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1.

BEVEZETÉS
A Debreceni Egyetem (4032, Debrecen, Egyetem tér 1.) szervezeti egységeinek tevékenysége során megjelennek egyes, az ADR jogszabály hatálya alá tartozó veszélyes anyagok,
áruk.
A veszélyes áruk közúti, illetve mezőgazdasági szállítása kiemelt és kezelendő kockázattal
jár az egyéb, nem veszélyes anyagokhoz képest, ezért a szállítási tevékenységet szabályozni szükséges.
Jelen Szabályzat célja minimálisra csökkenteni az ADR hatálya alá eső anyagok, áruk veszélyes tulajdonságaiból fakadó, az áruk szállítása során jelentkező kockázatot. Ez által lehetőség szerint nullára csökkenteni a szállítás és az azzal közvetlenül összefüggő résztevékenységek során bekövetkező olyan, nem kívánatos eseményeket, melyek veszélyeztetik:
 a személyi biztonságot,
 a környezet épségét és
 az Egyetem, illetve harmadik személyek anyagi biztonságát.
Ezen cél elérése érdekében jelen Szabályzat az Egyetem szervezeti egységei által végzett
tevékenységet az alábbiak szerint szabályozza:
 A szállítással kapcsolatban viselt, jogszabály szerinti felelősségek meghatározása.
 A szállításokkal összefüggő tevékenységet végző személyek feladatainak részletes
meghatározása.
 Az érintett személyek jogszabály szerinti (munkaköri) képzéseinek előírása.
A jelen Szabályzatban szereplő veszélyes áru - előírások mellett a szállításokra vonatkozó
egyéb, itt nem tárgyalt jogszabályok és előírások szintén betartandók.

2.

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK
 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
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3.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A jelen Szabályzatban használt, ADR jogszabály szerinti fogalmak ismertetése.

3.1.

ADR
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás. A veszélyes
áruk által képviselt kockázatokkal arányban szigorításokat, tiltásokat tesz az egyéb, veszélyesnek nem minősülő anyagok szállításához képest.

3.2.

ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentesség
Könnyített feltételekkel történő veszélyes áru - szállítás.
Ha egyazon szállítóegységen belül lévő veszélyes anyagok összes mennyisége nem halad
meg egy, az adott anyagoktól függő értéket, úgy a szállítás kockázata is csökken. Ilyen
esetben nem szükséges az ADR valamennyi előírásának betartása.
Az ADR 1.1.3.6 fejezete tartalmazza a könnyítésekkel kapcsolatos szabályokat.
A mentesség alkalmazása során a küldeménydaraboknak és a fuvarokmányoknak továbbra
is meg kell felelni az ADR előírásainak, azonban a szállítást végző vállalkozásnak például
nem kell narancssárga táblával megjelölni a szállítóegységet, nem kell írásbeli utasítást és
személyi védőfelszerelést biztosítania, illetve a gépjárművezetőknek nem szükséges ADR
- oktatási bizonyítvánnyal rendelkezniük stb.

3.3.

ADR szerinti felelősségi körök
A veszélyes áruk szállításában részt vevő vállalkozások, személyek felelősségét, kötelességeit az ADR részletesen szabályozza. A fő résztvevők az alábbiak:
 feladó,
 csomagoló,
 berakó,
 szállító (fuvarozó),
 kirakó,
 címzett,
 stb.
A résztvevők tevékenységüket az ADR - ben szabályozott felelősségi köreiknek megfelelően kell, hogy végezzék, illetve ez alapján történik a tevékenységük során felmerülő esetleges szabálytalanságok szankcionálása is.

3.4.

Belső csomagolóeszköz
Olyan, kombinált csomagolás esetén értelmezhető csomagolóeszköz, amelyet a szállításhoz külső csomagolással kell ellátni.

Külső csomagolás

Belső csomagolóeszköz
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3.5.

Berakó
Az a vállalkozás, amelyik a küldeménydarabos veszélyes
árut a járműre, illetve járműbe rakja.

3.6.

Címzett
A fuvarozási szerződés szerinti címzett. Ha a címzett a fuvarozási szerződésre vonatkozó
előírásokkal összhangban harmadik személyt jelöl meg, az ADR értelmében ezt a személyt
kell címzettnek tekinteni. Ha a fuvarozást szerződés nélkül végzik, az a vállalkozás tekintendő címzettnek, amely megérkezéskor a veszélyes árut átveszi.

3.7.

Csomagolási csoport
Olyan ADR szerinti csoport, melyhez csomagolás céljából egyes anyagok veszélyességük
mértéke szerint rendelhetők hozzá. A csomagolási csoportok a következőket jelentik:
I csomagolási csoport:

nagyon veszélyes anyagok

II csomagolási csoport:

közepesen veszélyes anyagok

III csomagolási csoport:

kevésbé veszélyes anyagok

Bizonyos veszélyes anyagokhoz az ADR nem rendel csomagolási csoportot.
Az egyes veszélyes áruk csomagolási csoportjait a fuvarokmányban is fel kell tüntetni.
3.8.

Csomagoló
Az a vállalkozás, amely a veszélyes árut csomagolóeszközbe, nagycsomagolásba, vagy IBCbe teszi, illetve szükség esetén előkészíti a küldeménydarabokat a szállításhoz.

3.9.

Csomagolóeszköz (csomagolás)
Egy, vagy több tartály és minden egyéb szerkezeti elem, vagy anyag, amely szükséges ahhoz, hogy a tartály betölthesse befogadó és egyéb biztonsági funkcióját. Például:
Hordó: Fémből, papírlemezből, műanyagból, rétegelt falemezből, vagy más alkalmas anyagból
készült, henger alakú csomagolóeszköz, sík,
vagy domború fenékkel. Ez a meghatározás
magában foglalja az egyéb alakú csomagolóeszközöket is, pl. kúpos nyakú, kör keresztmetszetű tartályokat, vagy vödröket. (A fahordók
és a kannák nem tartoznak ezen meghatározás
alá.)
(b-j:) Műanyag és fém hordók
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IBC (nagyméretű csomagolóeszköz): Merev, vagy hajlékony falú, szállítható, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma
a) nem haladja meg a 3 m3-t a II és a III csomagolási csoportba tartozó, szilárd és folyékony
anyagok esetében,
b) nem haladja meg az 1,5 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok esetében, ha azok hajlékony falú, merev falú műanyag, összetett, papírlemez vagy fa IBC-kbe
vannak csomagolva,
c) nem haladja meg a 3 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó, szilárd anyagok esetében,
ha azok fém IBC-kbe vannak csomagolva,
Fajtái:
Hajlékony falú IBC:

Fóliából, szövetből, vagy más hajlékony anyagból, vagy ilyen anyagok kombinációjából készült
csomagolóeszköz-testből álló IBC, szükség esetén belső bevonattal, vagy béléssel, a megfelelő
üzemi és kezelő szerelvényekkel felszerelve.

Merev falú műanyag IBC:

Merev műanyag testből álló IBC, amely vázszerkezettel rendelkezhet, és a megfelelő üzemi szerelvényekkel látható el.

Összetett IBC műanyag belső tartállyal: Olyan IBC, amely merev külső burkolatot képező
vázszerkezetből áll, amely a műanyag belső tartályt, valamint a megfelelő üzemi és szerkezeti
szerelvényeket veszi körül. Kialakítása olyan,
hogy a belső tartály és a külső burkolat összeszerelve szétválaszthatatlan egységet képez és így
töltik, tárolják, szállítják, vagy ürítik.

(b-j:) Összetett IBC műanyag belső tartállyal, merev falú műanyag IBC és hajlékony falú IBC

Kanna: Fémből, vagy műanyagból készült, négy-, vagy sokszög
keresztmetszetű, egy-, vagy többnyílású csomagolóeszköz.

Műanyag kanna
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Láda: Fémből, fából, rétegelt falemezből, farostlemezből,
papírlemezből, műanyagból, vagy más alkalmas anyagból
készült, négyszögletes, vagy sokszög alakú oldalakkal rendelkező, teljes falú csomagolóeszköz. Kis nyílások olyan célokra, mint a könnyebb megfogás, vagy felnyitás, vagy a
besorolási követelmények kielégítése, engedélyezettek,
amennyiben ezek nem befolyásolják a csomagolóeszköz integritását a szállítás alatt.
Papírlemez láda

Nyitott mélyhűtő tartály: Szállításra használt, hőszigetelt
tartály mélyhűtött cseppfolyósított gázokhoz, amelyet a
mélyhűtött cseppfolyósított gáz folyamatos szellőztetésével atmoszférikus nyomáson tartanak.

Palack: Legfeljebb 150 liter űrtartalmú, szállításra használt, nyomástartó tartály.

Zsák: Papírból, műanyag fóliából, textilből, szövött anyagból, vagy más alkalmas
anyagból készült hajlékony csomagolóeszköz.

