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A kutatás háttere: A kontinenseket átívelő szállítmányozás egyik gyakori formája a zárt szállítóesz-
közökben történő áruszállítás. A szállítóeszközben eltöltött idő és a raktárban történő tárolás akár 
hónapokat is igénybe vehet, mely idő alatt illékony szerves vegyületek szabadulhatnak fel a szállított 
és raktározott árukból és csomagolóanyagaikból. Emellett a szállítóeszközök kémiai anyagokkal is 
lehetnek kezelve, melyek a kártevők elleni védekezést szolgálják. A zárt terekben korlátozott szellőzés 
mellett ezek a kémiai anyagok felhalmozódhatnak és exponálhatják az ott dolgozókat, ami egészség-
károsodás kialakulásához vezethet. A kutatás célkitűzése az áruszállítás és raktározás zárt tereiben 
felhalmozódó kémiai szennyező anyagok elleni védekezésre vonatkozó szabályozás áttekintése.

Módszerek: A kutatás során kiterjedt szisztematikus jogszabályi áttekintést végeztünk nemzetkö-
zi, európai uniós és hazai szinten, kulcsszavakra történő keresési stratégiával, jogszabályi adatbázi-
sokban. Azon jogszabályok kerültek a vizsgálatba történő beválogatásra, amelyek munkahelyi kémiai 
kóroki tényezőkkel, illetve azok elleni védekezéssel foglalkoznak. A beválogatott jogi eszközök tartal-
mi és jogi kapcsolatai alapján jogszabályfa készült, a tartalmi elemzése során pedig előre megfogal-
mazott kérdésekre történő igenlő- vagy tagadó válaszok alapján történt annak meghatározása, hogy 
az adott jogszabály közvetlen vagy közvetett módon vonatkozik-e a zárt terekben megjelenő kémiai 
szennyezőkre és az azok elleni védelemre. A minden kérdésre igen választ kapó jogszabályok részle-
tes tartalmi elemzése NVivo szoftver felhasználásával történt. 

Eredmények: A kiterjedt jogszabályi áttekintés során 4599 találat született, melyből a szűrés alap-
ján 47 foglalkozott munkahelyi kémiai kóroki tényezőkkel. A tartalmi elemzést szolgáló kérdések 
megválaszolása során 15 jogszabály kapott minden kérdésre igenlő választ. A részletes tartalmi elem-
zés rámutatott arra, hogy hat nemzetközi, valamint négy európai uniós és öt hazai jogi eszköz foglal-
kozik főként indirekt módon a zárt terekben előforduló kémiai szennyezők elleni védelemmel.

Összefoglalás: Szemben a veszélyes áruk szállításának részletes jogi szabályozásával, a veszélyes-
nek nem minősülő áruk szállítása esetében mindössze néhány nemzetközi ajánlás, valamint európai 
uniós és hazai törvény és rendelet egyes paragrafusai érintik közvetett módon a vizsgált problémát. 
Megállapítható, hogy munkaegészségügyi szempontból hiányosan szabályozott területről van szó.


