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Tájékoztató 
Alkalmazható-e az ADR 1.1.3.1 c) pontjában leírt mentesség egy 
állattartással foglalkozó vállalkozás esetében, ha az állattartó 
telepeken belül működtetett, állatok belső mozgatását biztosító 
traktorokhoz szállítanak közúton gázolajat, zárt platójú kis 
furgonban, és a gázolaj nem egy központi telepről kerül szétosztásra, 
hanem a telepekhez legközelebb lévő benzinkútról történik a 
beszerzésük? 
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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) 2. melléklet 1.1.3.1.c) 

pontja értelmében az ADR előírásait nem kell alkalmazni „a vállalatok (vállalkozások) 

olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint például a mély- és magasépítési 

munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, 

ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru 

esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni 

a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti 

kiszabadulásának megakadályozására. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható 

a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) 

által anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra.” 

  

Az állattartó telepekre külső benzinkútról, saját gépjárművel beszállított, legfeljebb 450 

liter mennyiségű, a telephelyen belül működtetett berendezések, munkagépek, járművek 

(pl. traktorok) üzemanyag ellátását biztosító veszélyes áru (gázolaj) szállítás a fenti 

hivatkozás (ADR 1.1.3.1. c) pont) első mondatának kritériumait kielégíti. Ugyanakkor e 

tevékenység álláspontunk szerint anyagbeszerzésnek minősül, ezért a hivatkozás negyedik 

mondatában található, e mentesség alkalmazását kizáró feltételnek is megfelel, így a 

fentebb leírt szállításokra az ADR 1.1.3.1.c) pontjában leírt mentesség nem alkalmazható. 

  

E szállítások tekintetében – figyelemmel a felhasználási módra, a szállított, felhasznált 

mennyiségre – az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentesség igénybevétele javasolt, 

mely ugyan nem biztosít teljes mentességet az ADR előírásai alól, azonban jelentős 

könnyítéseket tartalmaz. A szállítások kapcsán ez esetben nem szükséges többek között a 

gépjárművezető ADR 8.2.1 szakasza szerinti oktatása, a jármű jelölése, írásbeli utasítás, 

illetve az ADR 8.1.5 fejezete szerinti felszerelések készenlétben tartása. Gondot kell 

ugyanakkor fordítani egyebek mellett a fuvarokmányra (ADR 5.4.1), a minősített 

csomagolóeszköz használatára (ADR 4.1), a küldeménydarabok jelölésére, bárcázására 

(ADR 5.2), a rakomány elhelyezésére, rögzítésére (ADR 7.5), az ADR 8.1.4.2 – 8.1.4.5 

bekezdéseiben előírt legalább 2 kg-os tűzoltó készülék gépjárművön történő elhelyezésére 

és üzemben tartására, a gépjárművezető és a szállításban érintett személyek ADR 1.3 

fejezete és 8.2.3 szakasza szerinti oktatására. 