(b-j:) Papír és műanyagszövet zsákok
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3.10.

Fedett jármű
Olyan jármű, amelynek karosszériája lezárható szekrényből áll.

3.11.

Feladó
Az a vállalkozás, amely a veszélyes árut a saját nevében, vagy harmadik fél megbízásából
feladja. Ha a szállítási műveletet fuvarozási szerződés alapján végzik, a feladó a fuvarozási
szerződés szerinti feladót jelenti.

3.12.

Helyes szállítási megnevezés
A veszélyes árukat az ADR 3.2 fejezet „A” táblázata sorolja fel. A táblázat „2) oszlopa tartalmazza az egyes áruk helyes szállítási megnevezéseit.
A helyes szállítási megnevezés feltüntetésre kerül többek között a fuvarokmányokon, illetve bizonyos esetekben (általában, ha a megnevezés „M.N.N.” betűkre végződik) a fuvarokmányon zárójelbe téve kiegészítendő az áru műszaki megnevezésével is.

3.13.

Jármű
Lásd fedett jármű, nyitott jármű és ponyvás jármű!

3.14.

Járműszemélyzet tagja
A járművezető és minden olyan személy, aki biztonsági, közbiztonsági, oktatási, vagy üzemi okból kíséri a járművezetőt.

3.15.

Kirakó
Az a vállalkozás, amelyik a küldeménydarabos veszélyes árut a járműből, vagy konténerből
kirakja.

3.16.

Korlátozott mennyiség
Az úgynevezett „korlátozott mennyiségben” csomagolt veszélyes áruk szállítása az ADR
legtöbb előírása alól mentességet élvez. Ilyen esetben jellemzően csak az alábbi előírásokat kell betartani:
 A veszélyes áru kombinált (külső és belső csomagolóeszközökből álló) csomagolásban
van.
 A belső csomagolóeszközbe tölthető anyag mennyiségét az ADR 3.2 fejezet „A” táblázatának (7a) oszlopának adata határozza meg, mely azonban egyetlen anyag esetében
sem lehet több, mint 5 kg, vagy l.
 A külső csomagolóeszközön el kell helyezni a korlátozott mennyiségek jelölését, illetve több esetben
az álló helyzetet jelző nyilakat.
 A szállításban és az azzal kapcsolatos be- és
kirakásban, illetve csomagolásban érintetteknek
veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által
tartott képzésekben kell részesülniük.
 A csomagolást biztonságosan, az ADR előírásai szerint kell végezni.
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3.17.

Korlátozott mennyiségek felhasználói szállítása
Csak közúti szállításnál alkalmazandó könnyítés. Mezőgazdasági szállításokra nem vonatkozik.
Az eredetileg korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállításának utolsó
szakaszában a belső csomagolóeszközök a külső csomagolóeszközből kivéve is szállíthatók,
 a küldeménydarabokon nem kell alkalmazni ADR szerinti jelölést (veszélyességi bárca,
UN szám, korlátozott mennyiségek jelölése, álló helyzetet jelző nyilak, környezetre veszélyes anyagok jelölése),
 nem kell UN – minősített és ennek megfelelő jelöléssel ellátott csomagolóeszközöket
használni,
Ennek a könnyítésnek a feltételei az alábbiak:
a) az áru eredetileg az ADR Szabályzat 3.4 fejezete szerint korlátozott mennyiségben volt
csomagolva,
b) a szállított veszélyes áru mennyisége azonos kereskedelmi megnevezésű árunként legfeljebb 30 kg vagy 30 liter és összesen legfeljebb 300 kg vagy 300 liter szállítóegységenként, és
c) az árut csak a helyi elosztóhelyek és a kiskereskedők, vagy a felhasználók, vagy a kiskereskedők és végfelhasználók közötti szállítási szakaszra veszik ki a külső csomagolásból
és a belső csomagolás sértetlen.

3.18.

Kombinált csomagolás
Szállítási csomagolóeszköz-kombináció, amely egy, vagy
több belső csomagolóeszközből áll, amelye(ke)t külső
csomagolóeszközbe helyeztek el.

3.19.

Környezetre veszélyes anyagok
Környezetre veszélyes anyagok az ADR értelmezésében - többek között - a vízi környezetet szennyező folyékony, vagy szilárd anyagok, valamint az ilyen anyagok oldatai és keverékei (készítmények és hulladékok). Az, hogy egy – egy anyag környezetre veszélyesnek
minősül-e, az ADR 2.2.9.1.10 pontjában szereplő besorolási eljárás alapján határozható
meg.
A veszélyes áruk biztonságtechnikai adatlapjainak 14. pontja szintén tartalmazhatja az erre vonatkozó információt, illetve, amennyiben az adatlapokban az R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53
veszélyességi mondatok valamelyike szerepel az adott anyagra vonatkozóan, úgy azt szintén környezetre veszélyesnek kell tekinteni.
A környezetre veszélyes anyagok küldeménydarabjait alapesetben
az erre vonatkozó jelöléssel kell ellátni (lásd a jobb oldali ábrát!),
továbbá erre nézve a fuvarokmányban is bejegyzést kell szerepeltetni.
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3.20.

Közúti szállítás
Közúti járművel (személy-, illetve tehergépjármű, utánfutó) történő veszélyes áru – szállítás, melyre az ADR jogszabály előírásai vonatkoznak.

Közúti szállítójárművek

3.21.

Küldeménydarab
A csomagolási művelet végterméke, amely a feladásra kész csomagolóeszközből, vagy
IBC-ből és tartalmából áll. A fogalom kiterjed a gázok szállítására használt palackokra.

3.22.

Külső csomagolóeszköz
A kombinált csomagolás külső védelme felszívó
anyaggal, tömítőanyaggal és minden egyéb elemmel, ami szükséges a belső tartályok, vagy belső
csomagolóeszközök befogadásához és védelméhez.
Belső csomagolóeszköz

Külső csomagolóeszköz
3.23.

Mezőgazdasági szállítás
40 km/órát meg nem haladó sebességgel közlekedő mezőgazdasági szállítóegységgel
(mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi) történő veszélyes áru – szállítás, melyre
nem az ADR jogszabály, hanem a 7/2011. (III.8.) NFM rendelet előírásai vonatkoznak.

Mezőgazdasági szállítóegységek
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3.24.

Mezőgazdasági vegyszer
Bármely, az ADR hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya.

Különböző növényvédő szerek

3.25.

Műtrágya

Műszaki megnevezés
Elfogadott kémiai - adott esetben biológiai - megnevezés, vagy a tudományos és műszaki
kézikönyvekben, folyóiratokban és egyéb szakirodalomban jelenleg használt, egyéb megnevezés.
A veszélyes áruk fuvarokmányaiban, zárójelben kell feltüntetni, közvetlenül az anyag helyes szállítási megnevezését követően, amennyiben az adott veszélyes árura ezt az ADR
előírja, általában akkor, ha a helyes szállítási megnevezés „M.N.N.” betűkre végződik.

3.26.

Nyitott jármű
Olyan jármű, amelynek rakfelülete csupasz,
vagy csak oldalfalakkal és hátsó fallal van ellátva.

3.27.

Ponyvás jármű
A felrakott áru védelme érdekében ponyvával ellátott nyitott jármű.

3.28.

Szállítási kategória
Az egyes veszélyes áruk által képviselt veszély mértékét jelző szám (0, 1, 2, 3, vagy 4),
mely az ADR jogszabály 3.2. fejezet „A” táblázatának 15. oszlopában található meg. Segítségével meghatározható, hogy az egyes áruk szállításakor az ADR 1.1.3.6 bekezdés szerinti mentesség alkalmazható-e, vagy sem.

3.29.

Szállító
Az a vállalkozás, amely a szállítási műveletet végrehajtja, akár fuvarozási szerződés alapján, akár anélkül.
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3.30.

Szállítóegység
Olyan gépjármű, amelyhez nincs pótkocsi kapcsolva, vagy gépjárműből és a hozzákapcsolt
pótkocsiból álló járműszerelvény.

3.31.

Tartány
Mezőgazdasági szállítások esetében az ADR jogszabály szerinti kialakítású, járműhöz rögzített szállítóeszköz (nagy méretű tartály) üzemanyag, vagy folyékony műtrágya szállítására.

3.32.

