
Az ADR szabálytalanságok kockázati kategóriái 

Napjaink híre: Egy autógázt tartányban szabálytalanul szállító jelöletlen ponyvás járművet 

tűzoltói biztosítással vittek biztonságos helyre a gázt lefejteni. Olyan volt, mint egy bármikor 

felrobbanható bomba! Ez I. kockázati kategóriába tartozó szabálytalanság. Az ADR 

szabálytalanság kockázati kategóriái az Európai Bizottság számára évente összeállítandó 

tagállami jelentések alapját képezik.  

I. kockázati kategória 

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi 

sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen 

mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, 

például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása). 

Ilyen mulasztások a következők: 

1. Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása. 

2. Veszélyes anyagok szivárgása. 

3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő 

szállítás. 

4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. 

5. Megfelelő jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás. 

6. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent 

(ha nem közvetlen veszélyt jelent, akkor a II. kockázati kategóriába sorolandó). 

7. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata. 

8. A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata. 

9. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása. 

10. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása. 

11. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása. 

12. A küldeménydarabok, illetve tartányok megengedett töltési fokának be nem tartása. 

13. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem 

tartása. 

14. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna 

(pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése és bárcázása, nagybárcák és jelölések stb.). 

15. A járművön semmilyen jelölés, illetve nagybárca nincs. 

16. A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási 

megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy 

fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. 

17. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa. 

18. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése. 

19. A dohányzási tilalom be nem tartása. 

II. kockázati kategória 

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely 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. 

Ilyen mulasztások a következők: 

1. A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van. 

2. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen 

veszélyt nem jelent. 



3. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó 

készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje 

hiányzik, de nem tekinthető üzemképesnek, ha szemmel láthatóan nem az, például a 

nyomásmérő 0-t mutat. 

4. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasítás(ok)ban előírt 

felszerelés. 

5. A csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos 

vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be. 

6. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat vagy sérült 

tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak. 

7. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem 

megfelelő állapotú. 

8. A tartányokat/tankkonténereket (az üres, tisztítatlanokat is beleértve) nem zárták le 

megfelelően. 

9. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően 

lezárva. 

10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás. 

11. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásbeli utasítások, vagy az írásbeli utasítások 

nem a szállított árura vonatkoznak. 

12. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelő helyen várakozik. 

III. kockázati kategória 

A vonatkozó rendelkezések betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy 

környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a 

hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.  

Ilyen mulasztások a következők: 

1. A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg 

az előírásoknak. 

2. Az okmányokban valamely információ hiányzik (de nem az I. kockázati kategória 16. 

pontja alá tartozó információ). 

3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető 

rendelkezik vele. 
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