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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri 

képzés 

 

1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere 
 Magyarország Alaptörvénye 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről 

 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról 

 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 

 2007. évi XLVI. törvény a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi 

december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről (a 18. Annex 

részletszabályait tartalmazó dokumentum, a „Veszélyes Anyagok Biztonságos Légi-

szállításának Műszaki Utasítása” [Doc. 9284-AN/905]) 

 2013. évi CXI. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk 

Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt 

Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 

 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 

Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2013. évi módosításaival és 

kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 

 2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C 

Függeléke 2013. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe 

foglalt szövegének kihirdetéséről 

 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, XXXVIII. fejezet a fuvarozási 

szerződésről, XLII. fejezet a szállítmányozási szerződésről  

 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére 

vonatkozó egységes eljárásról 

 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok 

forgalmazásáról és felügyeletéről 

 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz 

és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén 

kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági 

feladatokról 

 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről 

 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a 

saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az 

ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról  

 9/2015.(III.25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az 

önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, 

valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési 

követelményeiről és szakmai képzéseiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500007.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000042.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000043.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500183.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100078.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100079.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100080.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97900019.TVR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100098.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200191.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100173.KOR
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 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

(KRESZ) 

 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 

jelzések elhelyezéséről 

 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 

forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának 

alkalmazásáról 

 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok 

mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti 

szállításáról 

 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra 

vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő 

hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok 

felhasználásának rendjéről 

 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és 

csomagolásáról 

 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 

szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi 

alkalmazásáról 

 62/2013. (X. 17.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti 

Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 

 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról 

 127/2012. BM OKF Főigazgatói intézkedés a katasztrófavédelem központi, területi 

és helyi szerveit érintő iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzmegelőzési hatósági és 

szakhatósági tevékenység végzéséről  
 126/2012. BM OKF Főigazgatói intézkedés a hatósági adatszolgáltatási rendszer 

alkalmazásáról 

 29/2013. BM OKF Főigazgatói intézkedés a bírságok adatszolgáltatási rendjéről 
 

1.3. A képzés által végezhető feladatkör 

A tanfolyami hallgatót a tanfolyam eredményes elvégzése feljogosítja, hogy elláthatja a 

veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó katasztrófavédelmi ellenőri feladatokat. 

2. A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

- legalább érettségi bizonyítvány és  hivatásos szolgálati jogviszony. 

3. A TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 

3.1 Képzés moduljainak általános megfogalmazása 

A veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 2 

tananyagegységből áll: 

1.   tananyagegység:   Veszélyes áru szállítási alapismeretek  (36 óra) 

2. tananyagegység: Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri 

ismeretek (36 óra) 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98400020.KMB
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100007.NFM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700014.KHV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100071.NFM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900039.KHE
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3.2 A képzés tananyagegységeinek témakörei 

 

S
o

rszá
m

 

Megnevezés 

Óraszám 

Elméleti Gyakorlati Össz 

1. tananyagegység: Veszélyes áru szállítási alapismeretek 

1. A közúti veszélyes áru szállítás hazai és nemzetközi jogi 

szabályozása 
1 - 1 

2. ADR ismeretek – az ADR  „ A” és „B” mellékletek tárgyi 

tagozódása, az 1.1.3 fejezet szerinti mentességek 
3 - 3 

3. 
ADR ismeretek – a veszélyes áruk osztályozási rendszere, 

az osztályba sorolás szabályai, meghatározások, 

mértékegységek 

4 - 4 

4. 
ADR ismeretek – a veszélyes áruk helyes szállítási 

megnevezése, felsorolásának rendszere, a 3.2 fejezet 

táblázatainak felépítése, a 3.3 fejezet különleges előírásai 

4 - 4 

5. ADR ismeretek – csomagolóeszközök gyártására, 

használatára, vizsgálatára vonatkozó követelmények 
3 - 3 

6. 

ADR ismeretek – feladási eljárások, egyesítő 

csomagolások, egybecsomagolások használata, 

küldeménydarabok jelölése, bárcázása, a korlátozott és 

engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk 

előírásai 

4 - 4 

7. 

