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Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

Ellenőrzési jegyzék – 26. pont 
 

26. Nagybárcák a tartányon, 
konténeren, járművön 

� megvizsgálva � szabálytalan � tárgytalan 

 
 Általános előírások a nagybárcákra: 
 A veszélyes árut szállító járműveket (ha szükséges) minden esetben a két hosszanti és a 

hátsó oldalon kell az eszközzel megjelölni. 
 Konténereket, tankkonténereket mind a 4 oldalon, a járműtől függetlenül jelölik. 
 A jelzések számát és fajtáját a fuvarokmány adatai rögzíti: Ellenőrző jegyzék 13.pont.  
 A nagybárcák mintái megegyeznek a 25. pontban megadottakkal. 
 Méretük legalább 25 x 25 cm. 

 Ömlesztett szállítás 
 Lásd: Ellenőrző  jegyzék 12. pont 
 jármű jelölése – három oldalon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 konténer jelölése – négy oldalon 
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 Küldeménydarabos szállítás: 

 

 

 

 

 

Csak az ADR 1-es és a 7 –es áruosztály anyagainál szükséges! 

 

 Tartányos szállítás 
 Lásd: Ellenőrző jegyzék 12. pont 

 egyfajta áru, egy vagy többkamrás járműben – két oldalra és hátra egy-egy nagybárca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 többrekeszes jármű, többfajta áru – minden kamra oldalára a megfelelő bárca, a 
szállítóegység vége semleges felület, mindegyik fajtából kell egy jelzés 
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 tankkonténer, MEG-konténer, mobil tartány – mind a négy oldalon kell hogy tartalmazza az 
anyagra vonatkozó veszélyességi bárcát  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:  A fotó ADR-től eltérő szabályok szerint táblázott mobil tartányt mutat! 

  

 Fontos: ömlesztett és tartányos szállításnál még üres, tisztítatlan jármű ill. tartány esetében is 
használni kell a veszélyességi bárcákat 

 
 Szabálytalan:  
 amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg a bárcázás  
 a bárcák fizikai állapota illetve tartalma megkifogásolható 

 Tárgytalan: 
 küldeménydarabos szállításnál / kivéve 1-es, 7-es osztály mentesítő határ fölötti szállítása 
 üres, tisztított tartányjármű ill. tankkonténer, MEG-konténer, mobil tartány esetén → 

tisztítási bizonylattal kell igazolni! 
 
 

A szabálytalanság kategóriája: 
 hiányzó bárcázás: I. kockázati kategória 
 helytelen bárcázás: II. kockázati kategória 
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Ellenőrzési jegyzék – 27. pont 

 

27. 
Jármű / szállítóegység / konténer 
jelölése (narancssárga tábla, magas 
hőmérséklet jele)  

                             
� megvizsgálva 

                              
� szabálytalan 

                             
� tárgytalan 

 
 A narancssárga (veszélyt jelző) tábla típusai: 
 Szám nélküli tábla (küldeménydarabos szállításokhoz – mindkét típusa használható) 

 
 
 
 
 
 
 Számozott tábla (ömlesztett és tartányos szállításhoz ) 

 
 
 
 
 

 Mérete téglalap alakú, min.30x40cm (+/- 10%), 
a szám nélküli a jármű méreteitől függően csökkenthető 
min.12x30cm-ig. 

 Vékony fekete szegéllyel ellátott 
 Számozott veszélyt jelző táblánál (ADR 5.3.2.2.2 ): 
 a számoknak kitörölhetetleneknek kell lenniük,  
 a számok 10cm magasak. 
 15 percig tartó égés után is olvashatóknak kell maradniuk (ez pl. dombornyomással 

biztosítható.) 
 A táblának (vagy a cserélhető számoknak) a jármű helyzetétől függetlenül rögzítve kell 

maradnia. Ez azt jelenti, hogy például az eddigi, sínszerű tartókeretbe csúsztatott táblák 
tovább nem használhatók, mert azokat felfelé ki lehet húzni a sínből. 

 A megjelölés szabályai szállítási módonként különbözőek (Lásd Ell. jegyzék 12. pontja!) 
 
 
 
 
 
 



 
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG  

Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

 
 Ömlesztett szállításnál megjelenő alternatívák: 

a) Elöl és hátul a jármű hossztengelyére merőlegesen rögzített, a veszélyes áru veszély-
számát és UN számát is tartalmazó  számozott narancssárga veszélyt jelző táblákkal.  

