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Jogszabályi háttér
• 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezıgazdasági 

vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval 
vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti 
szállításáról;

• 156/2009. (VII. 29.) Kormány rendelet a közúti 
árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, 
valamint a bírságolással összefüggı hatósági 
feladatokról;

• 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és 
„B” Melléklete kihirdetésérıl, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseirıl.
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7/2011. (III. 8.) NFM rendelet
Ezt a rendeletet a 
mezıgazdasági vegyszerek 
és üzemanyagok 
mezıgazdasági vontatóval
vagy lassú jármővel (a 
továbbiakban együtt: 
vontató) vontatott 
pótkocsival, 40 km/órát meg 
nem haladó sebességgel 
történı közúti szállítására, a 
szállításoknál használt 
szállítóegységre és annak 
személyzetére kell 
alkalmazni.
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Fogalmak
• IBC: merev vagy hajlékony falú, 

szállítható nagymérető
csomagolóeszköz, amelynek 
őrtartalma legfeljebb 3 m3, gépi 
mozgatásra alkalmas kivitelő, a 
szállítás és kezelés során fellépı
erıhatásoknak ellenáll;

• Küldeménydarab: a 
csomagolási mővelet 
végterméke, amely a feladásra 
kész csomagolóeszközbıl, 
nagycsomagolásból vagy IBC-bıl
és tartalmából áll.



Fogalmak

• Küldeménydarabban 
történ ı szállítás : a 
mezıgazdasági vegyszer 
és az üzemanyag 
csomagolóeszközben 
(ideértve az IBC-t is) 
történı szállítása.
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Fogalmak

• Mezıgazdasági vegyszer : 
Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás hatálya 
alá tartozó növényvédı szer és 
mőtrágya;

• Szállítóegység : 
a vontatóból és pótkocsiból álló
jármőszerelvény.



Fogalmak
• Tartány: maga a 

tartányköpeny, beleértve 
annak üzemi és szerkezeti 
szerelvényeit. Ahol a 
tartány szó önmagában 
szerepel, tankkonténert, 
mobil tartányt, leszerelhetı
tartányt jelent.

• Üzemanyag: a 
mezıgazdasági gépek 
dízelüzemanyagai és a 
könnyő főtıolajok, amelyek 
lobbanáspontja legfeljebb
100 °C.
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Növényvédı szer
• Csak küldeménydarabban 

szállítható;
• A növényvédı szerre 

engedélyezett kereskedelmi 
értékesítési egységben vagy 
fogyasztói csomagolásban, 
beleértve a használat utáni 
ismét visszazárt eredeti 
csomagolást is;
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Mőtrágya
• Nem folyékony

mőtrágya ömlesztve 
vagy 
küldeménydarabban;

• Folyékony m őtrágya
küldeménydarabban, 
valamint rögzített vagy 
leszerelhetı tartányban 
szállítható.
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Mőtrágya ömlesztve
• zárt rakodóterő jármőben vagy vízhatlan és 

lángmentesített ponyvával ellátott jármőben, valamint;

• zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített 
ponyvával 
ellátott konténerben szállítható;

• a jármővet és a konténert úgy kell kialakítani , hogy a 
bennük lévı anyag ne érintkezhessen fával vagy más 
gyúlékony anyaggal, vagy amennyiben a falak és a 
padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek, 
ezek teljes felületét el kell látni lángmentesített, 
vízhatlan béléssel vagy nátrium-szilikátból vagy hasonló
anyagból készült bevonattal.
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Üzemanyag és folyékony 
mőtrágya szállítása

• Üzemanyag küldeménydarabban, valamint rögzített 
vagy leszerelhetı tartányban szállítható;

• Tartányos pótkocsi akkor használható, ha
– rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR 

rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti jóváhagyási 
igazolással és a tartányának befogadóképessége 
legfeljebb 6500 l, továbbá a szállítóegység minden 
más tekintetben megfelel e rendelet elıírásainak; 
vagy

– tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, 
valamint a tartány és a pótkocsi megfelel e rendelet 
elıírásainak.
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Tartányos pótkocsira 
vonatkozó elıírás I.

• A tartányos pótkocsi tartányának gyártására, 
szerelvényezésére az ADR rendelet el ıírásait kell 
alkalmazni ;

• A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett a 
forgalomba helyezés el ıtt , majd ezt követıen legalább 
6 évenként ;

• A hatósági vizsgálatot a mőszaki biztonsági 
hatóságnál kell kérelmezni. 

• Adattábláján a megfelelıséget a mőszaki biztonsági 
hatóság a szállítható anyag megnevezésénél és a 
vizsgálat idıpontjánál acélbélyegzıvel igazolja.



Tartányos pótkocsira 
vonatkozó elıírás II.

• A tartányos pótkocsira a közúti jármővek 
megvizsgálásáról szóló rendeletben, valamint a 
közúti jármővek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl 
szóló rendeletben foglaltakon kívül a 
következıket kell alkalmazni:

• Elektromos vezetékrendszerét megfelelıen kell 
rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni;

• Megengedett vontatási sebessége legalább 25 
km/h.
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A szállítóegységet a 
következık szerint kell 

jelölni
• Mezıgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és 

hátsó részén jól láthatóan „MEZİGAZDASÁGI VEGYSZER”
feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni;

• Gyúlékony  mez ıgazdasági vegyszer szállítás esetén az elızı
pontban elıírt táblán kívül a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó
részén jól láthatóan „TŐZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is 
el kell helyezni;

• Üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól 
láthatóan „TŐZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát kell 
elhelyezni.

• Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták vagy a tartányt 
kitisztították, a táblákat el kell távolítani vagy le kell takarni!
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További szabályok

• Mezıgazdasági vegyszer 
és üzemanyag legfeljebb 
50 km távolságra 
szállítható ;

• Menetlevél vagy fuvarlevél 
eseményszerő vezetése 
kötelezı;

• A szállított anyagot a 
kereskedelmi 
megnevezésével kell 
bejegyezni.
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További szabályok
• Mezıgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, 

hogy a környezetet ne veszélyeztesse;
• Tilos mezıgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és 

takarmányozás célját szolgáló
anyagokkal együtt szállítani.

• Ha a rakomány egy része a jármőre kiömlött, a jármővet amint lehet, de 
legkésıbb az újabb megrakás elıtt meg kell tisztítani.

• A tartánynak a szállítás alatt csepegés- és szivárgásmentesnek kell lennie.
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Rögzítés I.
• A pótkocsin a 

küldeménydarabokat úgy 
kell elhelyezni és arra 
alkalmas eszközök 
segítségével rögzíteni , hogy 
az egyes darabok 
egymáshoz és a jármőhöz
képest számottevıen 
ne mozdulhassanak el ;
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Rögzítés II.

� A küldeménydarabokat 
lezárt állapotban, a 
folyékony anyagot 
tartalmazó
küldeménydarabot 
zárószerkezetével fölfelé
kell a pótkocsira helyezni.
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Dohányzás

Az árukezelési 
mőveletek alatt és 
a szállítás közben

tilos a dohányzás .
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A szállítóegység vezetıjére 
vonatkozó elıírások

• A mezıgazdasági vegyszer és 
üzemanyag belföldi közúti 
szállítására elıírt szabályokból 
vizsgát tett, és errıl 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 .

• NEM KELL ALKALMAZNI : 
ıstermel ık esetében .
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Szankciók

A mezıgazdasági 
vegyszerek és üzemanyagok 
mezıgazdasági vontatóval 
vagy lassú jármővel vontatott 
pótkocsival történı közúti 
szállítása szabályainak 
megszegése.

156/2009. (VII. 29.) Kormány rendelet
5. melléklet 6. táblázat:





A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

(ADR)
• A szállítás jellegéb ıl adódó mentességek :

– A magánszemélyek által történı veszélyes áru szállításra, 
amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és 
személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidı
vagy sport célokra szolgál. Amennyiben ez az áru 
magánszemély által vagy magánszemély részére 
megtöltött, újratölthetı tartályokban szállított gyúlékony 
folyékony anyag, akkor az összmennyiség egy tartályban 
legfeljebb 60 l, egy szállítóegységen legfeljebb 24 0 l 
lehet .
Az IBC, a nagycsomagolás, ill. a tartány nem tekint hetı
kiskereskedelmi csomagolásnak .



– Az ebben a mellékletben nem szereplı gépek és készülékek 
szállítására, amelyek szerkezetükben vagy mőködtetı elemeikben 
veszélyes árut tartalmaznak, feltéve, hogy a veszélyes áru 
normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának 
megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették.

– A vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fı
tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély-és magasépítési 
munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és 
karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások 
csomagolóeszközönként legfeljebb 450 l mennyiségő veszélyes 
áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi 
határokon belül.

Üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre vonatkozó men tességek
– Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök (beleértve az üres IBC-

ket és nagycsomagolásokat), amelyekben a 2, a 3, a 4.1, az 5.1, a 
6.1, a 8 és a 9 osztály anyagai voltak, nem esnek a RID/ADR 
elıírásainak hatálya alá.
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Az egy szállítóegységben szállított 
mennyiségbıl adódó mentességek I.

• A veszélyes áruk a „0”, „1”, „2”, „3” vagy „4” szállítási 
kategóriákhoz vannak hozzárendelve, amint az a 3.2 
fejezet „A” táblázat 15 oszlopában jelezve van.

Szállítási kategória Legnagyobb összmennyiség
0 0
1 20
2 333
3 1000
4 korlátlan
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ADR 3.2 „A” táblázat



ADR 3.2 „A” táblázat
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• Ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes áruk 
mennyisége nem haladja meg az adott szállítási 
kategóriára az 1.1.3.6.3 pont táblázatának 3 oszlopában 
jelzett értéket vagy az 1.1.3.6.4 pont szerint számított 
értéket (1000 „ADR pont”), akkor ezek az áruk 
küldeménydarabokban egy szállítóegységben 
szállíthatók bizonyos elıírások alkalmazása nélkül:
– Nem kell narancssárga táblával ellátni a jármővet;
– Nincs szükség írásbeli utasításra.

Az egy szállítóegységben szállított 
mennyiségbıl adódó mentességek II.
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KIVÉTELEK :

– A szállított anyagra vonatkozóan az ADR 5.4.1 
szakasz szerinti fuvarokmány, és ha 
szükséges, a nagykonténer, ill. a jármő
megrakási bizonyítvány;

– 1 db A, B, C tőzosztályú tüzek oltására 
alkalmas, legalább 2 kg mennyiségő por 
oltóanyagú tőzoltó készülék;

– ADR 8.2.3 szerinti oktatás;
– A szállított küldeménydarabok nem lehetnek 

felnyitott állapotban;
– Hordozható világítókészülék;
– Dohányzási tilalom.



Köszönöm a figyelmet!


