszélyes árut az együtt tárolás 
lehetőségének a megállapítása céljából tárolási osztályba kell besorolni.  
(3) A veszélyes áruk korlátozott együtt tárolásának minősül, ha a különböző áruk ugyanabban 
a raktárszakaszban, de megfelelő távolság biztosításával, válaszfalak, nem éghető anyagból 
készült szekrények segítségével, vagy a 12-es és 13-as tárolási osztályba tartozó, nem éghető 
árukkal el vannak választva egymástól. Együtt tárolási tilalom esetén az anyagokat különböző 
raktárszakaszokban kell tárolni.  
(4) Az ugyanazon tárolási osztályba tartozó vagy a különböző tárolási osztályokba tartozó 
olyan árukat, amelyekre vonatkozóan nincs előírva együtt tárolási tilalom, ugyancsak tilos 
együtt tárolni, ha azok egymással veszélyes reakcióba léphetnek, vagy ha tűzeset során az 
oltásukhoz különböző oltóanyag szükséges, vagy ha a tárolásukhoz eltérő hőmérsékleti 
körülmények vannak meghatározva.  
(5) Konténertárolókban és logisztikai konténer terminálokon a 4. melléklet előírásait nem kell 
alkalmazni, ha a tárolási idő nem haladja meg a három napot és a zárt konténerek nincsenek 
közvetlenül egymás mellé vagy egymás fölé helyezve, valamint ha a zárt szállító konténerek 
közötti távolság legalább 0,8 m.  

 
 
 
 

7. Biztonsági követelmények 
 

7. § 
 

(1) Raktár esetében a szennyezett oltóvíz vagy oltóanyag felfogó berendezéseket az 
alkalmazott tűzvédelmi rendszer figyelembe vételével úgy kell méretezni és kivitelezni, hogy 
a kárfelszámolás során használt oltóvíz vagy oltóanyag a felfogó műtárgyakból ne juthasson 
ki. 
(2) Az (1) bekezdés szerint létesített raktár esetében 
a) a felfogó terek befogadóképességét úgy kell méretezni, hogy a tárolt folyadék elfolyás 
vagy kikerülés esetén ne juthasson ki a felfogó térből,  
b) a felfogó tér nagyságának számításakor figyelembe kell venni a raktárszakaszban tárolt 
legnagyobb folyadékmennyiséget, 
c) a felfogó tereknek a tárolt folyadékkal szemben ellenállónak kell lenniük, és tűz esetén is 
folyadékot át nem eresztőnek kell maradniuk,  
d) az összefolyókat és a mélyebben fekvő helyiségekhez, pincékhez, gödrökhöz, aknákhoz 
vezető nyílásokat, valamint csatornákhoz kapcsolódó áttöréseket, így különösen a kábelek 
vagy csővezetékek áttöréseit védeni kell a folyadékok és gőzeik behatolása ellen,  
e) a raktár padlóját úgy kell kialakítani, hogy megakadályozza a kiömlött folyadék 
ellenőrizetlen továbbfolyását és alkalmas legyen a kiömlött folyadék elvezetésére és 
felfogására.   
(3) A veszélyes robbanóképes elegy kialakulásának elkerülése érdekében a raktárhelyiségeket 
szellőztetni kell.  
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(4) Azon raktárhelyiségek esetében, amelyekben gyúlékony folyadékok legfeljebb  
1 m3 űrtartalmú zárt csomagolóeszközök tárolására szolgálnak 
a) 100 m3-ig terjedő helyiségtérfogat esetén a teljes helyiséget a robbanásveszélyes térségek 
osztályozására vonatkozó műszaki előírások (a továbbiakban: RB-s előírások) szerinti 2-es 
zónába kell besorolni, 
b) 100 m3 fölötti helyiségtérfogat esetén a padlószint felett 1,5 méter magasságig érvényes az 
RB-s előírások szerinti 2-es zóna besorolás.  
(5) Az RB-s előírások szerinti 2-es zónába  tartósan telepített valamennyi üzemi 
berendezésnek meg kell felelnie a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő 
alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 
jogszabály szerinti II. alkalmazási csoport 3. kategóriájának.   
(6) A (4) bekezdés előírásaitól eltérően nem kell a zóna besorolást alkalmazni a 35 °C-nál 
magasabb lobbanáspontú, tiszta folyadékok, vagy 45 °C-nál magasabb lobbanáspontú 
keverékek legfeljebb 1 m3-es űrtartalmú csomagolásokban történő tárolása esetén.  
(7) A biztonságos üzemeltetéshez szükséges védelmi eszközök energiaellátását külső energia 
kimaradás esetére is biztosítani kell.  
 