 
 
 
 
 
 

b) Amennyiben pl. a szállítás több rekeszből álló járműben történik, amelynek rekeszei 
eltérő anyagazonosítóval (UN szám) rendelkező veszélyes árut tartalmaznak, a járművet 
elöl - hátul szám nélküli narancssárga veszélyt jelző táblával, a rekeszek mindkét oldalát 
pedig  számozott veszélyt jelző táblával kell ellátni (5.3.2.1.4).  
Ezt a jelölést egyfajta anyag járműben/konténerben történő szállítása esetén is lehet 
alkalmazni! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: - üres, tisztítatlan járművön ugyanúgy kell a jelöléseket fennhagyni, mintha 
rakott lenne a jármű. 

- A bárcázás szabályait a 26-os pontban ellenőrzi!  

 Küldeménydarabos szállításnál, mentesítő határ fölött: 
Elöl – hátul szám nélküli narancssárga veszélyt jelző tábla az előírás. /ADR 5.3.2.1.1.  
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 Tartányos szállításnál megjelenő alternatívák: 

a) Elöl és hátul a jármű hossztengelyére merőlegesen rögzített szám nélküli veszélyt jelző      
táblák, továbbá a tartánykamra oldalán elhelyezett számozott narancssárga táblák, a 
benne lévő anyagra vonatkozó veszély- és UN számmal 

 
 
 
 
 
 

b) Egyfajta veszélyes áru szállítása esetén a szállítóegységet megjelölhető elöl-hátul 
számozott veszélyt jelző táblákkal. 
A tábla felső részében az ADR 3.2 A táblázat 20. oszlopában az anyagra előírt veszélyt 
jelző szám, míg az alsó részében az UN szám van rögzítve. 

 
 
 
 
 

c) Könnyített jelölés alkalmazható az olyan tartány járműveknél amelyek egy vagy több 
tartányukban az UN 1203, 1202, 1223, 1268, 1863 szám alá tartozó árut szállítanak. 
Ilyenkor elég elöl és hátul számozott narancssárga táblával jelölni, a szállított 
legveszélyesebb anyagra vonatkozó veszélyt jelölő számmal! 
A legveszélyesebb anyag az, amelynek a legalacsonyabb a zárttéri lobbanáspontja! 
Pl. gázolaj és a motorbenzin együtt történő szállításánál elég a motorbenzinre történő 
jelölés! 
Ilyenkor a veszélyt jelölő szám:33 és az UN szám: 1203!  
A szállított veszélyes árukat tartánykamránként most is pontosan be kell a 
fuvarokmányba jegyezni. 

 
 
 
 
 
 Konténerek, tankkonténerek, MEG - konténerek és mobil tartányok szállítása: 
o Veszélyes áruk ömlesztett és tartányos szállítására szolgáló konténer, tankkonténer, MEG 

- konténer és mobil tartány oldalain - jól látható módon-, a jármű hossztengelyével 
párhuzamosan számozott narancssárga táblákat kell elhelyezni. 

o A szállított valamennyi anyagra vonatkozó azonosítót fel kell tüntetni./5.3.2.1.5 
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o szilárd veszélyes anyag ömlesztett szállításakor a fém számozott táblát ragasztható 
fóliával, vagy festéssel is lehet helyettesíteni, ha a jelölés tartós és időjárásálló. Ebben az 
esetben nem kell teljesíteni a tűzállósági feltételt /5.3.2.1.5 

o A járművet elöl és hátul szám nélküli narancssárga táblával kell megjelölni /5.3.2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Egyféle veszélyes áru szállítása esetén elegendő a szállítóegység elején és hátulján a 
számozott tábla elhelyezése. 

 
5.3.2.1.5 
Ha a szállító járművön lévő konténerre, tankkonténerre, MEG-konténerre, illetve mobil- 
tartányra erősített, az 5.3.2.1.1 pontban előírt narancssárga táblák kívülről nem láthatóak 
tisztán, akkor ugyanolyan táblákat kell elhelyezni a jármű mindkét oldalára.  
 
Megjegyzés: 
Azokat a fedett, ill. ponyvás járműveket, amelyek legfeljebb 3000 liter befogadó-
képességű tartány(oka)t szállítanak nem kell számos narancssárga táblával megjelölni! 