Telephelyközi szállítás
Csak közúti szállításnál alkalmazandó könnyítés. Mezőgazdasági szállításokra nem vonatkozik.
A 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. mellékletének 2. pontja alapján, amennyiben a veszélyes áruk szállítása kizárólag az ipartelepek közvetlen környezetében, valamint telephelyek, vagy egyes részeik között, közforgalmú út igénybevételével történik, a szállítás az
alábbi mentességeket élvezi az ADR előírásai alól:
 A küldeménydarabokat nem kell ADR szerinti jelölésekkel ellátni (veszélyességi bárca,
UN szám, környezetre veszélyes anyagok jelölése, álló helyzetet jelző nyilak).
 Nem kell ADR szerinti tartalmú fuvarokmányt készíteni.
 A járművezetőnek nem kell rendelkeznie hatósági, veszélyes áruk szállítására vonatkozó járművezetői bizonyítvánnyal.
Ehhez a szállításnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
a) a veszélyes áru küldeménydarabban van és egy küldeménydarab tömege legfeljebb 30
kg és a rakomány összmennyisége nem haladja meg az ADR Szabályzat 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott mennyiségi határokat,
b) a szállított áru valamilyen kísérőokmány, vagy felirat alapján beazonosítható,
c) a közforgalmú úton történő szállítás távolsága - a d) pontban foglaltak kivételével - legfeljebb 2,5 km.

3.33.

UN szám
Az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat” - ból
származik.

3.34.

Üzemanyag
A mezőgazdasági (nem közúti) szállítások esetében a mezőgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyű fűtőolajok, amelyek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C.

3.35.

Veszélyes áruk
Olyan, veszélyes tulajdonságokkal rendelkező anyagok és tárgyak, amelyek szállítását az
ADR tiltja, vagy csak feltételekkel engedi meg.

3.36.

Veszélyes reakció
a) égés és/vagy jelentős hőfejlődés,
b) gyúlékony, fojtó hatású, gyújtó hatású (oxidáló) és/vagy mérgező gázok fejlődése,
c) maró anyagok képződése,
d) vegyileg nem állandó anyagok képződése.
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3.37.

Veszélyességi bárca
Legalább 10x10 cm-es, csúcsára állított négyzet alakú jelképek a küldeménydarabok megjelölésére. A bárcák nevét az alábbi ábrákon a jelkép alatti számok jelentik. Az ADR egyes
áruosztályaihoz tartozó veszélyességi bárcák az alábbiak:
1. osztály (Robbanóanyagok és tárgyak)

1

1.4

1.5

1.6

2. osztály (Gázok)
Gyúlékony gázok

2.1

Nem gyúlékony és nem mérgező gázok

2.1

2.2

2.2

Mérgező gázok

2.3

3 osztály (Gyúlékony folyékony anyagok)

3

3

4.1 osztály (Gyúlékony
szilárd anyagok,
önreaktív anyagok,
érzéketlenített szilárd
robbanóanyagok

4.2 osztály (Öngyulladásra hajlamos anyagok)

4.1

4.2

4.3 osztály (Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok)

4.3

4.3

Oldal:
15/42

5.1 osztály (Gyújtó
hatású oxidáló
anyagok)

5.2 osztály (Szerves
peroxidok)

5.1

6.1osztály (Mérgező anyagok)

5.2

6.1

7 osztály (Radioaktív anyagok)

7A
8 osztály (Maró
anyagok)

8

7B

7C
9 osztály (Különféle veszélyes
anyagok és tárgyak)

9

7E

6.2 osztály (Fertőző anyagok)

6.2
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4.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

4.1.

A veszélyes áruk köre
Jelen Szabályzat előírásai az alábbi veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységekre terjednek ki:
a) Gázolaj:

„UN 1202 gázolaj, 3, III”, vagy „UN 1202 dízelolaj, 3, III”, vagy „UN
1202 könnyű fűtőolaj, 3, III” 1

b) Benzin:

„UN 1203 benzin, 3, II”, vagy „UN 1203 motorbenzin, 3, II” 1

c) Pébé - gázpalackok:

„UN 1965 szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított, m.n.n. (A1
keverék), 2.1” 2

d) Műtrágya:

„UN 2067 ammónium-nitrát alapú műtrágya, 5.1, III” 3

e) Cseppfolyós nitrogén: „UN 1977 nitrogén, mélyhűtött, cseppfolyósított, 2.2”
f) Növényvédő szerek:

4.2.

Jellemzően az ADR 3 (Gyúlékony folyékony anyagok), 6.1 (mérgező anyagok) és 9 (különféle veszélyes anyagok) osztályokba tartozó veszélyes anyagok. 4

Szabályozott tevékenységek
Jelen Szabályzat a 4.1. pont szerinti veszélyes áruk szállításával kapcsolatos alábbi tevékenységekre terjed ki:

4.3.

Tevékenység

Szabályozott veszélyes áru a 4.1. pont szerint

Feladó

a), b), c), d), e), f)

Berakó

a), b), c), d), f)

Csomagoló

a), b), d), e), f)

Szállító

a), b), c), d), f)

Kirakó

a), b), c), d), f)

Címzett

a), b), c), d), e), f)

Kivételek, nem szabályozott tevékenységek
A Szabályzat hatálya nem terjed ki:
a) azon műtrágyákra, melyek biztonságtechnikai adatlapjuk 14. pontja alapján nem minősülnek ADR szerinti veszélyes árunak,
b) a mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogénre, ha:
 az legfeljebb 1 l űrtartalmú nyitott mélyhűtő tartályban van, amely kettős falú, és a
külső és a belső fal közötti tér légmentes (vákuumszigetelésű), amennyiben a tartályokat az ütések elleni védelem céljából megfelelő párnázó anyaggal, vagy abszorbeáló anyaggal ellátott külső csomagolásban szállítják, vagy

1

Az ADR az itt megadott helyes szállítási megnevezések használatát teszi lehetővé. Azt, hogy közülük mely kerül használatra, a veszélyes áru forgalmazójától beszerzett biztonságtechnikai adatlap 14. pontjában lévő információ alapján határozandó meg.
2
A zárójelben lévő keveréktípus változhat (A1, B, illetve C keverék is lehetséges.) Az alkalmazandó keveréktípus nevét a pébégáz forgalmazójától beszerzett biztonságtechnikai adatlap 14. pontja tartalmazza, de a beazonosítás lehetséges a gázpalackok oldalán lévő matricák, jelölések alapján is.
3
Nem minden műtrágya tartozik az ADR hatálya alá. Ennek megállapítására az adott műtrágya biztonságtechnikai adatlapjának 14. pontja ad információt.
4
A növényvédő szerek egyenkénti azonosítására – azok sokfélesége miatt - jelen Szabályzat keretei között nincs lehetőség.
ADR szerinti adataikat a gyártótól / forgalmazótól beszerzett biztonságtechnikai adatlap 14. pontja tartalmazza
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 az nyitott mélyhűtő tartályban van és porózus anyagban teljesen abszorbeált mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogénen kívül nem tartalmaz más veszélyes árut.
 az gyógyászati, vagy biológiai minták hűtésére szolgál és kettős falú üvegtartályban
van, mely olyan, alkalmas párnázó anyaggal, vagy nedvszívó anyaggal körülvéve van
külső csomagolásba helyezve, amely képes a szállítás normális körülményei között
fellépő lökéseknek, vagy nyomásoknak ellenállni,
c) a kiürült, tisztítatlan csomagolóeszközökre, amennyiben:
 eredeti zárószerkezetükkel, vagy egyéb, alkalmas módon, rendeltetésszerűen, szivárgásmentes módon le vannak zárva,
 külső felületükhöz semmilyen veszélyes anyag nem tapad,
 kellően épek ahhoz, hogy a bennük maradékként lévő anyagok révén semmilyen veszélyt a környezetükre ne jelentsenek és
 a szállítóegységen való kielégítő rögzítésük megoldott,
d) a c) pont szerinti feltételeket ki nem elégítő (sérült, hiányzó zárszerkezetű) üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre, melyeket a veszélyes hulladékokra vonatkozó egyetemi
szabályozás szerint kell kezelni.
e) az üres, vagy kitisztított, de veszélyes anyagot maradékként sem tartalmazó csomagolóeszközökre (ide tartozik a mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogén tartálya is, melyben a
nitrogén már nyomokban sincs jelen.)
f) az ADR szerint veszélyesnek nem minősülő árukra,
g) a veszélyes hulladékokra,
h) a folyékony nitrogén be-, kirakására és szállítására,
i) műtrágya és üzemanyag tartányban történő mezőgazdasági szállításaira, illetve
j) a propán-bután gázpalackok csomagolására.

5.

SZÁLLÍTHATÓ ÁRUMENNYISÉGEK

5.1.

Mezőgazdasági szállítás
Mezőgazdasági szállítások során a szállítható veszélyes áru – mennyiségek nem szabályozottak.

5.2.

Közúti szállítás
A közúti szállításokat az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességgel kell végezni. Az egy
szállítóegységen belül egyszerre szállítható nettó árumennyiségek az alábbiak szerint maximáltak:

5.2.1.