ADR ismeretek - tartányok, konténerek, Memu-k 

gyártására és használatára vonatkozó előírások, 

nagybárcák, narancssárga tábla jelölés, és környezetre 

veszélyes anyag jelölés 

4 - 4 

8. 
ADR ismeretek – veszélyes áru szállítást kísérő 

okmányok és tartalmuk, a szállítóegységen tartandó 

okmányok, tűzoltó eszközök és egyéb felszerelések 

4 - 4 

9. 

ADR ismeretek – a szállítás feltételeire, berakásra, 

kirakásra és árukezelésre vonatkozó előírások, a szállítási 

műveletben résztvevők képzésének követelményei, a 

jármű személyzetére, felügyeletére, az alagutakon történő 

áthaladás feltételeire vonatkozó követelmények 

4 - 4 

10. ADR ismeretek - a járművek szerkezetére és 

jóváhagyására vonatkozó követelmények 
2 - 2 

11. 
ADR ismeretek - a veszélyes áru szállítási biztonsági 

tanácsadó feladatai és kötelezettségei, valamint a 

szállítási műveletben résztvevők kötelezettségei 

2 - 2 

12. ADR ismeretek - a belföldi szállításra vonatkozó 

kiegészítő előírások 
1 - 1 

Összesen: 36 0 36 
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2. tananyagegység: Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri 

ismeretek 

1. 
Magyarország veszélyes áru szállítással kapcsolatos 

veszélyeztetettsége 
1 - 1 

2. 
Veszélyes áru szállítás logisztikai alapjai (jogok, 

kötelezettségek, felelősségek, mentességek) 
4 - 4 

3. Vámhatósági alapismeretek 1 - 1 

4. 

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási 

ismeretek, és a belső szabályzók előírásai - a közúti veszélyes 

árut szállító járművek és telephelyek hatósági ellenőrzésének 

eljárási és szakmai szabályai, elvei  

3 - 3 

5. 

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási 

ismeretek, és a belső szabályzók előírásai - a közúti veszélyes 

áru szállítás hatósági ellenőrzésének dokumentálása 

3 - 3 

6. 

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási 

ismeretek, és a belső szabályzók előírásai – a feltárt 

jogsértések következményeként alkalmazható szankciók, a 

hatósági döntések és végrehajtásuk szabályai 

4 - 4 

7. 

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási 

ismeretek, és a belső szabályzók előírásai - jogorvoslati 

formák az ADR-es hatósági eljárásokban, és az ezekkel 

kapcsolatos hatósági feladatok 

2 - 2 

8. Hatósági tapasztalatok, esetleírások 4 - 4 

9. Tesztek, esettanulmányok, komplex feladatok megoldása - 6 6 

10. Közúti ADR ellenőrzés végrehajtása - 6 6 

11. Konzultáció 2 - 2 

Összesen: 24 12 36 

 

4. KÉPZÉS MÓDSZERE 

A tananyag elméleti ismeretei tantermi előadások keretében, illetve bemutató 

foglalkozásokon kerülnek feldolgozásra. 

A gyakorlati ismeretek átadása elméletigényes gyakorlati foglalkozásokon történik, a 

módszertan elsajátítása külső helyszíneken, illetve gyakorlati példák feldolgozása során 

valósul meg. 

A vizsgára történő felkészülést a foglalkozásokon való részvétel, az oktatótanárok által 

biztosított konzultációk és az elektronikus úton is hozzáférhető segédanyagok 

támogatják. 

A tanfolyam nappali képzési formában kerül végrehajtásra. 

5. A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATAI 

5.1. A képzés célja 

A tanfolyamon oktatott ismeretanyag feldolgozásával a képzésben a hallgatók szerezzék 

meg az ismereteket a veszélyes áruk közúti szállításának szabályairól, valamint az 

ellenőrzésekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásáról. 
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A képzésben résztvevők a megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek ellátni 

önállóan a veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőr feladatkört. 

5.2.   A képzés feladatai 

1. tananyagegység 

 A közúti veszélyes áru szállítás hazai és nemzetközi jogi szabályozásának 

megismerése 

 ADR ismeretek elsajátítása 

 

2. tananyagegység 

 Magyarország veszélyes áru szállítással kapcsolatos veszélyeztetettségének 

megismerése 

 Veszélyes áru szállítás logisztikai alapjainak (jogok, kötelezettségek, felelősségek, 

mentességek) megismerése 

 Vámhatósági alapismeretek elsajátítása (vámzárak, tachográfok, stb.) 

 Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási ismeretek és a vonatkozó 

belső szabályzók előírásainak elsajátítása 

 Hatósági tapasztalatok, esetleírások megismerése 

 Tesztek, esettanulmányok, komplex feladatok megoldása 

 ADR ellenőrzés végrehajtása 

6. A KÉPZÉS KÖVETELMÉNYEI 

6.1. Szakmai elméleti képzési követelmények: 

A képzés résztvevői ismerjék meg 

A veszélyes áru szállítási alapismeretek vonatkozásában: 

 A veszélyes áru szállítás  nemzetközi és hazai jogi szabályozását; 

 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

(ADR)   „A” és „B” Mellékletének keretében: 

 az ADR  „ A” és „B” mellékletek főbb tárgyi tagozódását, szabályozási 

területeit, 

 az ADR 1.1.3 fejezetében meghatározott mentességek rendszerét, 

alkalmazhatóságának feltételeit, 

 a veszélyes áruk osztályozási rendszerét, osztályba sorolásának főbb szabályait, 

 a veszélyes áruk helyes szállítási megnevezésének, felsorolásának rendszerét, a 

3.2 fejezet táblázatainak tartalmi felépítését, a 3.3 fejezet különleges előírásait, 

 az ADR-ben alkalmazott meghatározásokat és mértékegységeket, 

 a veszélyes áru szállítás során használható csomagolóeszközök gyártására, 

nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, vizsgálatára, 

használatára vonatkozó követelményeket, 

 feladási eljárások, egyesítő csomagolások, egybecsomagolások használata, 

 küldeménydarabok jelölésére, bárcázására vonatkozó követelményeket, 

 a korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk 

előírásait, 

 tartányok, konténerek, Memu-k gyártására és használatukra vonatkozó 

előírásokat, 



 

 7 

 nagybárcák és a narancssárga tábla jelölés, környezetre veszélyes anyag 

jelölésének szabályait, 

 a veszélyes áru szállítását kísérő okmányokra és tartalmukra vonatkozó 

előírásokat, 

 a szállítás feltételeire, berakásra, kirakásra és árukezelésre vonatkozó 

előírásokat, 

 a szállítóegységen tartandó okmányok, tűzoltó eszközök és egyéb felszerelések 

előírásait, 

 a szállítási műveletben résztvevők képzésének követelményeit, 

 a jármű személyzetére, felügyeletére, az alagutakon történő áthaladás feltételeire 

vonatkozó követelményeket, 

 a járművek szerkezetére és jóváhagyására vonatkozó követelményeket, 

 a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatait és kötelezettségeit,  

 a szállítási műveletben résztvevők kötelezettségeit, 

 a belföldi szállításra vonatkozó kiegészítő előírásokat. 

Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri ismeretek vonatkozásában: 

 Magyarország veszélyes áru szállításával kapcsolatos veszélyeztetettségét; 

 Veszélyes áru szállítás logisztikai alapjait, 

 A veszélyes áruk közúti szállításával összefüggő alapvető vámhatósági ismereteket, 

(vámzárak, tachográfok) 

 Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási ismereteket, és a vonatkozó 

belső szabályzók előírásait illetően: 

 a közúti veszélyes árut szállító (ADR) járművek és telephelyek hatósági 

ellenőrzésének eljárási és szakmai szabályait, elveit, 

 a közúti veszélyes áru szállítás hatósági ellenőrzésének dokumentálását, 

 az ADR ellenőrzések során feltárt jogsértések következményeként alkalmazható 

szankciókat, a hatósági döntéseket és végrehajtásuk szabályait, 

 a jogorvoslati formákat az ADR-es hatósági eljárásokban, és az ezekkel 

kapcsolatos hatósági feladatokat, 

 A veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzési, és hatósági eljárási tapasztalatait, 

konkrét esetleírások kiértékelését; 

 Az ellenőrzések, hatósági eljárások szabályainak önálló alkalmazását tesztek, 

esettanulmányok, komplex feladatok megoldása útján; 

 Az ADR ellenőrzés gyakorlati végrehajtását, dokumentálásának folyamatát. 

 

6.2. Szakmai gyakorlati képzési követelmények 

Az elsajátított ismeretek segítsék a képzésben résztvevőket a szakmai feladatok 

végrehajtásában, munkakörük ellátásához nyújtson megfelelő módszertani támogatást. 