 
Például: 

o Tankkonténer 3000 liter alatt, jelölése 100 x 100 mm bárcákkal, jármű jelölés 
számnélküli narancssárga táblákkal. Ha a szállított veszélyes áru a környezetre is 
veszélyes, a bárcáknak megfelelően a környezetre veszélyes jelölést is el kell helyezni. 

      
Veszélyes árut szállító jármű 3000 liter alatti tankkonténert szállít, szabályosan  
jelölve. 
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o Ponyvás járművön szállított kisméretű (3000 liter alatti) tankkonténerek 5.3.2.1.1 pont 
szerint jelölve vannak. 

 

 Üres, tisztítatlan tartányjárművek és tankkonténerek jelölése 
o Ugyanúgy kell jelölni mint rakott állapotban! /5.3.2.1.7 
o Ha a táblákat nem veszik le, csak letakarják, a takarásnak is tűzállónak kell 

lennie/5.3.2.1.8 

 Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk (küldeménydarabos) szállítása 
o A 12 tonna legnagyobb össztömeget meghaladó korlátozott mennyiségű veszélyes áru 

küldeménydarabokat tartalmazó szállítóegységeket elöl és hátul az „LTD Q ” jelöléssel 
kell ellátni. 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

o A szállítóegységen 12 tonna legnagyobb össztömeget meghaladó korlátozott mennyiségû 
veszélyes áru küldeménydarabokat tartalmazó konténereket ugyanezen jelöléssel mind a négy 
oldalukon meg kell jelölni.  
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Ha a nagybárcák nincsenek elhelyezve, vagy kívülről nem láthatók, a jelölést a szállítóegység 
elején és hátulján is el kell helyezni. 

o Legalább 250x250 mm  kell hogy legyen 
o Ez a jelölés elhagyható, ha a korlátozott mennyiségű veszélyes áru küldeménydarabok összegzett 

bruttó tömege nem haladja meg  konténerenként / szállítóegységenként a 8 tonnát. 
o A tengeri szállítást is magában foglaló szállítási láncban történő továbbítás esetén az IMDG 

kódex 3.4 fejezete szerinti jelölés is megengedett. 
 

 Olvadékok, magas hőmérsékletű anyagok szállításánál használják 
a magas hőmérsékletre utaló kiegészítő bárcát: 
o A bárcával a tartányjármûveket, tankkonténereket, mobil 

tartányokat, különleges jármûveket és konténereket, ill. 
különlegesen felszerelt jármûveket kell megjelölni. 

o A veszélyt jelző számozott tábla felső sorában megjelenő 99-es szám mindig, a 44-es 
alkalmanként jelzi a bárca használatának szükségességét. 

            
 

o A 3.2 A táblázatban ebben az esetben az 560-as különleges utasítás szerepel. 
o Elhelyezése a járműveknél 3, a konténereknél 4 oldalon a nagybárca mellett szükséges.  
o A bárca oldalhosszúsága legalább 250 mm. 

 
 Szabálytalan: 
 Amennyiben a jelölések nem felelnek meg a leírtaknak. 

 Tárgytalan: 
 Küldeménydarabos szállításnál,  

i. az 1.1.3.6 szerinti mentesítés  (Ell. Jegyzék 11. Pont) és 
ii. az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk esetén. 

                                                     
 
A szabálytalanság kategóriája:  
 jelölések hiánya – I. kockázati kategória 
 helytelen jelölés – II. kockázati kategória 
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Ellenőrzési jegyzék – 28. pont 
 

28. Az ADR-ben előírt általános 
célú biztonsági felszerelés  �  megvizsgálva �  szabálytalan �  tárgytalan 

 
A felszerelés vizsgálata során az ADR előírásai szerint az alábbiak megléte szükséges, melyeket a 
szállítóegységen kell tartani: 

 Kerékkitámasztó ék (minden járműre) 
o Nemzetközi szállítás esetén járművenként legalább 1 db, a jármű legnagyobb 

össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű.  
o Az ékek anyaga lehet pl. műanyag, kemény gumi, fém…stb…a szabályozás ezt nem 

rögzíti! 
o A járművön biztonságos helyen kell az eszközöket tartani, hogy azok a szállítás normál 

körülményei során ne eshessenek le, egyéb sérüléseket ne okozhassanak. 
 

 
 

 
 

 
 
                 Szabálytalan       Szabályos  

Figyelem !  
A 6/1990 (IV12.) KöHÉM rendelet 104.§. ékekre vonatkozó előírása 3.5 tonna össztömeg 
feletti jármű esetén 2 db. 

