2011.07.01-től hatályos szöveg!

2011. évi LXXIX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és
„B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetéséről
( r é s z l e t e k )
(A Megállapodás a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1979. augusztus 18-án lépett hatályba. Az
Egyesült Nemzetek Főtitkára, mint a Megállapodás letéteményese körlevélben értesítette a Szerződő
Feleket, hogy a Megállapodás „A” és „B” Mellékletének 2011. évi módosításai 2011. január 1-jén
hatályba léptek azzal, hogy a Megállapodás „A” és „B” Melléklete 2010. december 31-ig érvényes
előírásai 2011. június 30-ig alkalmazhatók.)
1. § Az Országgyűlés a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” és „B” Melléklete 2011.
január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.
2. § Az ADR „A” és „B” Melléklete 2011. január 1-jétől hatályos és hiteles angol nyelvű szövegét és
annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A veszélyes áru szállítás biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja az ADR
„A” Melléklete 1.8.3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi
idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra, valamint veszélyességi osztályra
vonatkozik.
(2) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.
4. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy
a) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes
szabályait,
b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási
biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.
5. § (1) Ez a törvény 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az
Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az
iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter gondoskodik.
6. § Ez a törvény
a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról szóló, 2010.
szeptember 2-i 2010/61/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést is szolgálja.
7. § Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
(ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LVIII. törvény.

1. melléklet a 2011. évi LXXIX. törvényhez
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B”
Melléklete
-----------------„B” MELLÉKLET
A SZÁLLÍTÓESZKÖZÖKRE ÉS A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
-----------------8. RÉSZ
A JÁRMŰ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
8.1 FEJEZET
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A SZÁLLÍTÓEGYSÉGEKRE ÉS A JÁRMŰVÖN TARTANDÓ
FELSZERELÉSEKRE
-----------------8.1.4 Tűzoltó eszközök
8.1.4.1 A veszélyes árut szállító szállítóegységekre – a 8.1.4.2 bekezdésben említett
szállítóegységek kivételével – a következő előírásokat kell alkalmazni:
a) Minden szállítóegységet legalább egy darab, a szállítóegység motorjában vagy a vezetőfülkében
keletkezett tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni. Ennek a hordozható
tűzoltó készüléknek legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási
képességű) készüléknek kell lennie, amely A, B és C tűzosztályú1) tüzek oltására alkalmas.
b) További készülékek szükségesek a következők szerint:
i) a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:
A, B és C tűzosztályú tüzek1) oltására alkalmas, összesen legalább 12 kg por oltóanyagú (vagy más
oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek közül legalább az
egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;
ii) a 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű
szállítóegységekre:
A, B és C tűzosztályú tüzek1) oltására alkalmas, összesen legalább 8 kg por oltóanyagú (vagy más
oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek közül legalább az
egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;
iii) a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre:
A, B és C tűzosztályú tüzek1) oltására alkalmas, összesen legalább 4 kg por oltóanyagú (vagy más
oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek).
c) A b) pontban előírt tűzoltó készülékek összes szükséges oltóanyag mennyisége az a) pontban
előírt tűzoltó készülék(ek) oltóanyag mennyiségével csökkenthető.
8.1.4.2 Azokat a szállítóegységeket, amelyek az 1.1.3.6 bekezdés szerint végeznek veszélyes áru
szállítást, egy darab, A, B és C tűzosztályú tüzek1) oltására alkalmas, legalább 2 kg mennyiségű por
oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell
ellátni.
8.1.4.3 A hordozható tűzoltó készüléknek alkalmasnak kell lennie a járművön való használatra, és
meg kell felelnie az EN 3 “Hordozható tűzoltó készülékek” c. szabvány, 7 rész2 (EN 3-7:2004 +
A1:2007) vonatkozó előírásainak. Ha a jármű a motorban keletkező tűz leküzdésére önműködő vagy
könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel van felszerelve, nincs szükség arra, hogy a
hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására. Az oltóanyagnak
olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében, sem a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen
mérgező gázokat.
8.1.4.4 Az előző 8.1.4.1, ill. 8.1.4.2 bekezdés előírásainak megfelelő hordozható tűzoltó
készülékeket olyan zárral (plombával) kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy
még nem használták. Ezenkívül el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság
által elismert szabványnak megfelel, ill. az érvényesség lejáratának időpontját (hónap, év) vagy a
legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni.
Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok
előírásai szerint időszakosan ellenőrizni kell.
8.1.4.5 A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könnyen elérhető helyre kell elhelyezni oly
módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek és üzemképességük ne csökkenjen.
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