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Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai 
adatok  
 
 
A veszélyes áruk szállítására megbízható hazai statisztikai adatok csak 
korlátozottan állnak rendelkezésre. Az Eurostat statisztikái alapján azonban a 
veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó adatok elemezhetők, melyből 
következtetések vonhatók le a veszélyes áru szállítási szektorra és bizonyos 
mértékben a hulladékszektorra is. A bemutatásra kerülő statisztikák az 1-9 
osztályokba tartozó - beleértve a nem azonosított árukat - veszélyes áru 
adatokat tartalmazzák. 
 
A veszélyes áruk közúti összes szállítási teljesítményét Európában 6 tagállam 
adja. Németország (16 %), Spanyolország (15%), Olaszország (14 %), Egyesült 
Királyság (10 %), Franciaország (9 %) és Lengyelország (7 %). Ez az európai 
veszélyes áru szállítási teljesítmény közel háromnegyede (összesen 71 %). Az 
összes többi tagállam osztozik a maradék 29 % - on. A közép - kelet Európából 
csak a lengyel fuvarozási teljesítmény mondható jelentősnek. 
 
 

 
 
Az EU összesen belül a tagállamok veszélyes árufuvarozási teljesítményének %-
os megoszlása (% - os megoszlás tkm alapján) 
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A veszélyes áru szállítási teljesítmények Európai szintű változásai 2004-2010 
időszakra vizsgálva megállapítható, hogy a veszélyes áru szállítási teljesítmény 
csökkent a teljes áruszállításokhoz képest. Kivételt képez a gyúlékony 
folyadékok szállítása és a 2007-2008-as időszak. A 2004-2010 időszakot 
vizsgálva az teljes árufuvarozás a 2004 – es bázishoz képest minegy 0,5 % - ot 
csökkent, addig az egyéb veszélyes áru szállítási teljesítmény jóval többel 6 % -
kal. A 2007 – es gazdasági válság a veszélyes áruk közúti szállítására is hatással 
volt. 
 
 

 
 

(1) BG és RO 2006 helyett 2004 és 2005, HU 2007 helyett 2004. 2005 és 2006. 
(2) EL 2009 helyett 2010 

 
Veszélyes áruk szállítási teljesítmények változásai 2004-2010 időszakra EU 
összesen (tkm bázis 2004 = 100 %) 
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A legnagyobb termékcsoport a gyúlékony folyadékok (3 osztály) teszik ki a 
veszélyes áruszállítások több mint felét (57 %). A gázok (2 osztály) és a maró 
anyagok együtt közel a veszélyes áru szállítások negyedét teszi ki (14 % + 10 % 
= 24 %). Ez a három termékcsoport teszi ki a veszélyes áruszállítások több 80 % 
- t. 
A 9 osztályba tartozó anyagok szállítása 7 % , a gyújtóhatású anyagok (5.1 
osztály) pedig 4 %. Az összes többi (1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 7 osztályok) 
összesen 8 % -ot tesznek ki. Ez a felosztás nagyon jellemző a veszélyes áru 
szektorra és a korábbi időszakokkal összehasonlítva csak minimális változások 
figyelhetők meg. 
 
 
 

 
 
A veszélyes áruk megoszlása a veszélyes áru osztályok szerint EU összes (% -os 
tkm) 
 
 
 
Ha megnézzük az európai közúti fuvarozás részleteit tagállami szinten akkor 4 
EU-n kívüli ország emelkedik ki a kereskedelmi viszonyokban a szállított 
árumennyiség alapján. Ezek az országok Svájc, Norvégia, Oroszország és 
Törökország. A kereskedelmi forgalom főként a szomszédos országok között 
valósul meg. Németország és Svájc közötti kereskedelemben 19,6 mill. tonna 
árut szállítanak, ami önmagában az EU28 24,3 %-t (negyedét)teszi ki. Norvégia 
és Svédország közötti áruforgalom 9,3 mill. tonna. A Lengyel – Orosz forgalom 
3,6 mill. tonna, még a Törökország és Bulgária között 1,1 mill. tonna, mindössze 
1,4 % -a az EU28-nak. 
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A veszélyes áru szektor szállítási teljesítménye (a belföldi és nemzetközi 
forgalom együttesen) Európában jelenleg több mind 80 milliárd 
tonnakilométer. A magyar veszélyes áruszállítási teljesítmények ennek 
mindössze 1.48 %-át teszik ki. 
A 2010-es bázishoz képest a veszélyes áruszállítások teljesítménye EU szinten 
2,8 %-al emelkedett. A magyar adatokra ugyanez 14,9%. Még a növekedés 
az EU – ban a 2013-2014 év kivételével kimutatható, addig Magyarországon a 
bázishoz képest ez a növekedés csak 2015 – ben következett be. 
 