 Két, önmagában megálló figyelmeztető jelző 
o Minden veszélyes árut szállító szállítóegységet fel kell szerelni 2 db önmagában megálló 

figyelmeztető jelzővel, melyek pl. az alábbiak lehetnek:  

a) Borostyán színű fénnyel villogó lámpák, melyek a jármű 
villamos berendezéseitől függetlenül (elemről) működnek 

 
 

b) Terelőkúpok, melyeknek fényvisszaverő tulajdonságúak 
 
 
 

c) elakadásjelző háromszög  
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o Korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruknál, illetve az ADR 
1.1.3.6 bekezdése szerint feladott áruknál meglétük nem előírt. 

Megjegyzés: Az elemmel működő, borostyán színű fénnyel villogó lámpák  „TESZT” 
kapcsolóállással is rendelkezhetnek. Ez a kapcsolóállás megnövelt áramfelvétel 
mellett a járműszemélyzet részére jelzi a működőképességet. 

 

 Szemöblítő-folyadék 
o A szemöblítő palack kimondottan erre a célra gyártott eszköz 

jellegzetes alakkal.  

o A szállítás során vízzel, vagy szemöblítő oldattal töltött 
állapotban kell lennie.  

o Amennyiben szemöblítő oldat van, hitelesnek kell lennie. 

o A felhasználási idejét, érvényességét is ellenőrizni kell. 

o Meglétük nem szükséges az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 és 2.3 számú veszélyességi bárcák 
esetén. 

 
  1  1.4       1.5         1.6  

 

 
 

    2.1  2.2       2.3  
 

Megjegyzés: 
Az ADR a szemöblítő folyadék meglétét írja elő, a milyenségét nem, így tiszta víz is 
használható. 
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A járműszemélyzet minden tagja részére 

 Fényvisszaverő mellény (ruházat) (pl: az EN 471 szabvány szerinti vagy azzal 
egyenértékű 
o Állapota megfelelő legyen! A fényvisszaverő jelzések nem 

lehetnek leszakadva, nem lehetnek sérültek, vagy 
szennyeződöttek. 

o Szempont a mérethelyesség. 
o Szabvány szerint hitelesített legyen, pl. EN 471 vagy 

azzal egyenértékű.  
A felirat a mellénybe varrt címkén szerepel pl: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

o Korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruknál, illetve az ADR 
1.1.3.6 bekezdése szerint feladott áruknál meglétük nem előírt. 
 

 Hordozható világítókészülék (szikramentes kézilámpa) 
o A járműszemélyzet minden tagja részére. 
o Működöképes. 
o Felületén nem lehet szikrát okozó külső fémfelület.  
o A gyúlékony gázokat és a legfeljebb 60° lobbanáspontú 

folyadékokat szállító fedett járműveken a személyzet 
robbanásbiztos (Ex jelzésű) kézilámpával kell, hogy 
rendelkezzen: 

 
 
 
 
 

 
 
 
Az ilyen árukat az alábbi veszélyességi bárcákkal jelölik: 
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    2.1        3  

o Korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruknál, nem szükséges. 
o Az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerint mentesített szállításoknál előírt. 

 

 Védőkesztyű (1 pár) 
o A kesztyűk a szállított veszélyes áru tulajdonságaitól 

függően víz-, saválló kivitelűek, gumiból, vászonból, 
vagy bőrből készültek. Kivitelezésére az ADR 
jogszabály nem ad előírást 

o Ép állapotú és mérethelyes legyen. 
o Korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruknál, illetve az ADR 

1.1.3.6 bekezdése szerint feladott áruknál megléte nem előírt. 
 

 Szem védelmére alkalmas eszköz (pl. védőszemüveg) 
o Sérülésmentesnek kell lennie, biztosítania kell, hogy viselés közben 

azon  veszélyes áru át ne jusson.  
o Méretének igazodnia kell a személyzet fejméretéhez. A személyzet 

minden tagja részére 1 – 1 db.  
o Kivitele lehet műanyag védőszemüveg, vagy teljes arcot védő álarc, 

sisak arcvédő plexilemezzel. Nem lehet sérült, deformálódott, hogy az a 
használatát befolyásolja. 

o Korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes 
áruknál, illetve az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerint feladott áruknál megléte nem előírt. 