Egyféle áru szállítása
Gázolaj:

1000 l

(3. szállítási kategória)

Benzin:

333 l

(2. szállítási kategória)

Pébé - gázpalackok:

333 kg

(2. szállítási kategória)

Műtrágya:

1000 kg (3. szállítási kategória)

Cseppfolyós nitrogén: 1000 kg (3. szállítási kategória)
Növényvédő szerek:

A növényvédő szerek egyszerre szállítható legnagyobb összmenynyiségeit azok ADR szerinti szállítási kategóriája határozza meg az
alábbiak szerint:
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Szállítási kategória
0

1

2

3

4

0 kg/l

20 kg/l

333 kg/l

1000 kg/l

Korlátlan

Az egyes növényvédő szerek szállítási kategóriáinak meghatározásához az anyag biztonságtechnikai adatlapja birtokában fel kell
venni a kapcsolatot az Egyetem veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadójával, aki megadja a szükséges információt.
Az alkalmazandó mértékegységek szilárd anyagok esetében a
nettó tömeg kg-ban, míg folyékony anyagok esetében a veszélyes
áru – tartalom l-ben.
5.2.2.

Többféle áru szállítása
Ha a szállítóegységben egyidejűleg többféle veszélyes árut is szállítanak, számítással kell
meghatározni a megengedett legnagyobb árumennyiséget. A számítás lépései az alábbiak:
a) Szállítási kategóriánként összegezni kell az áruk mennyiségét.
b) A kapott összegeket össze kell szorozni az egyes szállítási kategóriákhoz tartozó alábbi
szorzókkal:
Szállítási kategória

Szorzó

0

Végtelen

1

50

2

3

3

1

4

0

c) A kapott szorzatokat össze kell adni. A kapott összeg nem lehet nagyobb, mint 1000. Ha
nagyobb, mindaddig kell csökkenteni a szállítandó áruk mennyiségét, míg az összeg nem
lesz nagyobb 1000-nél.
FIGYELEM! Ha a szorzatok összege meghaladja az 1000-et, az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentesség nem alkalmazható és a szállítások elvégezhetősége érdekében a biztonsági tanácsadó előzetes értesítése szükséges.
Példa a számításra:
Az alábbi veszélyes árukat kívánják egyazon szállítóegységen belül szállítani:
 Pébé – gázpalack (11,5 kg-os):

4 db

 Benzin (20 l-es kannákban):

6 db

 Gázolaj (20 l-es kannákban):

10 db

 Műtrágya (50 kg-os zsák):

5 db

a) Az árumennyiségek összegzése szállítási kategóriánként:
2. szállítási kategória (pébé-palackok és benzin):

4 x 11,5 kg + 6 x 20 l = 166

3. szállítási kategória (gázolaj és műtrágya):

10 x 20 l + 5 x 50 kg = 450
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b) Szorzás az egyes szállítási kategóriákhoz tartozó szorzókkal:
2. szállítási kategória (pébé-palackok és benzin):

166 x 3 = 498

3. szállítási kategória (gázolaj és műtrágya):

450 x 1 = 450

c) A szorzatok összeadása: 498 + 450 = 948
Az eredmény nem haladja meg az 1000-et, így a szállítás elvégezhető.

6.

CSOMAGOLÓESZKÖZÖK
A veszélyes áruk csomagolóeszközeivel szemben támasztott követelmények az alábbiak.

6.1.

Állapot, lezárás

6.1.1.

A csomagolóeszközöknek tisztának, épnek, a veszélyes áruk szállítására alkalmas állapotúaknak kell lenniük.

6.1.2.

A csomagolóeszközök külső felületei nem lehetnek szennyezett a veszélyes anyagokkal,
még minimális mértékben sem. Amennyiben ilyen szennyeződés tapasztalható, azokat a
szállítójárműbe történő berakás előtt maradéktalanul el kell távolítani.

6.1.3.

A csomagolóeszközöket a szállítások során saját zárószerkezetükkel rendeltetésszerűen
zárni kell, illetve a megfelelő zárást ellenőrizni kell. Egyéb anyagok, elemek (pl. a menetes
kupak és a kanna, hordó menetes nyaka közé helyezett nylonfólia) a megfelelő zárás biztosítására nem használhatók fel.

6.1.4.

Rendeltetésszerűen nem zárható, szivárgó, sérült, vagy sérült / „javított” zárószerkezettel
rendelkező csomagolóeszközök nem adhatók fel szállításra.

6.1.5.

Kombinált csomagolás előírásai
a) Csak olyan kombinált csomagolások szállíthatók, melyekben a belső csomagolóeszközök
úgy vannak elhelyezve, hogy azok a szállítás várható körülményei során ne törhessenek
el, ne lyukadhassanak ki és tartalmuk ne szóródhasson, vagy folyhasson szét a külső
csomagolásban.
b) A folyékony anyagot tartalmazó belső csomagolásokat úgy kell elhelyezni a külső csomagolásban, hogy zárószerkezetük felfelé irányuljon és az összhangban legyen a 6.8.
pont szerinti álló helyzetet jelző nyilakkal.
c) A törékeny, vagy könnyen átlyukasztható belső csomagolásokkal rendelkező küldeménydarabok csak akkor szállíthatók, ha a belső csomagolások megfelelő tömítőanyag
közé vannak beágyazva, hogy a várható rezgések, ütődések hatására azok el ne törhessenek, át ne lyukadhassanak.
d) A különböző veszélyes árukat tartalmazó külső csomagolások csak akkor szállíthatók, ha
a belső csomagolásokban lévő anyagok esetleges szabadba jutásuk és keveredésük során nem lép fel veszélyes reakció.

6.1.6.

Ezen előírások az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök szállítására is vonatkoznak.

6.1.7.

Kivételek, eltérések
 A pébé - gázpalackoknak rendelkezniük kell menetes védősapkával, vagy védőkosárral.
Ezek hiányában, vagy nem rendeltetésszerű állapotuk esetén a palackok szállítása tilos.
 A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk belső csomagolóeszközei a szállítás utolsó szakaszában kivehetők a külső csomagolóeszközből korlátozott mennyiségek felhasználói szállításai során.
 Növényvédő szer csak eredeti (gyári) csomagolásban szállítható, beleértve a használat
után ismét visszazárt csomagolást is.
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6.2.

Töltési fok

6.2.1.

A csomagolóeszközökbe csak névleges űrtartalmuknak megfelelő mennyiségű veszélyes
anyag tölthető. Ezt szállítások előtt minden esetben alkalmas módszerrel (mérlegelés,
szemrevételezés stb.) ellenőrizni kell.
A szemmel láthatóan túltöltött (pl. a folyékony veszélyes anyagok fölött nem marad folyadékmentes szabad tér, vagy a csomagolóeszköz a benne lévő veszélyes anyag miatt
nem zárható le rendeltetésszerűen) csomagolóeszköz szállítása tilos.

6.2.2.

6.3.

Minősítő jelölés

6.3.1.

A csomagolóeszközök oldalsó, függőleges felületeik valamelyikén rendelkezniük kell a
szállított áruhoz megfelelő UN - minősítő jelöléssel.

Példa műanyag kanna jelölésére

Példa acél hordó jelölésére

Példa papírlemez láda jelölésére

6.3.2.

A minősítő jelölés része egy „X”, „Y”, vagy „Z” karakter (a fenti képeken kék színű nyíllal
jelölve), mely az adott csomagolóeszközben szállítható veszélyes anyag ADR szerinti csomagolási csoportjára 5 utal az alábbiak szerint:
X - A csomagolóeszközben I, II és III csomagolási csoportú anyag is szállítható.
Y - A csomagolóeszközben csak II és III csomagolási csoportú anyag szállítható.
Z - A csomagolóeszközben csak III csomagolási csoportú anyag szállítható.
A szállításokat megelőzően minden esetben ellenőrizni kell, hogy a csomagolóeszközök
minősítő jelöléseiben lévő karakterek tekintetében a csomagolóeszközök alkalmasak-e az
egyes áruk szállításához. Nem megfelelő csomagolóeszközben a szállítást elvégezni tilos.

6.3.3.

5

A műanyag csomagolóeszközök használatát megelőzően ellenőrizni kell, hogy a minősítő
jelölésben szereplő gyártási év (a fenti képeken piros színű nyíllal jelölve) óta nem telt-e el
öt év. Amennyiben a csomagolóeszköz életkora meghaladja az öt évet, azt veszélyes áru
szállítására használni tilos.

A csomagolási csoport az adott veszélyes anyag veszélyességének mértékét jellemzi (I: nagyon veszélyes, II: közepesen veszélyes, III: gyengén veszélyes.) Az egyes veszélyes anyagok csomagolási csoportjait azok biztonságtechnikai adatlapjainak
14. pontjai tartalmazzák.
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Megjegyzés:

6.3.4.

A nagyméretű csomagolóeszközök (IBC-k) minősítő jelölése a gyártási évet és
hónapot is tartalmazza az alábbi példa szerint:

Kivételek, eltérések
A minősítő jelölés megléte nem előírt:
 a pébé - gázpalackokon,
 a mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogén nyitott mélyhűtő tartályain,
 a korlátozott mennyiségben csomagolt áruk külső és belső csomagolóeszközein.

