
Lassú járművel történő szállításához 

 

Kötelezően betartandó előírások 

 

1) Műszaki vizsgával rendelkezzen a szállítóegység (ha kell jármű jóváhagyási 

igazolással rendelkező pótkocsi). 

2) Üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan 

„TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni. 

3) Növényvédőszer és műtrágya szállítás esetén „MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” 

feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén 

jól láthatóan. 

4) 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. 

5) Ha a küldeménydarabokat levették, a táblákat el kell távolítani, vagy le kell takarni. 

6) Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerű vezetése kötelező. A szállított anyagot a 

kereskedelmi megnevezésével kell bejegyezni.  

 Például 1000 liter gázolaj vagy 4500 kg ammónium-nitrát alapú műtrágya. 

7) Tilos élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal együtt szállítani 

a veszélyes árut. 

8) Legfeljebb 50 km-re szállítható a veszélyes áru. 

9) Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás. 

10) 12 tonna össztömeg felett 2 db 6 kg-os ABC porral oltó, hiteles, üzemképes tűzoltó 

készülék megléte. 

11) A vontatóval legfeljebb egy pótkocsi vontatható. 

12) Nemzeti Közlekedési Hatóságnál szerzett vizsga szükséges. 

 

 

 

 

 



Gázolaj, benzin szállítása ADR 1.1.3.6 bekezdés 

szerinti mentességgel 

 
 „Ez a szállítás az ADR hatálya alá tartozik, viszont a szállított mennyiségből adódik 

mentesség, ami azt jelenti, hogy nem kell betartani az ADR bizonyos előírásait. „ 

 

Kötelezően betartandó ADR előírások: 

1) Fuvarokmány (Menetlevél, fuvarlevél, számla, szállítólevél + kísérőjegyzék 

helyesen kitöltve) az alábbi tartalommal:  

Például: 

 UN 1202 GÁZOLAJ, 3, III, (D/E) környezetre veszélyes …. db kanna/IBC …. 

 liter 3 szállítási   kategória pontértéke (1L=1pont) ………. pont 

 

vagy 

 

 UN 1203 BENZIN, 3, II, =D/E) környezetre veszélyes …. db kanna  ……..liter 

 2 szállítási kategória pontértéke (1L = 3 pont)……….pont 

 

2) 1.3 szerinti oktatást igazoló kártya (ADR biztonsági tanácsadó által tartott, 2 

évente ismétlendő). 

3) Rakomány berakása, rögzítése (megfelelő teherbírású, eszközzel szabad rögzíteni, 

elmozdulás nem engedélyezett). 

4) Szivárgás, szennyezett vagy sérült küldeménydarab nem lehet! 

5) Küldeménydarabok UN jelölése, bárcázása gázolajnál UN 1202 betűmagassága 

legalább 12 mm, benzinnél UN 1203, betűmagassága legalább 12 mm. 

   vagy UN 1203 

Ezt a három jelölést kell a kannákon elhelyezni, méretük minimum 10x10 cm. 

IBC tartály esetében 450 liter alatt egy oldalán, míg 450 liter és 1000 liter között 

két szemközti oldalán kell elhelyezni. Az edényeket nem szabad túltölteni. 

6) Minősített csomagolóeszköz (műanyag kannát 5 évig lehet üzemben tartani, 

minősített fém kannának nincs kihordási ideje) Minősítési jelölés megléte a 

csomagolóeszközön. (Összetett IBC műanyag csomagolóeszközt 5 évig lehet 

üzemben tartani, 2.5 évnél hatósági vizsgáztatni szükséges) (ADR 4.1.1.15). 

7) Láthatósági mellény járműszemélyzetenként EN ISO 20471 szabvány. 

8) 2 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülék (max. 3500 kg össztömeg) hitelesített, 

üzemképes. 

9) Gázolajból maximum 1000 liter, míg benzinből maximum 333 liter szállítható így, 

de figyelembe kell mindig venni a gépjármű terhelhetőségét. 

 

 
 

 

 



Gázolaj, benzin szállítása ADR 1.1.3.1 c) pontja 

szerinti mentességgel 
 

Az ADR 1.1.3.1 bekezdés szerint: „A(z) ADR előírásait nem kell alkalmazni… c) „A 

vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, amely fő tevékenységüket kiegészíti, (így 

például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, a mezőgazdasági és egyéb 

munkagépekhez szükséges üzemanyagoknak az üzemanyagtöltő állomás, a telephely és a 

munkaterület közötti szállítása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos 

szállítások, ill. visszaszállítások) csomagolóeszközönként, ideértve a nagyméretű 

csomagolóeszközöket (IBC-et) és nagycsomagolásokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségű 

veszélyes áru esetén, és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. 

Biztosítani kell, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek mellett ne szabadulhasson 

ki, ennek érdekében figyelemmel kell lenni különösen a csomagolóeszköz megfelelő lezárására 

és a rakomány rögzítésére.” 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet 1. 

mellékletének 4. pontja alapján: „Az ADR Szabályzat 1.1.3.1 c) pontjának első két mondatát a 

következő kiegészítéssel kell alkalmazni: 

„A vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, amely fő tevékenységüket kiegészíti, (így 

például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, a mezőgazdasági és egyéb 

munkagépekhez szükséges üzemanyagoknak az üzemanyagtöltő állomás, a telephely és a 

munkaterület közötti szállítása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos 

szállítások, ill. visszaszállítások) csomagolóeszközönként, ideértve a nagyméretű 

csomagolóeszközöket (IBC-et) és nagycsomagolásokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségű 

veszélyes áru esetén, és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. 

Biztosítani kell, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek mellett ne szabadulhasson 

ki, ennek érdekében figyelemmel kell lenni különösen a csomagolóeszköz megfelelő 

lezárására és a rakomány rögzítésére.” 

Fenti rendelkezések értelmében a benzin esetében legfeljebb 333 liter, gázolajnál pedig 

legfeljebb 450 liter mennyiségig alkalmazható ez a mentesség a szállítások során. 

 

 