 
 
 

8. Hatósági ellenőrzés, hatáskör és illetékesség 
 

8. § 
 
(1) Az e rendeletben foglalt rendelkezések teljesítésének hatósági ellenőrzésére a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve jogosult.  
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a veszélyes áru tárolásával kapcsolatos szabályok 
megsértése esetén az üzemeltetőt vagy a szállítóeszköz üzemben tartóját kötelezi 
a) a veszélyes áru átfejtésére, átrakására, átcsomagolására, vagy vizsgálat, javítás elvégzésére, 
b) a veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozása, és a veszély elhárítása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági eljárásokban első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervnek az üzemeltető telephelye szerint illetékes helyi szerve, másodfokon a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szerve jár el. 
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a (2) bekezdés alapján indított eljárása során az 
ügyfelet az érdemi döntéshez szükséges adatok közlésére kötelezheti. 

 
9. Záró rendelkezések 

 
9. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba. 
 (2) A 7. § 2015. január 1-jén lép hatályba.  
 

10. § 
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A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan a bírságolási eljárás lefolytatására 
első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, 
másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi 
szerve jogosult. 
(4) A (3) bekezdés szerinti hatósági eljárás ügyintézési határideje az első fokú eljárásban és 
másodfokú eljárás során 45 nap.” 

11. § 
 
Az R. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A felelősség arányában megosztott bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell 
megállapítani a kerekítési szabályok figyelembevételével.” 
 

12. § 
 

Hatályát veszti az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések 
megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok 
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. 
(VIII. 11.) NFM rendelet 2. § b) pontjának bf) alpontja. 
 
 
 
 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
8 
 
 
 
 

 

1. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez 
 

A veszélyes áruk tárolásának mennyiségi határa 
 

A táblázat tartalmazza az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (GHS/CLP) és 
a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK 
tanácsi irányelv  – veszélyes anyagokra (DSD) valamint a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló 1999. május 31-i 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányev  veszélyes készítményekre (DPD) vonatkozó besorolásokat. Az 
üzemeltető a veszélyes készítmények vonatkozásában 2015. június 10-ig szabadon dönthet, 
hogy melyik besorolási rendszert veszi alapjul. A két besorolási rendszert egyidejűleg 
használni tilos.  

 
 A B C D E 

1. Sorszám  Tulajdonság  GHS / CLP  DSD/DPD  Mennyiségi határ 
(kg vagy liter)** 

2. 1  Veszélyes áruk, 
kivéve a 2-9 sorszám 
alattiakat  

    1000  

3. 2  
  
  
  
  
  
  

Akut toxikus  H300, H301, H310 
vagy  
H330  

R 23 – R28  200  

4. Karcinogén, 
csírasejtekre mutagén 
hatású  

H340, H350, H350i  R45, R46, 
R49  

200  

5. Gyúlékony gázok  H220, H221  R12  200  

6. Oxidáló gázok   H270  R8  200  

7. Rendkívül és 
fokozottan 
tűzveszélyes 
folyadékok  

H224, H225  R11, R12  300  

8. Tűzveszélyes 
folyadékok  

H226  R10 1000  

9. Oxidáló folyadékok és 
szilárd anyagok  

H271, H272  R8, R9  200  

10. 3  Maró folyadékok  H317, H318    200  

11. 4 Maró szilárd anyagok  H317, H318   300  

12. 5 Szerves peroxidok      100  

13. 6 Nyomás alatti gázok  H220, H221, H270, 
H280,  
H281  

  200  
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14. 7 Aeroszolok és 
gázpatronok  
 