6.4.

UN szám

6.4.1.

A csomagolóeszközök valamely függőleges oldalán el kell helyezni a bennük lévő veszélyes áruk UN számait, melyeket az „UN” betűk előznek meg.
Példák az elhelyezésre:

6.4.2.

A jelölést az alábbi minimális magasságú karakterekkel kell feltüntetni:
Legalább 12 mm:

A 30 l-nél nagyobb űrtartalmú, ill. a 30 kg-nál nagyobb nettó tömegű
küldeménydarabokon, valamint a 60 l-nél nagyobb víztérfogatú
palackokon.

Legalább 6 mm:

A legfeljebb 30 l űrtartalmú, illetve a legfeljebb 30 kg nettó tömegű
küldeménydarabokon, valamint a legfeljebb 60 l víztérfogatú
palackokon.

Alkalmas méret:

A legfeljebb 5 literes vagy 5 kg-os küldeménydarabokon.

6.4.3.

A betűk színe kellően elütő kell, hogy legyen a háttértől, melyen elhelyezésre kerülnek.

6.4.4.

A feliratoknak ellenálló kivitelűeknek kell lenni a szállítás során várható káros behatásokkal szemben (csapadék, napsugárzás, pára, rezgések, ütődések).

6.4.5.

A csomagolóeszközökön egyéb UN szám nem lehet. Ha ilyen van, azt el kell távolítani.

6.4.6.

A jelölés a 450 l-nél nagyobb űrtartalmú IBC-k egymással szemközti két függőleges oldalán is elhelyezendő.

6.4.7.

Kivételek, eltérések
 A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru – küldeménydarabokon UN számot tilos feltüntetni.
 Telephelyközi szállítások során a jelölés megléte nem előírt.
 Korlátozott mennyiségek felhasználói szállításai során a jelölés nem előírt.
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6.5.

Veszélyességi bárca

6.5.1.

A csomagolóeszközök valamely függőleges oldalán el kell helyezni az adott veszélyes
árukra az ADR-ben előírt veszélyességi bárcákat.

6.5.2.

Amely anyagra egynél több bárca előírt, ott valamennyi bárca elhelyezendő oly módon, hogy a főveszély bárcájától jobb oldalra kell elhelyezni a járulékos veszély(ek) bárcáját (bárcáit). Példa:

6.5.3.

Az egyes veszélyes anyagokra előírt veszélyességi bárcák számait azok biztonságtechnikai
adatlapjainak 14. pontjainak adatai szerint kell beazonosítani.

6.5.4.

Méretbeli előírások a bárcákra:
 A bárcák csúcsára állított négyzet (rombusz) alakúak. Legalább 100 mm x 100 mm
nagyságúak, a bárca szélén belül futó, négyzetet képező vonal vastagsága legalább 2
mm.
 A belső vonal a bárca szélével párhuzamos, távolsága a bárca szélétől 5 mm. A belső
vonal a bárca felső felén a jelképpel azonos színű, az alsó felén az alsó sarokban feltüntetett osztály vagy alosztály számmal azonos színű.
 Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a bárcák méretei csökkenthetők, feltéve,
hogy a jelkép és a bárca egyéb elemei jól láthatók maradnak. A belső vonal távolsága
azonban a bárca szélétől ekkor is 5 mm-re marad, a vonal vastagsága pedig legalább 2
mm.

6.5.5.

Az egyes veszélyességi bárcákat felhasználható méretben és formátumban az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben – például egyes, jelen Szabályzatban nem tárgyalt növényvédő szerek esetében – a mellékletben nem szereplő veszélyességi bárca van előírva
a veszélyes árukra, kereskedelmi forgalomban kell beszerezni az adott, megfelelő méretű
és formátumú bárcát.

6.5.6.

A bárcáknak ellenálló kivitelűeknek kell lenni a szállítás során várható káros behatásokkal
szemben (csapadék, napsugárzás, pára, rezgések, ütődések).

6.5.7.

Amennyiben az 1. sz. mellékletbeli bárcák kerülnek felhasználásra (kinyomtatásra), azokat
vastag ragasztószalaggal fedve, vagy egyéb, alkalmas, a fentiek szerinti, ellenálló módon
kell a csomagolóeszközökön elhelyezni.
A kereskedelmi forgalomban kapható, öntapadó bárcák is használhatók, amennyiben
megfelelnek a méret-, formátum- és tartósságbeli előírásoknak.

6.5.8.

A bárcákat elütő színű háttérre kell elhelyezni. Amennyiben mégsem, úgy a bárcák széleit
szaggatott, vagy folytonos határvonallal külön meg kell jelölni.

6.5.9.

Ha a csomagolóeszközön más veszélyes anyagra utaló bárca van, azt a járműbe történő
berakás előtt el kell távolítani.

6.5.10. A jelölés a 450 l-nél nagyobb űrtartalmú IBC-k egymással szemközti két függőleges oldalán is elhelyezendő.
6.5.11. Kivételek
 Veszélyességi bárca elhelyezése tilos a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes
áruk csomagolóeszközein.
 Telephelyközi szállítások során a bárcák megléte nem előírt.
 Korlátozott mennyiségek felhasználói szállításai során a bárcák elhelyezése nem előírt.
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6.6.

A környezetre veszélyes anyagok jelölése

6.6.1.

A csomagolóeszközök azon oldalain, melyeken az UN számok
vannak, el kell helyezni a környezetre veszélyes anyagok jelölését (lásd a jobb oldali képen!).

6.6.2.

A jelölésnek jól láthatónak és olvashatónak kell lennie és tartóssága az időjárás hatására lényegesen nem csökkenhet.

6.6.3.

A jelölés méretbeli előírásai:
 A jelölés csúcsára állított négyzet (rombusz) alakú. A jelkép (hal és fa) fekete, fehér,
vagy az elhelyezésére szolgáló felülettől kellően elütő színű.
 A jelölés legalább 100 x 100 mm nagyságú, a négyzetet képező vonal vastagsága legalább 2 mm.
 Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a méretek és a vonalvastagság csökkenthetők, feltéve, hogy a jelölés jól látható marad.

6.6.4.

A jelölést felhasználható méretben és formátumban a 2. sz. melléklet tartalmazza. Amenynyiben a mellékletbeli jelölés kerül kinyomtatásra, azt vastag ragasztószalaggal fedve kell
a csomagolóeszközökön elhelyezni.

6.6.5.

Szintén alkalmas módszer a kereskedelmi forgalomban kapható, öntapadó jelölés használata, amely megfelel a fenti méret- és formátumbeli előírásoknak.

6.6.6.

A jelölés a 450 l-nél nagyobb űrtartalmú IBC-k egymással szemközti két függőleges oldalán is elhelyezendő.

6.6.7.

Kivételek, eltérések
A jelölés megléte nem előírt:
 olyan küldeménydarabokon, melyek legfeljebb 5 l / kg mennyiségű veszélyes árut tartalmaznak,
 a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolóeszközein,
 telephelyközi szállítások során,
 korlátozott mennyiségek felhasználói szállításai során.

6.7.

A korlátozott mennyiség jelölése

6.7.1.

A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolóeszközeinek valamely függőleges oldalán jól látható, és az időjárás hatásának ellenálló módon fel kell tüntetni az alábbi
jelölést:

6.7.2.

A jelölés csúcsára állított négyzet (rombusz)
alakú. Az alsó, a felső rész, valamint a keretező
vonal fekete. A középső rész fehér, vagy az elhelyezésére szolgáló háttértől kellően elütő
színű.

6.7.3.

Mérete legalább 100x 100 mm, a keretező vonal vastagsága legalább 2 mm.

6.7.4.

Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés fenti ábra szerinti külső mérete 50 x 50
mm-ig csökkenthető, feltéve, hogy jól látható marad. A keretező vonal vastagsága legfeljebb 1 mm-re csökkenthető.

Oldal:
24/42

6.7.5.

A jelölést felhasználható méretben a 3. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben a mellékletbeli jelölés kerül kinyomtatásra, azt vastag ragasztószalaggal fedve kell a csomagolóeszközökön elhelyezni.
Szintén alkalmas módszer a kereskedelmi forgalomban kapható, öntapadó jelölés használata, amely megfelel a fenti méret- és formátumbeli előírásoknak.

6.7.6.

Kivételek, eltérések
 A nem korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolóeszközein a jelölés nem tüntethető fel.
 A jelölés nem előírt korlátozott mennyiségek felhasználói szállításai során.

6.8.

Álló helyzetet jelző nyilak

6.8.1.