 
 Megvizsgálva:  
 Ha a fenti szempontok mindegyike teljesül. 

 Szabálytalan:  
 Ha a fenti szempontok egyike nem teljesül. 

 Tárgytalan: 
 Korlátozott és6vagy Engedményes mennyiségnél. 
 1.1.3.6 bekezdése szerint feladott mennyiségeknél. 
Megjegyzés: - A fenti felszerelések mellett a 6/1990. (IV.12.) Kormányrendelet is tesz 

előírásokat a felszerelésekre, amelyeket be kell tartani. 
- A bírságokat felszerelési tételenként kell alkalmazni. 

 

A szabálytalanság kategóriája: 
 II. kockázati kategória 
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Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

 
Ellenőrzési jegyzék – 29. pont 

 

29. A szállított árunak megfelelő 
felszerelés �  megvizsgálva �  szabálytalan �  tárgytalan 

 
 Légzésvédő maszk – menekülőkámzsa 

o A járműszemélyzet minden tagja részére, ha a rakomány a 2.3, ill. a 6.1 számú bárcával 
jelölt. 

     
    2.3   6.1 

o pl. EN 141 európai szabvány szerinti menekülő kámzsa, vagy álarc kombinált A1B1E1K1-
P1, vagy A2B2E2K2-P2 jelű gáz/részecske szűrőbetéttel használható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
           Menekülő kámzsa                       
   

o A szűrőbetétnek érvényesnek kell lennie, amelyet a csomagoláson, vagy a szűrőbetéten 
kell ellenőrizni. 

 
 
 
 
 
 
                    
        Szűrőbetét                            Érvényesség a szűrőbetéten              Érvényesség a csomagoláson 
 

o A járműszemélyzet minden tagja részére szükséges. 
o Állapota ép legyen! 



 
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG  

Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

 
 Csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz 

o A 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 számú veszélyességi bárca használata esetén szükséges. 
 
 
 
 
 
 3      4.1         4.3                       8                        9 
   

o Mérete olyan legyen, hogy alkalmas legyen egy átlagos csatornaszem zárására. 
o Olyan anyagból (pl. gumilap) készüljön, amely súlyából fakadóan önmagában is képes 

biztonságosan zárni.  
Ha erre a célra könnyebb fóliát használnak, a járművön rendelkezésre kell állnia 
valamilyen nehezéknek (pl. homok… stb.). 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Csatornanyílás zárására alkalmas eszközök 
 

 Gyűjtőedényzet 
o A 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 számú veszélyességi bárca használata esetén szükséges. 
o A veszélyes áruval szennyezett ruházat és/vagy a szabadba jutott és felszedett veszélyes 

áruk összegyűjtésére szolgál. 
o Anyaga kellően erős legyen (pl. vastag falú fóliazsák, vagy merev falú edény)  

 
 
 
 
 
 
 
                              Műanyag fólia                       Merev falú gyűjtőedények tetővel 
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Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

o Biztosítani kell a zárhatóságot (zsák esetén alkalmas zsineg, merev falú edény esetén  
zárófedél). 

 
 Megvizsgálva:  
 Ha a fenti szempontok mindegyike teljesül. 

 Szabálytalan:  
 Abban az esetben, ha a fenti szempontok egyike nem teljesül. 

 Tárgytalan: 
 Korlátozott mennyiségnél. 
 Engedményes mennyiségnél  
 1.1.3.6 bekezdése szerint feladott mennyiségeknél  

Megjegyzés: 
A bírságokat szabálytalan felszerelésenként kell kiróni. 
 

A szabálytalanság kategóriája: 
 II. kockázati kategória 

 
 
 
 
 

Ellenőrzési jegyzék – 30. pont 
 

30. Az írásbeli utasítás(ok)ban 
előírt további felszerelések �  megvizsgálva �  szabálytalan �  tárgytalan 

 Az írásbeli utasítás tartalma 2009-ben megváltozott. Ennek megfelelően e tétel alatt egyetlen 
ellenőrzendő felszerelés sem található: 

Tárgytalan:  
 Minden esetben 

 
 
 
A szabálytalanság kategóriája aktualitását veszítette. 
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Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

Ellenőrzési jegyzék – 31. pont 
 

31. Tűzoltó készülékek �  megvizsgálva �  szabálytalan �  tárgytalan 
 

 A tűzoltó eszközöket: 
 EN 3 szabvány szerinti A, B és C tűzosztályú tüzek oltására 

alkalmas, por oltóanyagú (vagy más, de azonos oltási 
képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni 
 Az „A B C” felirat jelzi a készüléken az információt az ábra  

szerint 
„8.1.4.3 Az oltóanyagnak alkalmasnak kell lennie a járművön való alkalmazásra, és meg 
kell felelnie az EN 3 “Hordozható tűzoltó készülékek” c. szabvány, 1 – 6 rész (EN 3-1:1996, 
EN3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995) vonatkozó 
előírásainak.” 