H220, H221, H222, 
H223  
*)  

  200  

15. 8  Ökotoxikus 
folyadékok  

H400,H410    200  

*) ezek az előírások a nem jelöléskötelezett aeroszolokra és a gázpatronokra is vonatkoznak.  
**) az árunak a Szállítási Szabályzatban szereplő halmazállapotától függően kell a nettó tömeget vagy nettó térfogatot 
használni. 
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2. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez 
 

Eladóterekben történő tárolás 
 

1. Veszélyes áru eladóterekben a táblázatban megadottak szerint tárolható.  
2. Az edények akkor számítanak törékenynek, ha üvegből, porcelánból vagy kőagyagból 
készültek. 
3. A kiskereskedelmi tároló- és eladóterekben a fenti táblázatban meghatározott mennyiségek 
1,5-szeresére növelhető a tárolt mennyiség, ha a tároló- és eladóterek raktárszakaszokra 
vannak osztva, és az üzlet beépített tűzoltó berendezéssel van ellátva.  
4. A veszélyes árut tartalmazó edények kiadására szolgáló eladópult az eladó térben a 
kijárattal szemközti oldalon helyezhető el.  
5. Az eladóterekben az aeroszolos göngyölegek és gázpatronok mennyisége nem haladhatja 
meg az előrelátható napi szükségletet és a választék bemutatására szolgáló mennyiségeket. A 
tárolóterekben ezek legfeljebb 20 m2-et foglalhatnak el. 
6. Kirakatban nem tárolhatók gyúlékony folyadékok és feltöltött aeroszolos termékek, 
gázpatronok vagy mérgező anyagok.  
 
 A B C 

1. Kiskereskedelmi eladóterek és 
tárolóterek az alábbi alapterülettel  

PG I / PG II csomagolási csoport 
(vagy nagyon veszélyes / 
veszélyes áruk) 

[nettó mennyiség (kg vagy liter)] 

 

PG III csomagolási csoport (vagy 
kevésbé veszélyes áruk) 

[nettó mennyiségek (kg vagy 
liter)**] 

2. 200 m2-ig  

Törékeny edények  

Egyéb edények  

 

10 

60  

 

20 

120  

3.  200 m2 - 500m2 

Törékeny edények  

Egyéb edények  

 

20 

200 

  

40 

400   

4. 500 m2 fölött 

Törékeny edények  

Egyéb edények 

 
 
30 
 
300 

 

60  

600 

**) a Szállítási Szabályzatban szerepeltetett áru halmazállapotától függően kell a nettó tömeget vagy nettó térfogatot 
használni. 
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3. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez  
 

Erősen gyújtó hatású (oxidáló vagy égést tápláló) anyagok 
 
 

 A B 

1. UN-szám  Anyag  

2. 1445  báriumklorát  

3. 1447  bárium-perklorát  

4. 1449  bárium-peroxid  

5. 1450  bromátok, szervetlen, m.n.n.   

6. 1452  kalcium-klorát  

7. 1453  kalcium-klorit  

8. 1455  kalcium-perklorát  

9. 1461  klorátok, szervetlen, m.n.n.  

10. 1462  kloritok, szervetlen, m.n.n.  