Az alábbi küldeménydarabokat két, egymással szemben
levő függőleges oldalukon meg kell jelölni a piros, vagy
fekete színű álló helyzetet jelző nyilakkal:
 az olyan kombinált csomagolásokat, amelyekben a belső csomagolásban folyékony anyag van,
 a szellőző szerkezettel ellátott önálló csomagolóeszközök,
 a mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló mélyhűtő tartályok

6.8.2.

A nyilaknak függőlegesen a helyes irányba kell mutatniuk.

6.8.3.

A jelölés négyszögletes alakú és a küldeménydarab méretéhez képest jól látható nagyságú kell, hogy legyen, a nyilak körüli négyszögletes keret feltüntetése tetszőleges.

6.8.4.

A jelölést felhasználható méretben a 4. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben a mellékletbeli jelölés kerül kinyomtatásra, azt vastag ragasztószalaggal fedve kell a csomagolóeszközökön elhelyezni.
Szintén alkalmas módszer a kereskedelmi forgalomban kapható, öntapadó jelölés, vagy a
csomagolóeszközökön már meglévő, eredeti jelölés használata, amennyiben azok megfelelnek a fenti méret- és formátumbeli előírásoknak.

6.8.5.

Kivételek, eltérések
A nyilak megléte nem előírt:
 a nyomástartó tartályokon (pl. gázpalackokon),
 azon külső csomagolásokon, amelyekben legfeljebb 120 ml-es belső csomagolásokban
van a veszélyes áru, és a belső és a külső csomagolóeszköz között a folyékony anyag
teljes mennyiségének felszívására elegendő felszívóképes anyag van,
 szilárd anyagokat tartalmazó csomagolásokon,
 telephelyközi szállítások során,
 korlátozott mennyiségek felhasználói szállításai során.

7.

BE-, KIRAKÁS, ÁRUKEZELÉS, JÁRMŰÜZEMELTETÉS

7.1.

Általános előírások

7.1.1.

A be- és kirakás helyére érkezéskor a járművezetőnek be kell tartania a helyileg előírt rendelkezéseket, valamint a járműnek meg kell felelnie ezeknek (különösen a biztonságra,
közbiztonságra, tisztaságra és a ki- és berakáshoz használatos berendezések kielégítő
üzemelésére vonatkozóan).

Oldal:
25/42

7.1.2.

A berakás nem hajtható végre,
 ha az okmányok vizsgálata, vagy
 a jármű, valamint ki- és berakáshoz használatos berendezéseik szemrevételezése
azt mutatja, hogy a jármű, valamint annak berendezései, szerkezeti elemei, vagy a jármű
vezetője nem felel meg az előírásoknak.

7.1.3.

Berakás előtt a jármű külső felületét és a belsejét is meg kell vizsgálni, hogy ne legyen
rajta olyan sérülés, ami a jármű, vagy a berakandó küldeménydarabok épségét befolyásolná.

7.1.4.

A kirakás nem hajtható végre, ha az előzőekben említett vizsgálat során olyan hiányosságokat tapasztalnak, ami a kirakás biztonságát, vagy a közbiztonságot befolyásolhatja.

7.1.5.

Ha a berakandó küldeménydarabokon álló helyzetet jelző nyilak vannak, akkor a küldeménydarabokat a jelölésnek megfelelően kell elhelyezni.

7.1.6.

Hacsak egy mód van rá, a folyékony veszélyes árukat a száraz veszélyes áruk alatt kell elhelyezni.

7.1.7.

Vontató járművel legfeljebb egy pótkocsi vontatható.

7.2.

Élelmiszerekre, egyéb fogyasztási cikkekre és takarmányra vonatkozó
óvintézkedések

7.2.1.

Amennyiben olyan küldeménydarab szállítása történik, amely
 a 6.1, vagy a 6.2 számú bárcával (lásd a lenti képeken!), vagy

 a 9 számú bárcával (lásd a lenti képen!) van ellátva és az UN 2212, 2315, 2590, 3151,
3152, vagy 3245 számú anyagok bármelyikét tartalmazza,

nem szabad a járműveken és a be-, ki- és átrakás helyén olyan küldeménydarabokra
halmazolni, vagy közvetlen közelükbe rakni, amelyekről ismert, hogy élelmiszereket,
egyéb fogyasztási cikkeket, vagy takarmányt tartalmaznak.
7.2.2.

Ha az említett küldeménydarabokat mégis olyan küldeménydarabok közelébe rakják, amelyekről ismert, hogy élelmiszereket, egyéb fogyasztási cikkeket, vagy takarmányt tartalmaznak, akkor ezeket a következőképpen kell elkülöníteni egymástól:
a) az említett bárcával ellátott küldeménydarabok halmazolási magasságát elérő teljes
válaszfalakkal, vagy
b) olyan küldeménydarabokkal, amelyeken nincs 6.1, 6.2, vagy 9 számú bárca, illetve
amelyeken 9 számú bárca van, de nem az UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, vagy
3245 számú anyagokat tartalmazzák, vagy
c) legalább 0,8 m térközzel,
kivéve, ha az említett bárcákkal ellátott küldeménydarabok kiegészítő csomagolásban
vannak, vagy teljesen be vannak burkolva (pl. fóliával, papírlemez burkolattal, vagy más
módon).
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7.2.3.

Kivételek, eltérések
Az elkülönítési kötelezettség mezőgazdasági szállítások esetén valamennyi mezőgazdasági vegyszerre és üzemanyagra érvényes, az azokon található veszélyességi bárcáktól és
UN számoktól függetlenül, még abban az esetben, ha csomagolóeszközükön ezek a jelölések nem szerepelnek.

7.3.

Rakományrögzítés

7.3.1.

A küldeménydarabokat a szállítóegységek rakterében, rakfelületein kell elhelyezni. A vezetőfülkében történő szállítás tilos.

7.3.2.

A járművet a veszélyes áru kezelésére és rögzítésére alkalmas eszközzel kell ellátni. A veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat a járműben alkalmas, szabványos eszközzel
(pl. leszorító hevederekkel, csúszó és állítható kengyelekkel) úgy kell rögzíteni, hogy az
megakadályozzon a szállítás közben minden olyan elmozdulást, ami a küldeménydarabok
helyzetét megváltoztatná, vagy azok sérülését okozná. Ha a veszélyes árut egyéb áruval,
vagy eszközökkel együtt szállítják, minden árut úgy kell becsomagolni és rögzíteni a járműben, hogy a veszélyes áru ne szabadulhasson ki. A küldeménydarabok elmozdulása kitámasztással, vagy állványzattal is megakadályozható, vagy úgy is, hogy az üres tereket valamilyen arra alkalmas anyaggal teljesen kitöltik.

7.3.3.

Ha a rögzítés spaniferrel történik, annak rendelkeznie kell a szabványosságot igazoló címkével.

7.3.4.

Ha a rögzítés pánttal, vagy hevederrel történik, azokat nem szabad túlfeszíteni, nehogy a
küldeménydarab megsérüljön, vagy eldeformálódjon.

7.3.5.

A rakomány rögzítésére a raktér, rakfelület gyárilag kialakított rögzítési pontjait, ezek
hiányában a raktér, rakfelület erre szilárdságilag alkalmas szerkezeti elemeit kell használni.

7.3.6.

Kivételek, eltérések
 A pébé - palackokat a szállítóegységek rakterében kell elhelyezni. A vezetőfülkében
történő szállítás tilos.
A palackokat a jármű hossztengelyével párhuzamosan, vagy arra merőlegesen kell fektetni, a homlokfal közelében levő palackokat azonban a hossztengelyekre merőlegesen
(keresztirányban) kell elhelyezni.
Ha a palackokat hosszirányban helyezik el, a zárókupakokat a jármű közepe felé kell
irányítani.
A kellően stabil és a felborulás ellen védő szerkezetben szállított palackokat állítva is el
lehet helyezni.
 A mélyhűtött, cseppfolyósított nitrogén tartályait mindig abban a helyzetben kell elhelyezni, amelyre azokat tervezték, és védeni kell minden sérülés lehetőségétől, amit más
küldeménydarabok okozhatnak.
 Mezőgazdasági szállítások esetén a fenti előírások nem érvényesek. Ezzel szemben a
pótkocsin a küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével rögzíteni, hogy az egyes darabok egymáshoz és a járműhöz képest számottevően
ne mozdulhassanak el. A küldeménydarabot lezárt állapotban, a folyékony anyagot tartalmazó küldeménydarabot zárószerkezetével fölfelé kell a pótkocsira helyezni.

7.4.

Halmazolás

7.4.1.

A küldeménydarabokat csak akkor szabad egymásra halmazolni, ha arra vannak kialakítva.

7.4.2.

Ha halmazolásra kialakított, de különböző típusú küldeménydarabokat rakodnak együvé,
figyelembe kell venni, hogy halmazolás szempontjából összeillenek-e, illetve meg kell
vizsgálni teherelosztó eszközök alkalmazásának szükségességét.
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7.4.3.