Az oktatott tudásanyag járuljon hozzá a katasztrófavédelem veszélyes áruk szállításának 

ellenőrzése vezetéséhez az ennek során jelentkező feladatok eredményes 

végrehajtásához.  
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7. A TANFOLYAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

7.1. Maximális csoportlétszám 
A képzés csoportlétszáma legfeljebb 30 fő. 

7.2. A képzés személyi és tárgyi feltételei 

Személyi feltételek: 

A képzések szervezéséért és végrehajtásáért a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a 

továbbiakban: KOK) a felelős. 

A képzésben oktatóként csak az vehet részt, aki államilag elismert felsőfokú iskolai és 

felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezik.  

A veszélyes áru szállítási alapismeretek (1. tananyagegység) oktatását kizárólag a 

veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenység területén szerzett legalább 2 éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező, ADR ügyintézői, vagy veszélyes áru szállítási 

biztonsági tanácsadó végzettségű személy végezheti. 

A veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri ismeretek (2. 

tananyagegység) oktatását a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági 

tevékenység területén szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, ADR 

ügyintézői vagy biztonsági tanácsadó végzettségű személy végezheti. 

Tárgyi feltételek: 

A szakmai ismeretanyag tananyagegységei oktatásához szükségesek: 

 oktatástechnikai eszközökkel felszerelt előadóterem 

 a veszélyes áru szállítási feladatainak végrehajtásával és ellenőrzésével 

kapcsolatos minta dokumentumok, módszertani útmutatók 

 iparbiztonsági szoftverek, hatósági adatszolgáltatási rendszer 

 rendszeresített szaktechnikai eszközök 

 ADR-RID kötet és CD minden résztvevőnek 

8. A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 

8.1. A képzésben résztvevők teljesítményének értékelése 

A képzésben résztvevők tudásszintjének ellenőrzése írásbeli és szóbeli vizsga keretében 

történik, melyek 1 napon kerülnek végrehajtásra. 

8.2. A képzésben és vizsgán való részvétel dokumentálása 

A képzésben résztvevők vizsgáztatására a tanfolyamot követően a KOK ütemezése 

szerint kerül sor. 

A tanórák dokumentálására és a képzésre kötelezettek képzésen való részvétele 

igazolására előmeneteli naplót és jelenléti ívet kell használni. 

A vizsga eredményeinek regisztrálása vizsgajegyzőkönyvben történik. 

A vizsgát sikertelennek kell tekinteni, ha a vizsga bármely része nem megfelelő 

minősítésű. 

8.3. A vizsgára bocsátás feltételei: 

 A képzési programban előírt tanórákon való részvétel. Az igazolt távollét nem haladja 

meg tananyagegységenként a képzési programban meghatározott óraszám 10 %-át. 

 A képzési folyamatban tervezett számonkérések eredményes teljesítése 

 Az 5 ADR ellenőrzésen történt részvétel igazolása 
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8.4. A vizsgáztatás rendje 

A vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

I. Írásbeli vizsgatevékenység 

 

Időtartam: 120 perc (30 kérdéses teszt kitöltése, 1 esettanulmány készítése, értékelése) 

Eredményes írásbeli vizsga: 51 %-tól 

 

II. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

Időtartam: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) 

 

A szóbeli vizsgáztatás vizsgabizottság előtt, a képzésben résztvevő és a vizsgabizottság 

tagjaként jelenlévő kérdező tanár közreműködésével történik. A vizsgabizottság összesen 

3 főből, 1 elnökből és 2 tagból áll. A vizsgabizottság elnöke a KOK Igazgatója által 

felkért, a BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség állományába tartozó, vezető 

beosztású személy. 

A vizsgabizottság második és harmadik tagjának veszélyes áru szállítási biztonsági 

tanácsadó képesítéssel, kell rendelkeznie. 

A vizsgabizottság valamennyi tagjának az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és 

felsőszintű katasztrófavédelmi szakmai képzettséggel kell rendelkeznie. 

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsgára legkorábban 7 naptári nap letelte után kerülhet sor. 

Pótló, illetve javítóvizsga időpontjára vonatkozóan a képzést végző szerv vezetője (KOK) 

rendelkezik. 

8.5. A vizsga értékelésének elvei 

 

A vizsgák értékelése ötfokozatú skálán történik.  