11. 1470  ólom-perklorát  

12. 1471  lítium-hipoklorit, száraz vagy lítium-hipoklorit-keverékek több mint 39% aktív klórral 
(8,8% aktív oxigénnel)  

13. 1472  lítium-peroxid  

14. 1475  magnézium-perklorát  

15. 1479  gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szilárd, m.n.n. (csak PG I esetén)  

16. 1481  
perklorátok, szervetlen, m.n.n 

17. 1483  peroxidok, szervetlen, m.n.n.  

18. 1484  kálium-bromát  
 

19. 1485  kálium-klorát  

20. 1489 kálium-perklorát  

21. 1491  kálium-peroxid  

22. 1494  nátrium-bromát  
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23. 1495  nátrium-klorát  

24. 1496  nátrium-klorit  

25. 1502  nátrium-perklorát  

26. 1504  nátrium-peroxid  

27. 1506  stroncium-klorát  

28. 1508  stroncium-perklorát  

29. 1510  tetranitro-metán  

30. 1513  cink-klorát  

31. 1745  bróm-pentafluorid  

32. 1746  bróm-trifluorid  

33. 1748  kalcium-hipoklorit, száraz vagy kalcium hipoklorit keverékek több mint 39% aktív 
klórral  
(8,8% aktív oxigénnel)  

34. 1873  perklórsav, több mint 50%, legfeljebb 72% savval  

35. 2015  hidrogén-peroxid, stabilizált vagy hidrogén-peroxid vizes oldatok, stabilizált, több 
mint 60% hidrogén-peroxiddal  

 
 

36. 2566  kálium-szuperoxid  

37. 2495  jód-pentafluorid  

38. 2547  nátrium-szuperoxid  

39. 2723  magnézium-klorát  

40. 2741  bárium-hipoklorit több mint 22% aktív klórral  

41. 2880  kalcium-hipoklorit, víztartalmú vagy kalcium-hipoklorit, víztartalmú keverékek, 
legalább  
5,5%, de legfeljebb 10% vízzel  

42. 3085  gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szilárd, maró, m.n.n. (csak PG I estén)  

43. 3087  
gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, szilárd, mérgez ő, m.n.n. (csak PG I esetén)  

44. 3098  gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, folyékony, maró, m.n.n. (csak PG I esetén)  

45. 3099  gyújtó hatású (oxidáló) anyagok, folyékony, mérgező, m.n.n. (csak PG I esetén)  

46. 3212  hipokloritok, szervetlen, m.n.n.   

47. -  kálium-metaperjodát  
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48. -  nátrium-metaperjodát  

49. -  perjódsav  
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közigazgatási államtitkár 

 

4. melléklet a …/2014. (   .     .) Korm. rendelethez  
 

Az együtt tárolhatóságra vonatkozó előírások 
 

1. Az együtt tárolási ábrán minden egyes tárolási osztályra vonatkozóan információ található 
arról, hogy alapvetően megengedett-e az együtt tárolás egy másik tárolási osztállyal, fennáll-e 
az együtt tárolási tilalom, vagy az együtt tárolás ugyanazon raktárszakaszon belül korlátozás 
alá esik.  
 
Megjegyzés: Az együtt tárolásra vonatkozó ábra olyan árukat is figyelembe vesz, amelyek nem 
tartoznak jelen rendelet hatálya alá.  
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2. Együtt tárolási ábra: 
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3. Általános előírások a korlátozások mellett történő együtt tárolásra: 
 
Ha különböző áruk együtt tárolása korlátozásokkal megengedett, az áruk között megfelelő 
távolságot kell tartani. Polcos (állványos) tárolás esetén függőleges síkban legalább 3,6 méter 
távolság, tömbös tárolás esetén legalább 3 méter távolság szükséges. 
 
 
4. Magyarázat az ábra egyes pontjaihoz:  
 
a) A különleges előírásokat figyelembe kell venni. 

Az alábbi áruk tárolásánál a vonatkozó külön jogszabályok szerint meghatározott 
feltételeket kell alkalmazni. 
 
