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 Ezt a rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek
és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval
vagy lassú járművel (a továbbiakban együtt:
vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát
meg nem haladó sebességgel történő közúti
szállítására, a szállításoknál használt
szállítóegységre és annak személyzetére kell
alkalmazni.



 merev vagy hajlékony falú, szállítható
nagyméretű csomagolóeszköz, amelynek
űrtartalma legfeljebb 3 m3, gépi mozgatásra
alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során
fellépő erőhatásoknak ellenáll



 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 
szóló Európai Megállapodás hatálya alá tartozó 
növényvédő szer és műtrágya



 a vontatóból és 
pótkocsiból álló 
járműszerelvény



 Csak küldeménydarabban szállítható, a 
növényvédő szerre engedélyezett 
kereskedelmi értékesítési egységben vagy 
fogyasztói csomagolásban, beleértve a 
használat után ismét visszazárt eredeti 
csomagolást is.



FOLYÉKONY

 küldeménydarabban
 rögzített vagy leszerelhető 

tartányban szállítható

NEM FOLYÉKONY

 ömlesztve 
 küldeménydarabban 

szállítható

MINŐSÍTETT SZÁLLÍTÓ,

CSOMAGOLÓ ESZKÖZ



 zárt rakodóterű járműben vagy vízhatlan és 
lángmentesített ponyvával ellátott járműben

 zárt konténerben vagy vízhatlan és 
lángmentesített ponyvával 
ellátott konténerben szállítható

 a járművet és a konténert úgy
kell kialakítani, hogy a 
bennük lévő anyag ne érintkezhessen fával 
vagy más gyúlékony anyaggal



 küldeménydarabban, valamint rögzített vagy 
leszerelhető tartányban szállítható

 rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, 
az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti 
jóváhagyási igazolással max 6500l 

 tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 
liter, valamint a tartány és a pótkocsi 
megfelel e rendelet előírásainak



 A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra 
kötelezett a forgalomba helyezés előtt, 
majd ezt követően legalább hatévenként.

 A hatósági vizsgálatot a műszaki biztonsági 
hatóságnál kell kérelmezni. 

 Adattábláján a megfelelőséget a műszaki 
biztonsági hatóság a szállítható 
anyag megnevezésénél és a 
vizsgálat időpontjánál acél-
bélyegzővel igazolja.



 mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi 
mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan 
„MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” 

 gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítás 
esetén előzőn kívül „TŰZVESZÉLYES”

 üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét 
oldalán és hátsó részén jól 
láthatóan „TŰZVESZÉLYES” 



 közúti közlekedési szolgáltatás keretében 
mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag 
legfeljebb 50 km távolságra szállítható

 Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerű 
vezetése kötelező

 Kereskedelmi 
megnevezés



 Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot 
csak oly módon szabad szállítani, hogy a 
környezetet ne veszélyeztesse

 Tilos mezőgazdasági vegyszert, 
üzemanyagot élelmiszerekkel és 
takarmányozás célját szolgáló
anyagokkal együtt szállítani



 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. 



 Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás 

közben tilos a dohányzás.



 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 rendelet 8.2.2.8 
bekezdése szerinti ADR oktatási 
bizonyítvánnyal rendelkezik



 a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
meghatározása szerinti őstermelők





6. Táblázat

A mezőgazdasági vegyszerek és 
üzemanyagok mezőgazdasági 
vontatóval vagy lassú járművel 
vontatott pótkocsival történő közúti 
szállítása szabályainak megszegése



 Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy 
tartányban 50 000 Ft

 Nem folyékony műtrágya szállítása 
tartányban 30 000 Ft

 Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 
liternél nagyobb befogadó tartányban való 
szállítása 50 000 Ft

 Nem megfelelő vontató használata
40 000 Ft



 Nem megfelelő tartányos pótkocsi 
használata 50 000 Ft

 A tartánynak nincs érvényes hatósági 
vizsgája 50 000 Ft

 A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 
30 napnál nem régebben járt le 10 000 Ft

 Az ömlesztett árut szállító jármű vagy 
konténer kialakítása szabálytalan 40 000 Ft



 A szállító egység jelölése szabálytalan
30 000 Ft

 A tartány jelölése szabálytalan 50 000 Ft
 A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél 

hosszabb 30 000 Ft
 A fuvarokmány adatai a szállított anyagra 

vonatkozóan hiányosak 40 000 Ft
 A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak

10 000 Ft



 Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen
30 000 Ft

 Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt 
szállítás tilalmának megszegése 40 000 Ft

 Rakodási előírások megszegése 40 000 Ft
 A dohányzási tilalom be nem tartása

50 000 Ft
 A járművezetőnek nincs érvényes vizsga 

igazolása 40 000 Ft







 A közútjainkon előforduló leggyakoribb szállítási 
mód, mely a személyautótól a legnagyobb 
szállítóegységig mindenhol előfordulhat. A 
fuvarozók, illetve feladók előnyben részesítik, 
mivel a gépjármű jelölést nem igényel, illetve a 
járművezető részére (ADR 1.3 rész szerinti 
oktatáson kívül) speciális oktatást nem ír elő. 

 Azonban a leggyakoribb hiányosságok is itt 
fordulnak elő a nem megfelelő előkészítés, 
oktatás, illetve a gépjármű kialakítása miatt. 



 A mentesség alkalmazása céljából a 
veszélyes árukat szállítási kategóriákhoz 
rendelik. 

 A szállítási kategóriák: „0”, „1”, „2”, „3”, és „4” 
számmal vannak az ADR-ben jelezve. 

 A szállítási kategóriákat az egyes veszélyes 
árukra az ADR 3.2 fejezet „A” táblázatának 
15-ös oszlopában jelölik meg. Itt található 
meg a felsorolt számok valamelyike. 



 A szállítóegységen lévő veszélyes áruk 
összmennyisége szorozva a szállítási 
kategóriák szorzószámával, ha meghaladja 
az engedélyezett 1000 kockázati pontot, a 
veszélyes áruk mentesség nélküli 
küldeménydarabos szállítására vonatkozó 
előírások szerint kell az ellenőrzést 
végrehajtani. 



 UN 1202 Gázolaj 3. III 
 Amennyiben az 1.1.3.6 bekezdést kívánják alkalmazni, 

a szállított veszélyes áru összes mennyiségét és 
számított értékét szállítási kategóriánként kell 
megadni a fuvarokmányban az 1.1.3.6.3 és az 1.1.3.6.4 
pont szerint; 

 a küldeménydarabokon fel kell tüntetni az áru UN 
számát és a 

 csomagolás minősítő kódját, valamint bárcázni kell; 

 a motor/fülketűz oltására alkalmas 2 kg-os tűzoltó 
készüléknek kell a járművön lenni; 



 tilos dohányozni a kezelési műveletek alatt a 
járműben, illetve a közelében; 

 az 1 osztály anyagainál tilos a járműveken és azok 
közelében a nyílt láng használata (8.5, S1); 

 amennyiben az adott anyagra előírás, a fedett 
járművet vagy zárt konténert szellőztetni kell; 

 az alkalmazandó járműtípusra és a hőmérséklet-
szabályozásra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani; 



 az együvé rakásra, elkülönítésre, a rakfelület tisztaságára, 
az árukezelésre és a 

 rögzítésre vonatkozó előírásokat is be kell tartani; 
 tilos a járműbe, illetve a raktérbe nyílt lánggal égő 

világítóeszközzel bemenni; 
 a rakodási műveletek alatt a jármű motorját az önrakodó 

járművek kivételével le kell 
állítani; 

 ADR 1.3 oktatásról szóló igazolás megléte a gépjármű 
vezetőnél és az esetleges kísérőnél (belföldi eltérés!). Az 
igazolás formája nincs meghatározva, csak az, hogy a 
munkáltató állítsa ki és írja alá! 



UN3082   UN3077

Ezek az anyagok, ha önálló csomagolóeszközben vagy 
kombinált csomagolásban szállítják, és az önálló 
csomagoló eszköz, ill. a kombinált csomagolás minden 
belső csomagolóeszköze legfeljebb 5 liter folyékony 
anyagot; vagy legfeljebb 5 kg szilárd anyagot tartalmaz, 
vala mint a csomagoló eszköz megfelel a 4.1.1.1, a 
4.1.1.2 és a 4.1.1.4 - 4.1.1.8 bekezdés általános 
előírásainak, nem tartoznak az ADR többi előírásainak
hatálya alá.



?