Ahol szükséges, az alul lévő küldeménydarabokat teherelosztó eszközök segítségével kell
védeni a rájuk halmazolt küldeménydarabok okozta sérüléstől.

7.5.

Árukezelés

7.5.1.

A veszélyes árut tartalmazó küldemény darabokat a be- és a kirakás során óvni kell a sérülésektől.
Különös figyelmet kell szentelni a küldeménydarabok kezelésének, mozgatásának a szállításra való előkészítésük során, a jármű jellegének, amiben a küldeménydarabokat szállítani fogják, a be- és kirakás módjának, nehogy a helytelen kezelés, vagy a talajon, padlózaton való csúsztatás folytán a küldeménydarabok esetleg megsérüljenek.

7.5.2.

A járműszemélyzet tagjai veszélyes anyagokat tartalmazó küldeménydarabokat a szállítás
során nem nyithatnak fel.

7.6.

Kirakás utáni tisztítás

7.6.1.

Ha a jármű kirakása után kiderül, hogy az előzőleg szállított veszélyes anyag egy része
kiömlött, a járművet amint lehet, de még mindenképpen az újabb megrakás előtt ki kell
tisztítani.

7.6.2.

Ha a tisztítás helyben nem végezhető el, a járművet, ügyelve a megfelelő biztonságra, a
legközelebbi alkalmas helyre kell szállítani, ahol a tisztítás elvégezhető. Ennek során meg
kell tenni a megfelelő intézkedéseket a kiömlött veszélyes áru ellenőrizhetetlen szabadba
jutásának elkerülésére.

7.7.

Dohányzási tilalom

7.7.1.

A kezelési műveletek alatt tilos a dohányzás a járművek környezetében, illetve belsejében.

7.7.2.

Ez a tilalom vonatkozik az elektronikus cigarettákra és a hasonló eszközökre is.

7.7.3.

Kivételek, eltérések
 Mezőgazdasági szállítások esetén a dohányzási tilalom a szállítás alatt is tilos.

7.8.

Az egyes árukra vonatkozó kiegészítő előírások

7.8.1.

A pébé – gázpalackokat és a folyékony nitrogén nyitott mélyhűtő tartályait tilos dobálni
és ütődésnek kitenni.

7.8.2.

Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50 km távolságra (ekkora sugarú körön
belül) szállítható.

7.8.3.

A műtrágyát szállító járműveket berakás előtt alaposan ki kell tisztítani, különös tekintettel az éghető maradékokra (széna, szalma, papír stb.)
Ezen kívül a küldeménydarabok elhelyezéséhez tilos könnyen gyúló anyagot használni.

8.

JÁRMŰFELSZERELÉS
A veszélyes áruk szállítóegységeinek az alábbi előírásoknak kell megfelelni:

8.1.

Tűzoltó készülék

8.1.1.

Minden szállítóegységen készenlétben kell tartani 1 db, EN3 szabvány szerinti, ABC típusú, legalább 2 kg töltettömegű, por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható
tűzoltó készüléket.
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8.1.2.

A készüléket a járműn könnyen hozzáférhető helyen kell tartani olyan módon rögzítve,
hogy se az ne okozhasson balesetet a szállítás során várható körülmények között, se annak egyéb, a járműben elhelyezett tárgyak, eszközök ne tudjanak sérülést okozni.

8.1.3.

A készüléket az időjárás káros hatásainak ellenálló védelemben kell részesíteni (tartódoboz, vagy naptól, csapadéktól, portól védett elhelyezés).

8.1.4.

Gondoskodni kell a készülék évenkénti felülvizsgáltatásáról, a hitelességet igazoló címke
épségének biztosításáról.

8.1.5.

A készülék épségét folyamatosan fenn kell tartani. Biztosítani kell, hogy benne a hajtónyomás értéke mindvégig megfelelő legyen.

8.1.6.

Kivételek, eltérések
Amennyiben a szállítóegység 3,5 t-t meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű
járműből, vagy járművekből áll, a tűzoltó készülékek töltettömegeit az alábbi táblázat
alapján kell meghatározni járművenként:
Jármű legnagyobb megengedett
össztömege

Minimális készülék darabszám

Készülékek minimális töltettömegei

> 3,5 t és ≤ 12 t

1

6kg

> 12 t és ≤ 24 t

1/2

1 x 12kg / 2 x 6 kg

> 24 t

2

2 x 12 kg

8.2.

Figyelmeztető mellény

8.2.1.

A jármű személyzetének minden egyes tagja számára álljon rendelkezésre 1 db EN 471 szabvány szerinti kivitelű, ép állapotú figyelmeztető mellény. A mellény szabványosságát az abba varrt
címke „EN471” felirata igazolja.

8.2.2.

A mellénynek méretben igazodnia kell az azt viselő járműszemélyzethez.

8.2.3.

A mellény kizárólag a vezetőfülkében tartható.

8.3.

Kézilámpa

8.3.1.

Az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentesség alkalmazása miatt kézilámpa megléte nem
előírt. Amennyiben azonban mégis van, annak külső felületén nem lehet semmilyen fémfelület, vagy fém alkatrész.

8.3.2.

Kivételek, eltérések
Pébé - gázpalackok, benzin és gázolaj fedett járműn történő szállítása során, amennyiben
kézilámpa rendelkezésre áll, annak robbanásbiztos kivitelűnek kell lennie és erre nézve
rendelkeznie kell a lámpatesten elhelyezett, kitörölhetetlen „Ex”, vagy „Eex” jelöléssel.

Robbanásbiztos kivitelű kézilámpa és
jelölése
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8.4.

Elsősegélynyújtó felszerelés

8.4.1.

1 db elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani a járművökön.

8.4.2.

A felszerelés tartalma hiánytalan kell, hogy legyen, továbbá hitelessége nem járhat le. A hitelesség vagy a dobozon kívül elhelyezett, hitelesítő által elhelyezett igazolás, vagy a doboz tartalmát
képező, steril elemeken feltüntetett lejárati kód alapján állapítható meg.

8.4.3.

A vezetőfülkében, könnyen elérhető helyen, por- és vízmentes csomagolásban kell tartani.

8.4.4.

A felszerelés minimális tartalma az alábbi:
a) steril gyorskötöző pólya (10 cm × 5 m):

4 db

b) steril gyorskötöző pólya (5 cm × 5 m):

2 db

c) steril mull-lap (6 × 6 cm/100 lap):

2 db

d) egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 × 5 m):

4 db

e) steril mull-lap (50 cm × 80 cm):

3 db

f) kéztisztító/fertőtlenítő lap:

4 db

g) fóliakesztyű:

1 pár

h) háromszögletű kendő

2 db

i) biztosítótű (40 mm-es):

4 db

j) ragtapasz (1,25 cm × 5 m):

1 tekercs

k) olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es):

1 db

l) polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml):

1 db

m) sebtapasz vágható (6 × 10 cm):

2 db

n) higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez):

1 db

o) gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk:

1 db

p) elsősegélynyújtás képekben:

1 db

q) tartalomjegyzék:

1 db

8.5.

Kerékkitámasztó ék

8.5.1.

A szállítóegységeken kerékkitámasztó ékek megléte nem előírt.

8.5.2.

Kivételek, eltérések
A 3,5 t - nál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységeken járművenként legalább 2 db, a kerekek méretéhez és a járművek tömegéhez igazodó méretű, kialakítású kerékkitámasztó éket kell biztosítani.
Az ékeket biztonságos módon rögzíteni kell a járműveken.

9.

FUVAROKMÁNY

9.1.

Általános előírások

9.1.1.

A szállításokhoz biztosítani kell az ADR - ben előírt veszélyes áru – adatokat tartalmazó
fuvarokmányt. E mellett a fuvarokmányoknak meg kell felelniük az azokra vonatkozó
egyéb jogszabályi előírásoknak is.

9.1.2.

Az okmány adatainak mindenkor jól olvashatónak kell lenniük.

Oldal:
30/42

9.1.3.

A fuvarokmányokat legalább három hónapig meg kell őrizni és az ellenőrző hatóság részére be kell mutatni.

9.2.

Veszélyes áru - adattartalom
A fuvarokmányoknak az alábbi, ADR szerinti adattartalommal kell rendelkezniük:

9.2.1.