 Állapota: 
 A tűzoltó készülék nyomásának a megengedett értékeken 

belül kell lennie. Nem fogadható el, ha a nyomásmérő a zöld 
sáv alatti értéket mutatja.  
Ha a nyomásmérő a zöld sáv fölött van, az ellenőrzésnél az 
eszköz mérlegelés tárgyát képezi. Ilyen esetben a készülék 
működéséhez szükséges nyomásérték biztosított.  

 
 Nem hiányozhatnak fontos részeik, szerkezeti elemeik, pl. a tömlő, a nyomásmérő, 

működtető kar. 
 

 Előírt töltettömegek 
 Minden veszélyes árut szállító járművön a motor vagy a vezető fülke tüzének oltására 1 db  

legalább 2 kilógramm mennyiségű, por oltóanyagú, a fentieknek megfelelő tulajdonságú 
készüléknek kell lennie.  
A szállítóegységeken a megengedett legnagyobb össztömegétől függően az alábbi 
töltettömegű készülékeknek is kell lenni:  
 

A szállítóegység 
engedélyezett legnagyobb 
tömege 

Tűzoltó 
készülékek 

legkisebb száma 

Legkisebb 
kapacitás szállító-

egységenként 

Motor vagy fülketüzek 
oltására alkalmas  

tűzoltó készülékek. 
Legalább egy készülék 

kapacitása 

Kiegészítő tűzoltó 
készülék előírás. 

Legalább egy 
készülék minimális 

kapacitása 
(1) (2) (3) (4) (5) 

≤ 3,5 t  2 4 kg 2 kg 2 kg 
>3,5 t, de ≤ 7,5 t 2 8 kg 2kg 6 kg 
>7,5 t 2 12 kg 2 kg 6 kg 

 
 
 

Nyomásmérő 
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Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

6/1990 (IV.12.) KöHÉM 107. §  
(1) Tehergépkocsin a járműtűz eloltására szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell 
készenlétben tartani. 
 

Jármű össztömege Tűzoltókészülék 

3,5 tonna - 12 tonnáig  1 db 6 kg. 

12,0 tonna – 24 tonna  1 db 12 kg. 

24,0 tonna felett 2 db 12 kg. 

(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó 
jogszabályban előírtaknak megfelelő, de legalább az (1) bekezdés szerinti tűzoltó készüléket 
kell készenlétben tartani. 

 
 Megvizsgálva:  

Ha a fenti szempontok mindegyike teljesül. 
 Szabálytalan:  

Ha a fenti szempontok egyike nem teljesül. 
 Tárgytalan:  

Mindig vizsgálni kell, nem lehet tárgytalan. 
 
 
Megjegyzés: 

 Csak a 6/1990 (IV.12.) KöHÉM 107. § szerinti tűzoltó készülék szükséges: 
o Korlátozott mennyiségek és 
o Engedményes mennyiségek feladásánál. 

 
Az ADR szerint legalább 1 db 2 kg-os tűzoltó készülék szükséges: 

 1.1.3.6 bekezdés szerinti mentességek feladásánál  
 A 6.2 osztály fertőző anyagainak szállításánál tűzoltó készülék csak a motor vagy fülketűz 
oltására szükséges!  

 A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető ha: 
o az előírt ólomzár, a működést megakadályozó csapszeg, vagy 
o a lejárat ideje hiányzik, de egyértelműen látszik a használhatóság (pl. mérőóra 

zöld sávban).  