 

 elégtelen (1) 

 elégséges (2) 

 közepes (3) 

 jó (4) 

 jeles (5)    

 

A vizsga akkor eredményes, az egyes vizsgafeladatok végrehajtása legalább elégséges (2) 

érdemjeggyel értékelhető.   

8.6. A képzést lezáró vizsga teljesítéséről szóló bizonyítvány kiadásának feltételei 

A tanfolyamot elvégzők részére eredményes vizsga esetén, a tanintézet 

vizsgabizonyítványt állít ki, amelyet a KOK igazgatója, és a vizsgabizottság elnöke 

aláírásával hitelesít. 
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9.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DOKUMENTÁCIÓ ALKALMAZÁSÁRA 

9.1. A képzési program használata 

Az előmeneteli naplót, a jelenléti íveket, valamint a vizsgáról készült jegyzőkönyvet a 

felnőttképzési törvényben meghatározott ideig, de minimum öt évig meg kell őrizni. 

A képzési program a veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőr képzés 

oktatási alapdokumentuma. Követelmény, hogy a képzésben résztvevő tanárok ismerjék 

a képzés célját, feladatait, tantárgystruktúráját és vizsgafeladatait.  

A szakmai feladatok és az elsajátítandó ismeretanyag változása esetén a szükséges 

tantervi módosításokra a KOK igazgatója az országos iparbiztonsági főfelügyelővel 

egyeztetve tesz javaslatot. A képzési program módosítását a BM OKF Humán 

Szolgálata vezetőjének egyetértésével a BM OKF főigazgatója engedélyezi. 

 

10. A KÉPZÉSI DOKUMENTUMOKBAN (TANANYAGEGYSÉGEKBEN) 

ALKALMAZOTT OKTATÁSELMÉLETI FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE: 

 

Ismeret (tájékozódási) szint: 

Fogalmak, tárgyak, jelenségek tartalmi és formai jegyei alapján történő felismerése, 

tárgyak, eszközök, anyagok kiválasztása. 

 

Megértés szint: 

Fogalmak, törvények, törvényszerűségek és szabályok megértett, bevésett és rögzített 

ismerete. 

 

Alkalmazás szint: 

Fogalmak, törvények és szabályok összefüggések logikai kapcsolatait is magába 

foglaló ismerete. Képesség azok rendszerbe foglalására, általános és különös jegyeik 

kiemelésére, felhasználásukkal logikai műveletek végzése. 

 

 

A gyakorlati feladatok megoldásának minőségei: 

 

Jártasság: 

Elsajátított szabályok, elméleti és gyakorlati műveletek önálló alkalmazása ismert 

helyzetekben, illetve alkotó alkalmazása új feladatok megoldásában. A feladatok 

önálló megoldása úgy, hogy minden lépés elemi döntést igényel a legcélszerűbb 

megoldás kiválasztását illetően. 

 

Készség: 

Egy-egy elméleti, vagy gyakorlati művelet, műveletsor olyan mértékű 

begyakorlottsági szintje, amely annak automatikus elvégzését biztosítja. Ez olyan 

feladatok megoldása során tűzhető célul, ahol a feladat lépéseinek döntő többsége 

automatizálható és az adott részfeladatok elvégzése nem igényel elemi döntéseket. 
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1. tananyagegység 

Veszélyes áru szállítási alapismeretek 
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1. témakör        A veszélyes áru szállítás  nemzetközi és hazai jogi szabályozása 1 óra 
 

A témakör leírása 

A veszélyes áruk, veszélyes hulladékok közúti szállítását szabályzó nemzetközi és hazai 

előírások bemutatása, áttekintése, belföldi eltérés, a mezőgazdasági vegyszerek és 

üzemanyagok vontatóval történő szállítása. A veszélyes áru közúti ellenőrzésre vonatkozó 

nemzetközi és hazai szabályozása ismertetése. 