 

 
 
A teljes veszélyes árufuvarozási teljesítmények alakulása 2010-2015 időszakban 
EU28 és Magyarország adataival 
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Csak a nemzetközi közúti veszélyes áru szállítási teljesítményeket vizsgálva 
több mint 18 milliárd tonnakilométer a nemzetközi szállítási szektor 
teljesítménye Európai szinten, melyből a magyar nemzetközi szállítási 
teljesítmény 2015-ben 3,06 % volt. Míg európai szinten a nemzetközi veszélyes 
áru fuvarozási teljesítmény 2012-2013 időszakban érzhetően csökkent, addig a 
magyar nemzetközi szállítási szektor tartotta pozícióját 2012-2013-ban is.  Ez 
annak is köszönhető, hogy 5 év alatt a magyar nemzetközi veszélyes áru 
fuvarozási teljesítmények 1,6 – szeresére nőttek.  
 
 

 
 
 
A nemzetközi veszélyes árufuvarozási teljesítmények alakulása 2010-2015 
időszakban EU28 és Magyarország adataival 
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A veszélyes áru szektor belföldi szállítási teljesítménye (domestic) forgalom 
együttesen) Európában jelenleg több mintegy 63 milliárd tonnakilométer. 
A magyarországi szállítási teljesítmény ennek mindössze 1,03 % - át - 0,64 
milliárd tonnakilométer – teszik ki. A nemzetközi szállítási teljesítmények 
mozgásától eltérően 2011-2013 időszakban jelentős csökkenés volt 
tapasztalható és 2015-re sem érte el a 2010 -es szállítási teljesítményeket. 
 
 

 
 
 
A belföldi (domestic) veszélyes árufuvarozási teljesítmények alakulása 2010-
2015 időszakban EU28 és Magyarország adataival 
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A veszélyes hulladékokra vonatkozó EU statisztikákból kiragadva Európában 
évente keletkező veszélyes hulladék mennyiség mintegy 100 millió tonna. 
Ez az összes keletkező hulladékmennyiség 4 %-a. 
Ez azt jelenti, hogy 1 főre vetítve átlagosan 198 kg veszélyes hulladék jut 
évente. 2010-2012 időszakot vizsgálva a keletkezett veszélyes hulladék 
mennyisége 2,6 % -al nőtt.  
 

 
 
 
Veszélyes hulladék mennyisége Európában  
 
 
 
A ITF (International Transport Forum) 2050-ig kiadott szállítási szektor 
növekedésére vonatkozó tanulmánya szerint jelentős növekedést várhatunk 
az Ázsia dél - keleti részen. Az áruforgalom több mint 500 %-os növekedése 
várható 2050-re. 
Az Afrikai kontinensen belüli áruforgalomi növekedés ennél még jelentősebb 
lesz, több mint 1000 %-os, de természetesen itt a kiindulási szint jóval 
alacsonyabb. 
Az ITF szerint gyakorlatilag a világ nemzetközi kereskedelmi forgalma 2030-ra 
megduplázódik, 2050-re pedig a jelenleginek 300 %-a várható.  
Ez konténerforgalomra lefordítva azt jelenti, hogy a világkereskedelem 
lebonyolításához 2030 –ra 1 milliárd TEU kapacitás és 2050 –re 2,2 milliárd TEU 
válik szükségessé. 
Tulajdonképpen a jelenlegi 20.000 milliárd tonnakilométer szállítási teljesítmény 
2050-re akár 4-5 x re növekszik majd és elérheti A 100.000 milliárd 
tonnakilométert is. A világkereskedelem kiszolgálásához a tengeri hajózást 
nem lehet kiváltani. 
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A bemutatott statisztikai adatok forrása: Eurostat  
 
A statisztikákat összeállította: 
 
 
dr Sárosi György 
Veszélyes áru szakértő 
 
 
 


