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Tisztelt Partnereink! 

A szállítások biztonságának növelése, és a bírságolások megelőzése érdekében 
elkészítettünk egy tájékoztatót a veszélyes áruk szállításáról. Természetesen ez a 
tájékoztató csak figyelemfelkeltésre szolgálhat, mert minden vállalkozásnál egyedi 
vizsgálat szükséges a feltételrendszerek meghatározására. 

 

 Miről ismerjük fel az ADR hatálya alá tartozó Innoveng-es termékeket? 

 

Az áru csomagolásán a következő jelzések közül egy, vagy több található: 

ADR jelölések Jelentésük 

 

Gyúlékony folyékony anyag 

 
Maró anyag (lehet légnemű, folyékony, vagy szilárd) 

 
Különféle veszélyes anyagok és tárgyak, máshova nem sorolható 

veszélyek (pl. környezeti veszély, rákkeltő tulajdonság)  

 

Gyújtó hatású anyagok 

 

Mérgező anyag 

 

Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru / LQ-s jelölés 

 

Környezetre veszélyes anyagok 

 

Álló helyzetet jelölő nyilak, folyékony belső anyag tartalomra hívja fel a 

figyelmet 

     1.sz. táblázat – ADR jelölések és jelentésük 

 

http://www.hvesz.hu/
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 „Egyesítő csomagolás- Overpack”   

Amennyiben az egységrakományban lévő minden veszélyes árufajta ADR jelölései kívülről 

nem láthatóak jól, úgy a csomagoláson megjelenő jelöléseket kívül meg kell ismételni. 

 Mit kell tenni a veszélyes áru átvételekor? 

 

 Azonosítjuk a fuvarokmányban tett okmánybejegyzések és a csomagoláson található 
jelölések alapján a veszélyes árut. (okmány tartalma, és a csomagolás jelölési 
összhangban vannak-e) 

 Megvizsgáljuk a csomagolás épségét. Szivárgó, kiszóródott, átnedvesedett 
csomagolású veszélyes áru nem szállítható. 

 

 Mit kell vizsgálni az áru kiadásakor? 

 

 A csomagolás sértetlen (nem folyik, nem szivárog, nincs kiszóródás, és nem 
szennyezett veszélyes anyagtól) 

 Kötelező jelölések láthatók, sértetlenek 

 A szállító/ fuvarozó a szállítás során minimum az alábbi feltéteknek kell megfeleljen: 
o ADR vezetői engedély (mentességi szállításnál ADR 1.3 (belső) képzés igazolása) 
o A jármű rakfelületének megfelelősége (ép, tiszta, nem sérült) 
o Kötelező felszerelések megléte 
o Rakományrögzítés előírások betartása 
o A fuvarokmányban feltüntetendő adatok meglétének ellenőrzése 

   

A mentességi limithatárok fölötti szállítások esetében a partnereknek is ADR tanácsadót kell 

alkalmazniuk.  

Felmerülő kérdés esetén az alábbi elérhetőségek egyikén keressenek: 

harmos.gergely@hvesz.hu 

06-20-436-7874 

 

Üdvözlettel: 

 

…………………………………….…. 

 Harmos Gergely, Makrai Zsolt  

veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó 

(Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft.) 
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