TO 1, TO 4.1A –Robbanóanyagok és tárgyak 
TO 5.1C – Ammónium – nitrát tartalmú műtrágya 
TO 5.2 – Szerves peroxidok 
TO 7 – Radioaktív anyagok 

 
b) Együtt tárolás csak akkor engedélyezett, ha: 
 
legfeljebb 50 db töltött palackot tárolnak egy raktárszakaszban, és közülük legfeljebb 25 db 
palack gyúlékony vagy gyújtó hatású (oxidáló) vagy akut mérgező (H331), 
továbbá legalább 2 m magas nem éghető anyagból készült fallal el vannak választva az eltérő 
tulajdonságú gázt tartalmazó palackok más áruktól, valamit éghető anyagoktól legalább 5 m 
távolságot tartanak. 
 
c) A különböző gázokkal töltött palackok (gázhordók) a következő feltételekkel tárolhatók 
egy raktárszakaszban: 

- Gyúlékony vagy gyújtó hatású (oxidáló), vagy akut mérgező (H331) gázzal 
töltött legfeljebb 150 db gázpalack vagy 15 db gázhordó tárolható egy 
raktárszakaszban. Ezenkívül inert gázzal töltött palackok mennyiségi korlátozás nélkül 
tárolhatók. 
- A gyúlékony és gyújtó hatású (oxidáló) gázzal töltött palackok között legalább 
2 m távolságot kell tartani. 
- A szabadtéri tárolóban történő tárolásra nincs mennyiségi korlátozás. A 
vonatkozó külön jogszabály szerint meghatározott feltételeket kell alkalmazni. 

 
d) Együtt tárolás csak akkor engedélyezett, ha: 
 
da) TO 3, TO 5.1B, TO 6.1A és TO 6.1B tárolási osztályoknál az alábbi táblázat szerinti 
feltételek teljesülnek. 
 

 A B 
1. TO 3, TO 5.1B, TO 6.1A és TO 6.1B 
2. Összmennyiség (nettó) Korlátozó feltételek 
3. 1 tonnáig nincs korlátozás 
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4. 20 tonnáig beépített tűzoltó berendezés a 
raktárszakaszban vagy 
beépített tűzjelző berendezés 
és üzemi tűzoltóság 

 
db) TO 4.1B és TO 6.1A tárolási osztályoknál az alábbi táblázat szerinti feltételek teljesülnek. 
 

 A B 
1. TO 4.1B, TO 6.1A 
2. Összmennyiség (nettó) Korlátozó feltételek 
3. 10 tonnáig nincs korlátozás 
4. 20 tonnáig beépített tűzjelző berendezés 
5. 50 tonnáig beépített tűzoltó berendezés a 

raktárszakaszban vagy 
beépített tűzjelző berendezés 
és a tűzoltóság 10 percen 
belüli vonulási idővel 

6. 100 tonnáig beépített tűzoltó berendezés a 
raktárszakaszban vagy 
beépített tűzjelző berendezés 
és üzemi tűzoltóság 

 
 
e) Az olyan anyagok, melyek mennyisége és kialakítása lehetővé teszi a tűz terjedését, mit 
például a papír, textil, fa-faforgács, széna, szalma, gyúlékony csomagoló és töltőanyagok nem 
tárolhatók egy raktárszakaszban a tárolásra kerülő áruval, kivéve, ha ezek az anyagok a tárolt 
áruk szállítási csomagolásának részét vagy az egyesítő csomagolás részét képezik. 
 
f) A különböző áruk és egyéb anyagok együtt tárolása akkor megengedett, ha veszély 
növekedése nélkül lehetséges. Amennyiben a veszély növekedésével jelentős mértékben 
számolni kell, az áruk és egyéb anyagok csak külön raktárszakaszban tárolhatók. 
 
g) Gyújtó hatású anyagot éghető anyaggal korlátozás nélkül legfeljebb 1 tonna 
összmennyiségig szabad együtt tárolni.  
 