Ilyenkor az ellenőrző dönthet saját belátása alapján, esetleg további intézkedést 
kezdeményezhet. 
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Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Üzemképesek lehetnek a készülékek akkor is, ha a 6/1990. (IV.12.) Kormányrendelet 
előírásaitól eltérően nem függőlegesen (vagy attól max. 15°-kal eltérő helyzetben) rögzítik az 
eszközöket a járművön, de egyébként működőképesek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Szabálytalanul elhelyezett tűzoltó készülékek 
 

A szabálytalanság kategóriája:  
 A készülékek működőképességével kapcsolatos problémák esetén: II. kockázati 

kategória. 
 Egyéb szabálytalanság esetén: III. kockázati kategória 

 
  

Hiányzó csapszeg és ólomzár Kifakult cimke 
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Módszertani Útmutató 
veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 

Ellenőrzési jegyzék – 39. pont 
 

39. Szabálytalanság esetén a kockázati  
kategória (…a legsúlyosabb…) �  I. kategória �  II. kategória  �  III. kategória 

 
 A fenti vizsgálati pontok összesítése alapján a legsúlyosabb hiányosság kategóriája kerül 

rögzítésre. 
 
Szabálytalanságok 
1/2002. (I.11.) Korm . rendelet 2. számú melléklet 

„A következő jegyzék útmutatást ad arra, hogy miképpen kell megítélni a szabálytalanságok 
súlyosságát. A szabálytalanságok három kockázati kategóriába vannak sorolva, az I. kategória a 
legsúlyosabb. 
A megfelelő kockázati kategóriát az ellenőrzést végző hatóságnak, ellenőrnek a konkrét 
körülményeket mérlegelve kell meghatároznia. 
A kockázati kategóriában nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.”  
 
 
Kockázati kategória alapelvek  
156/2009. (VII.29.)  Korm. rendelet 5. számú melléklete. 

I. kockázati kategória 
„Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy 
jelentős környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár.  
Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések 
történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).” 
 

II. kockázati kategória 
„Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás 
okozásának kockázatával jár.  
Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, 
például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de 
legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.” 
 

III. kockázati kategória 
„Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás 
okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton 
kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.”  
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Ellenőrzési jegyzék – 40. pont 

 
  40.   Megjegyzések:  

 Itt kell jelezni például, ha az ellenőrzés további intézkedést igényel. 

 Szabálytalanságok esetén javasolt ebben a pontban a vállalkozásnál tevékenykedő Veszélyes 
Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadó meglétének, illetve személyes adatainak ellenőrzését is 
elvégezni, az alábbiak szerint:  

o Rendelkezik –e a vállalkozás képzett veszélyes áru szállítási biztonsági 
tanácsadóval? (ADR 1.8.3,  2/2002 (I.11.) Korm.rendelet - a végzettség 
tanfolyamhoz és vizsgához kötött!) 

o A tanácsadó alkalmazása olyan szállításoknál kötelező, ahol a szállítás során a 
szállítóegység narancssárga táblával megjelölésre kerül. 

o A tanácsadó nyilvántartási számmal kell, hogy szerepeljen a NKH Közúti 
Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 
névjegyzékében. 

o  A bejelentést a tanácsadót alkalmazó vállalkozásnak kell megtennie. (A 
megbízás megszűnéséről, vagy a tanácsadó adataiban történt változásokról is az  
NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 
tájékoztatása szükséges.) 

o A bizonyítvány érvényes ha: 
- (a) - az alkalmazott közlekedés ágazatra: Közút /Vasút/Belviz 
- (b) - a szállított veszélyes áruk osztályaira– 1 / 2 / 7 / 3-9/UN,  

/ 0 esetén érvénytelen  
- (c) - az érvényességi időn (5 év) belül hitelesített 
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A biztonsági tanácsadó végzettségére vonatkozó adatok 

Tevékenységi jegyzék száma pl. közútra: 
 

                                                             BT-K-12739UN/01-043/17 
 
 
 

                               Tevékenységi jegyzék száma pl. vasútra: 
                               

BT-V-02039UN/02-051/17 
 

 
 

 
Az adatok ellenőrizhetők: 

  

 
 
 

NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 
Vizsgafelügyeleti Osztály 

H-1082 Bp. Vajdahunyad u. 45. vagy 
H-1389 Bp. 62. Pf. 102. 
Telefon: 06-1/814181 

Email: kepzesvizsga@nkh.gov.hu / vagy vizsgafelugyelet@nkh.gov.hu 
 

 

A szabálytalanság kategóriája:  
 Nincs Biztonsági Tanácsadó – II. kockázati kategória, 
 Van, de nincs lejelentve, illetve a személyi változás nincs bejelentve az NKH részére – 

III. kockázati kategória. 
 
 
 

a b c 
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