 

A témakör tanításának módszerei 

Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 
 

Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a hazai és nemzetközi szabályozókat 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az említett szabályzatok rendszerét, felépítését 

 

2. témakör  ADR ismeretek       3 óra 
 

A témakör leírása 
Az ADR  „ A” és „B” mellékletek főbb tárgyi tagozódása, szabályozási területei. az ADR 

1.1.3 fejezetében meghatározott mentességek rendszere, alkalmazhatóságának feltételei 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 
 

Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az ADR szabályzat felépítését, a mentességek típusait 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az ADR szabályzat szabályozási területeit, a mentességek alkalmazásának 

feltételrendszerét 

 

3. témakör  ADR ismeretek       4 óra 
 

A témakör leírása 

A veszélyes áruk osztályozási rendszere, osztályba sorolásának főbb szabályai, az ADR-ben 

alkalmazott meghatározások és mértékegységek. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 
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Követelményszint  

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a veszélyes áruk osztályba sorolásának főbb szabályait az ADR-ben alkalmazott 

meghatározásokat és mértékegységeket 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 veszélyes áruk osztályozási rendszerét, az osztályok és alosztályok megnevezését  

 

4. témakör  ADR ismeretek       4 óra 

 

A témakör leírása 

A veszélyes áruk helyes szállítási megnevezése, a veszélyes áruk felsorolásának rendszere, a 

3.2 fejezet táblázatainak tartalmi felépítése, a 3.3 fejezet különleges előírásai. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. A szabályzat vezérlő táblázatainak 

használata példák segítségével kerül bemutatásra. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a veszélyes áruk helyes szállítási megnevezésének típusait, a 3.2 fejezet „A” és „B” 

táblázatának felépítését, a 3.3 fejezet különleges előírásainak rendszerét 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a 3.2 fejezet „A” és „B” táblázat használatát, kapcsolatát az ADR többi fejezeteivel. 

 

5. témakör  ADR ismeretek       3 óra 

 

A témakör leírása 

A veszélyes áru szállítás során használható csomagolóeszközök gyártására, használatára, 

valamint a nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, vizsgálatára és 

használatára vonatkozó követelmények. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a csomagoló eszközök, nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások fő 

jellemzőit, gyártásukra, vizsgálatukra vonatkozó követelményeket 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a csomagoló eszközök, nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások típusait 

 a csomagoló eszközök, nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások 

jelölésének rendszerét 
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 a csomagoló eszközök, nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások 

használatára vonatkozó követelményeket 

 

6. témakör  ADR ismeretek       4 óra 

 

A témakör leírása 

Feladási eljárások, egyesítő csomagolások, egybecsomagolások használata, 

küldeménydarabok jelölése, bárcázása, a korlátozott és engedményes mennyiségben 

csomagolt veszélyes áruk előírásai. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a feladási eljárásokat 

 a bárcák, jelölések típusait 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a küldeménydarabok jelölésére, bárcázására vonatkozó követelményeket,  

 az egybecsomagolás, egyesítő csomagolás használatára, jelölésére vonatkozó 

előírásokat 

 a korlátozott és engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolási, 

jelölési előírásait 

 

7. témakör  ADR ismeretek       4 óra 

 

A témakör leírása 

Tartányok, konténerek, Memu-k gyártására és használatukra vonatkozó előírások, a 

nagybárcák, a narancssárga tábla jelölés, és a környezetre veszélyes anyag jelölés szabályai. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a tartányok, konténerek, Memu-k típusait 

 a nagybárcák, narancssárga tábla, és egyéb jelölések típusait 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a tartányok, konténerek, Memu-k használatára vonatkozó előírásokat 

 a nagybárcák, a narancssárga tábla jelölés, és a környezetre veszélyes anyag jelölés 

szabályait 
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8. témakör  ADR ismeretek       4 óra 

 

A témakör leírása 

A veszélyes áru szállítását kísérő okmányokra és tartalmukra vonatkozó előírások, a 

szállítóegységen tartandó okmányok, tűzoltó eszközök és egyéb felszerelések előírásai. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a szállítóegységen tartandó okmányok fajtáit 

 a szállítóegységen tartandó eszközök, felszerelések körét 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a szállítást kísérő okmányok tartalmi követelményeit 

 a szállítóegységen tartandó tűzoltó készülékek, egyéb eszközök, felszerelések 

követelményeit 

 

9. témakör  ADR ismeretek       4 óra 

 

A témakör leírása 

A szállítás feltételeire, berakásra, kirakásra és árukezelésre vonatkozó előírások, a szállítási 

műveletben résztvevők képzésének követelményei, a jármű személyzetére, felügyeletére, az 

alagutakon történő áthaladás feltételeire vonatkozó követelmények. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az árukezelés szabályait, a rakományrögzítéssel, a járművek felügyeletével 

kapcsolatos követelményeket 

 a berakás, a kirakás és a kirakás utáni kötelezettségekkel kapcsolatos ismereteket 

 a szállítási műveletben résztvevők, a jármű személyzetére képzésének 

követelményeit 

 alagútkorlátozásokra vonatkozó követelményeket 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az árukezelés be- és kirakás főbb követelményeit 

 a veszélyes áru szállításban résztvevők képzésének típusait, a képzések struktúráját 
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10. témakör  ADR ismeretek       2 óra 