A szállított veszélyes áruk ADR szerinti besorolása, melyek az alábbi adatokból állnak:
a) „UN” felirat, melyet az UN szám követ,
b) A veszélyes áru helyes szállítási megnevezése, melyet zárójelbe téve ki kell egészíteni az
anyag műszaki megnevezésével M.N.N. tételek esetében,
c) Az előírt veszélyességi bárca (vagy bárcák) száma. Amely anyag egynél több veszéllyel
rendelkezik, ott a főveszély bárcájától jobbra, zárójelbe téve kell a járulékos veszély,
vagy veszélyek előírt bárcáinak számát feltüntetni,
d) Az áru ADR szerinti csomagolási csoportja (ha van),
e) A „környezetre veszélyes” bejegyzés (ha az áru az ADR szerint környezetre veszélyesnek
minősül)
Ezeket az adatokat csak a fenti sorrendben, írásjel – pontossággal, bármilyen egyéb adat
beszúrása nélkül kell feltüntetni az okmányban, ami a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó
veszélyes áruk esetében a következő:
Gázolaj esetében:
„UN 1202 gázolaj, 3, III, környezetre veszélyes”, vagy
„UN 1202 dízelolaj, 3, III, környezetre veszélyes”, vagy
„UN 1202 könnyű fűtőolaj, 3, III, környezetre veszélyes”
Megjegyzés:

Az alkalmazandó helyes szállítási megnevezést az áru biztonságtechnikai
adatlapjának 14. pontjában lévő információ szerint kell kiválasztani.

Benzin esetében:
„UN 1203 benzin, 3, II, környezetre veszélyes”, vagy
„UN 1203 motorbenzin, 3, II, környezetre veszélyes”
Megjegyzés:

Az alkalmazandó helyes szállítási megnevezést az áru biztonságtechnikai
adatlapjának 14. pontjában lévő információ szerint kell kiválasztani.

Pébégáz esetében:
„UN 1965 szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított, m.n.n. (A1 keverék), 2.1”
Megjegyzés:

Az alkalmazandó keverék megnevezését (A1, B, vagy C keverék) az áru biztonságtechnikai adatlapjának 14. pontjában lévő információ szerint kell kiválasztani.

Műtrágya esetében:
„UN 2067 ammónium-nitrát alapú műtrágya, 5.1, III”
Cseppfolyós nitrogén esetében:
„UN 1977 nitrogén, mélyhűtött, cseppfolyósított, 2.2”
Növényvédő szerek esetében:
A növényvédő szerek sokfélesége miatt példák nem sorolhatók fel. A szállítások során a
fenti, a) – e) pontok szerint kell a bejegyzést alkalmazni. Kétség esetén az Egyetem veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadójának felkeresése szükséges.
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9.2.2.

A szállított küldeménydarabok száma és ADR szerinti fajtamegnevezése az alábbi példák
szerint:
„7 db kanna”, vagy „3 db zsák”, vagy „1 db IBC”, vagy „5 db hordó”, vagy „2 db palack”,
vagy „nyitott mélyhűtő tartály”
Megjegyzés:

9.2.3.

A küldeménydarabok fajtájának megadásához kizárólag az ADR szerinti fajtamegnevezések használhatók. Nem elfogadott megnevezés például a „big
bag”, a „doboz”, a „flakon” stb. A helyes fajtamegnevezéseket a 3.9. pont
tartalmazza.

A szállított veszélyes áruk szállítóegységen megjelenő összes mennyisége szállítási kategóriánként összesítve.
A szükséges számítást jelen Szabályzat 5.2.1. és 5.2.2. pontjai szerint kell elvégezni és a kapott mennyiségeket az alábbi mértékegységekkel kell feltüntetni:
 szilárd anyagoknál (pl. műtrágya, vagy egyes növényvédő szerek), cseppfolyósított gázoknál (pl. pébégáz), mélyhűtött, cseppfolyósított gázoknál (pl. folyékony nitrogén) a
nettó tömeg kg-ban,
 folyékony anyagoknál (pl. benzin, gázolaj, egyes növényvédő szerek) a veszélyes áru
tartalom literben.
Amennyiben azonos szállítási kategórián belül kg-ban és literben kifejezendő veszélyes
áruk is megjelennek, úgy azok összes mennyiségét külön-külön meg kell adni. Példa:
„2. szállítási kategória: 30 kg + 15 l”
„3. szállítási kategória: 10 kg + 450 l”

9.2.4.

A veszélyes áruk feladójának és címzettjének a neve és pontos címe, mely jelen esetben
azonos az Egyetem adott szervezeti egységének nevével és címével.
A címek megadásánál törekedni kell a lehető legnagyobb pontosságra. Alapvetően utca és
házszám – pontossággal, ennek hiányában helyrajzi szám, ennek hiányában a közeledési útvonal száma és kilométerszelvény – pontossággal kell az adatokat feltüntetni.

9.2.5.

Az elkészítendő fuvarokmányok mintáját az 5. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletet
valamennyi, jelen dokumentációban szabályozott szállítás esetében használni kell.
A mellékletet az aktuálisan szállított veszélyes áruknak megfelelően kell alkalmazni, ezért
törlendő belőle minden, a nem szállított veszélyes árukra vonatkozó sor.
A fuvarokmányban a szürke színnel jelölt adatok alkalmankénti frissítése szükséges, a szállítások körülményeinek megfelelően. A fehér színű sorok nem módosítandók.
A „Dokumentumazonosító” rovatban a szállításhoz használt okmány (pl. menetlevél) száma tüntetendő fel, melyhez a fuvarokmány kapcsolható.
Növényvédő szerek szállítása esetén a „2” oszlop kitöltéséhez az adott anyagok biztonságtechnikai adatlapjainak adatait kell alapul venni és értelemszerűen kell feltüntetni a jelen Szabályzat 9.2.1. a) – e) pontok szerinti adatokat. Kétség esetén fel kell keresni az
Egyetem veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóját.

9.3.

Kivételek, eltérések

9.3.1.

A fuvarokmánynak a fentiekkel ellentétben nem tartalmazhat semmilyen ADR szerinti
adatot
 korlátozott mennyiségben csomagolt áruk esetén,
 korlátozott mennyiségek felhasználói szállítása során,
 telephelyközi szállítások során
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9.3.2.

Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök szállítása során a fuvarokmányba kizárólag az
alábbi ADR szerinti bejegyzés tehető és teendő:
„az ADR 1.1.3.5 bekezdése szerinti mentesség”

9.3.3.

A folyékony nitrogén közúti szállítását az Egyetem külső vállalkozás bevonásával végzi. A
fuvarokmányokat ezért minden esetben legalább 2 példányban kell elkészíteni és a szervezeti egységnél maradó példányt a járműszemélyzet erre jogosult tagjával át kell vetetni
(alá kell íratni) még a szállítást megelőzően.

9.3.4.

A fentiektől eltérően, mezőgazdasági szállítások során csak menetlevél, vagy fuvarlevél
eseményszerű vezetése kötelező. A menetlevélben, vagy fuvarlevélben a szállított anyagot a kereskedelmi megnevezésével kell bejegyezni.

10.

JÁRMŰJELÖLÉS
A veszélyes árukat szállító járműveket az alábbiak szerint kell megjelölni:

10.1.

Közúti pébégáz - szállítás
A pébé – gázpalackokat nyitott, vagy jól szellőző járműbe kell rakni. Ha ez nem lehetséges
és a küldeménydarabokat más fajta fedett járműben szállítják, a jármű rakományterének
valamennyi ajtaját a következő, legalább 25 mm magas betűkkel írt felirattal kell megjelölni:
“FIGYELEM!
NINCS SZELLŐZÉS,
ÓVATOSAN NYITNI!”

10.2.

Mezőgazdasági szállítóegységek

10.2.1. A mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan
„MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.
10.2.2. Gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítása esetén az előző pontban előírt táblán kívül a
pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni.
10.2.3. Üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.
10.2.4. Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták, a táblákat el kell távolítani, vagy le kell takarni.

11.

KÉPZÉS

11.1.

Közúti szállítás
A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó veszélyes árukat csak olyan járműszemélyzet szállíthatja, akik részesültek az ADR 1.3 fejezet szerinti, biztonsági tanácsadó által tartott képzésben és a képzésről kapott igazolást maguknál tartják.
A járműszemélyzet valamely tagja lehet olyan személy is, aki a képzésben még nem részesült, de ebben az esetben a munkáját csak olyan személy közvetlen és folyamatos felügyelete alatt végezheti, aki a képzésben már részesült és az erről kiállított igazolás nála megtalálható.
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11.2.

Mezőgazdasági szállítás
Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője az lehet, aki
 az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a közlekedési hatóság igazolást adott ki, vagy
 az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.

Oldal:
34/42

1. sz. melléklet

2.1. sz. veszélyességi bárca

Oldal:
35/42

2.2. sz. veszélyességi bárca

Oldal:
36/42

3. sz. veszélyességi bárca

Oldal:
37/42

5.1. sz. veszélyességi bárca

Oldal:
38/42

6.1. sz. veszélyességi bárca

Oldal:
39/42

9. sz. veszélyességi bárca

Oldal:
40/42

2. sz. melléklet

A környezetre veszélyes anyagok jelölése

Oldal:
41/42

3. sz. melléklet

A korlátozott mennyiségek jelölése

Oldal:
42/42

4. sz. melléklet

Az álló helyzetet jelző nyilak felhasználható formátumai

