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A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet (a
továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés szerint a rendelet hatálya a Magyarország területén
székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásra, a tanácsadóra, a közlekedési
hatóságra, a katasztrófavédelmi hatóságra, valamint az e rendelet szerinti képzést nyújtó
szervre terjed ki.
Az R1. 1. § 5. pontja szerint vállalkozás: az ADN, az ADR és a RID által meghatározott
vállalkozás, aki vagy amely veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységet végez.
Az R1. 1. § 6. pontja szerint veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenység: veszélyes
áru nemzetközi vagy belföldi szállítása, fuvarozása vagy ahhoz kapcsolódó áru feladás,
csomagolás, berakás, kirakás, töltés vagy ürítés, függetlenül attól, hogy a vállalkozás a saját
nevében vagy megbízásból végzi a tevékenységet.
Az R1. 3. § (1) bekezdése szerint, a tanácsadót a vállalkozás írásban jelöli ki, kivéve, ha a
vállalkozás vezető tisztségviselője maga látja el a tanácsadói feladatot.
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B”
Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló
387/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: ADR) 1. melléklet 1.8.3.1
bekezdése szerint minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton felad, szállít,
fuvaroz vagy ezekhez kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy
vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős,
hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi
javakat vagy a környezetet.
Az R1. 2. § (2) bekezdés szerint a rendelet előírásait nem kell alkalmazni azokra a
vállalkozásokra, amelynek tevékenysége csak olyan veszélyes áru szállítással kapcsolatos,
amely nem tartozik az ADN, az ADR vagy a RID hatálya alá vagy:
a) közúti szállítás esetében az ADR 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy
3.5 fejezete szerint mentességet élvez;
b) vasúti fuvarozás esetében a RID 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy
3.5 fejezete szerint mentességet élvez;
c) belvízi szállítás esetében
ca) az ADN 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet
élvez,
cb) a veszélyes áru mennyisége egy közúti szállítóegységben, vasúti kocsiban vagy
konténerben nem haladja meg az ADR, illetve a RID 1.1.3.6 bekezdésében
meghatározott értéket vagy
cc) a cb) alpont szerintiektől eltérő esetben a veszélyes áru mennyisége egy hajón nem
haladja meg az ADN 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket.
Az ADR 1.1.3 szakasza általában tartalmazza a mentességeket, melyek közül az ADR
1.1.3.6 bekezdés a veszélyes áru szállítási módjához és az egy szállítóegységen szállított
veszélyes áru mennyiségéhez köti a mentesség alkalmazásának lehetőségét, amely
mennyiségi határ – az adott veszélyes áru szállítási kategóriájától függően – eltérő lehet.
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A 3.3 szakasz az egyes veszélyes árukhoz tartalmaz különleges előírásokat, a 3.4 fejezet
szerinti mentesség pedig különleges csomagolási előírásokat, és még kisebb mennyiségi
korlátokat ír elő feltételként. A felsorolt mentességek alkalmazhatóságának az eldöntéséhez
szükséges ismerni az adott veszélyes áru ADR szerinti besorolását.
Az előzőek alapján, amennyiben egy mezőgazdasági vállalkozás az ADR 1.2 fejezet
meghatározása szerinti csomagolóként, feladóként vagy – az előbbiekben már részletezett –
egyéb résztvevőként, az előzőekben ismertetett mentességeken kívül történő veszélyes áru
szállításban érintett, biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia.
A lassú járművel, illetve a mezőgazdasági vontatóval végzett veszélyes áru be- és
kiszállításokra a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval
vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.)
NFM rendelet tartalmaz előírásokat, melyek között azonban a biztonsági tanácsadókra
vonatkozó rendelkezések nem szerepelnek.