 

A témakör leírása 

A járművek szerkezetére és jóváhagyására vonatkozó követelmények. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a járművek szerkezetére vonatkozó előírásokat 

 a járművek jóváhagyására vonatkozó követelményeket 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a szállítóegység használati és főbb szerkezeti követelményeire vonatkozó előírásokat 

 a jóváhagyási igazolás tartalmi és formai követelményeit 

 

11. témakör  ADR ismeretek       2 óra 

 

A témakör leírása 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai és kötelezettségei, valamint a 

szállítási műveletben résztvevők kötelezettségei. 
 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatait és kötelezettségeit, valamint a 

szállítási műveletben résztvevők kötelezettségeit 

 

12. témakör  ADR ismeretek       1 óra 

 

A témakör leírása 

A belföldi szállításra vonatkozó kiegészítő előírások a 61/2013.(X.17.) NFM rendelet alapján. 
 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 
Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

   belföldi szállításra vonatkozó kiegészítő előírásokat 
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2. tananyagegység 

Veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi 

ellenőri ismeretek 
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1. témakör    Magyarország közúti veszélyes áruszállítással kapcsolatos veszélyezettsége 

(fő áruáramlási útvonalak, logisztikai központok)    1 óra 
 

A témakör leírása 
Magyarország veszélyeztetettsége a veszélyes áruk szállításával kapcsolatban.  A fő 

áruáramlási útvonalak, logisztikai központok diszlokációja, szállított és tárolt veszélyes áruk 

osztályai szállítási szokások, időpontok. A közúti ellenőrzések időpontjának, helyének 

kiválasztási  szempontjai. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása keretében valósul meg. 

 

Követelményszint 

 

Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a hazai szállítási veszélyezettség földrajzi tagozódása, a logisztikai központok 

diszlokációja, a tárolt veszélyes áruk  veszélyei   
 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az úthálózat, a fő áru áramlási irányok és szokások összefüggéseinek megértése 

2. témakör    A veszélyes áru szállítás logisztikai alapjai    4 óra 
 

A témakör leírása 
Az ADR 1.4 fejezetében szereplő főbb résztvevők feladatai, kötelezettségei, alapvető 

fuvarjogi ismeretek (polgárjogi szerződések, megállapodások). 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása.  

 

Követelményszint 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a szállítási műveletben résztvevők tagozódását, az egyes résztvevők feladatainak, 

kötelezettségeinek összefüggéseit, a fuvarozás általános szabályainak kapcsolódását 

az ADR szabályozásához 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

3. témakör  Vámhatósági ismeretek      1 óra 
 

A témakör leírása 
Az ADR egyes osztályaiba sorolt áruk továbbá a jövedéki termékek összefüggései, vámzárral 

ellátott veszélyes áru szállítmányok hatósági ellenőrzése 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása.  

 

Követelményszint 

 

Ismeret és megértés szinten ismerjék meg a képzésben résztvevők: 

 a két szabályozás kapcsolódási pontjait, hatásköri elkülönülést. 

4. témakör Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási ismeretek, és 

a vonatkozó belső szabályzók előírásai    3 óra 
 

A témakör leírása 
A közúti veszélyes árut szállító (ADR) járművek és telephelyek hatósági ellenőrzésének 

eljárási és szakmai szabályai, elvei. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Az előadó ismeretközlő előadása. 

 

Követelményszint 

 
Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az ADR hatósági ellenőrzések tervezésének, előkészítésének és végrehajtásának 

eljárási szabályait a Ket. és a belső szabályzók vonatkozó rendelkezéseinek 

megismerésével. 

  az ADR hatósági ellenőrzések előkészítésére és végrehajtására vonatkozó szakmai 

előírásokat, elveket, az ellenőrzéshez szükséges eszközök felszerelések körét,  

 

5. témakör Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási ismeretek, és 

a vonatkozó belső szabályzók előírásai    3 óra 
 

A témakör leírása 
A közúti veszélyes áru szállítás hatósági ellenőrzésének dokumentálása. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Ismeretközlő előadás példák bemutatásával. 

 

Követelményszint 

 
Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 az ellenőrzési jegyzék, jegyzőkönyv elemeit, tartalmi és formai felépítését,  

 az ellenőrzés megállapításainak rögzítését, a feltárt szabálytalanságok jegyzőkönyvi 

megfogalmazásának mikéntjét, 

 bizonyítékok rögzítésének módját (okmányok másolata, fénykép- és 

videofelvételek…) 
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6. témakör Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási ismeretek, és 

a vonatkozó belső szabályzók előírásai    4 óra 
 

A témakör leírása 
Az ADR ellenőrzések során feltárt jogsértések következményeként alkalmazható szankciók, a 

hatósági döntések és végrehajtásuk szabályai. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Ismeretközlő előadás.  

Követelményszint 

 

Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

 a hatósági eljárás szabályait, rendszerét, a bírság kivetésének, a jármű 

visszatartásának, a hatósági kötelezések szabályait 

7. témakör Veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági eljárási ismeretek, és 

a vonatkozó belső szabályzók előírásai    2 óra 
 

A témakör leírása 
A jogorvoslati formák az ADR-es hatósági eljárásokban, és az ezekkel kapcsolatos hatósági 

feladatok. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Ismeretközlő előadás. 

 

Követelményszint 

 
Megértés szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

   a jogorvoslati formákat, és az ezekkel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat 

8. témakör A veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzési, és hatósági eljárási 

tapasztalatait, konkrét esetleírások kiértékelése   4 óra 
 

A témakör leírása 
A hatósági ellenőrzések, eljárások során szerzett eddigi katasztrófavédelmi hatósági 

tapasztalatok, konkrét esetleírások ismertetése. Az elméleti szabályok gyakorlati 

alkalmazásának megismerése . 

 

A témakör tanításának módszerei 
A téma elméleti foglalkozás keretében valósul meg. Az foglalkozáson feldolgozott konkrét 

hatósági ügyek, esetleírások segítségével kell bemutatni a hatósági tevékenység gyakorlati 

végrehajtásának tapasztalatait, a jellegzetesen felmerülő gyakorlati problémákat és azok 

megoldásait. 

Követelményszint 

 

Ismeret szinten ismerjék meg a képzésben résztvevők: 

   a hatósági ellenőrzések és eljárások végrehajtásának gyakorlati szempontjait, 

tapasztalatait 
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Megértés szinten ismerjék meg a képzésben résztvevők: 

   a hatósági ellenőrzések és eljárások során jellegzetesen felmerülő gyakorlati 

problémákat és azok megoldásait 

 

9. témakör       Tesztek, esettanulmányok, komplex feladatok megoldása 6 óra 

A tananyagelem leírása 

A hatósági ellenőrzéseket, eljárásokat illetően megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazása. 

A téma tanításának módszerei 

A téma gyakorlati foglalkozás keretében valósul meg. A foglalkozáson közösen illetve 

önállóan tesztek, esettanulmányok, komplex feladatok kerülnek megoldásra. 

 

Követelményszint 

 

Ismeret szinten sajátítsák el a képzésben résztvevők: 

  a hatósági tevékenység önálló végrehajtásához szükséges gyakorlati ismereteket 

 
10. témakör  Közúti ADR ellenőrzés végrehajtása     6 óra 
 

A témakör leírása 
ADR ellenőrzés végrehajtása közúton szituációs helyzetbeállítással saját eszközállomány 

igénybevétele mellett.  

 

A témakör tanításának módszerei 
Gyakorlati foglalkozás külső helyszínen helyzetbeállított gépjárműnél.  

 

Követelményszint 
 

Megértés szinten ismerjék meg a képzésben résztvevők: 

 a közúti ellenőrzés gyakorlati végrehajtását, az ellenőrzés helyszínén végrehajtandó intézkedéseket, a 

hatósági dokumentumok (jegyzék, jegyzőkönyv, végzések, határozatok, stb.) készítésének mikéntjét 

 

11. témakör  Konzultáció        2 óra 
 

A témakör leírása 
A téma oktatása során felmerült kérdésekre válaszadás, szükség esetén egyes tananyagelemek 

átismétlése. 

 

A témakör tanításának módszerei 
Konzultáció 

 


