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Az ADR 2021-es változásai

az ADR-módosításokra továbbra is kétévente, minden páratlan év-
ben kerül sor. A 2021-es is páratlan év, így idén is esedékes a frissí-
tés. A COVID-19 vírus következtében kialakult helyzet több szem-

ideiglenes változtatásra is sor került (ún. multilaterális megállapo-
-

tani, így nem minden tervezett módosításra került sor 2021-ben. Et-

magyar fordítás ugyan még nem jelent meg, de az angol (továbbá 
-

bemutatom a legfontosabb változásokat. Az olvasók többsége va-
-

tív anyagok (7-es osztály) szállításában, így az ezekkel kapcsolatos 

áru esetén.

Hatályba lépés

További hasznos tartalmak weboldalunkon:

www.mp-kkv.hu
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A szabályzat megnevezése

„A Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Közúti Szállításá-
ról Szóló Megállapodás”

Megfogalmazási 
pontosítások, 
alapfogalmak

1. ábra – ADR-tagállamok 2020 januárjában

Baleseti jelentések

kirakónak
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közbiztonsági terv

• 

• 

• 

• 

• 

Osztályozás

9-es osztály anyagát 
tartalmazó tárgyak

Példa:

Egy vizes alapú festék esetén, amely-
nél csak a környezeti veszély jele-

megoldás: „UN 3082 Környezetre 
veszélyes folyékony anyag, m.n.n. 
(festék)”. 

Megjegyzés:

-

során a hulladékoknál sok esetben 
univerzálisan az UN 3077, ill. UN 
3082 besorolásokat használják, füg-
getlenül attól, hogy milyen veszélyei 
vannak a hulladéknak! Ez az új lehe-

-
re veszélyes anyagok esetén (legyen 
az akár hulladék is) ad könnyítést a 

megnevezés használatában! Például 

használható az UN 3082-es azonosí-

3.2 A táblázat

• 

• 

• 

• 

• 
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UN szám
Megnevezés és leírás

(angol / magyar)
Osztály

Osztá-
lyozási 

kód

Csoma-
golási 

csoport
Bárcák

Különle-

írások

1 1

1

1

UN típusjóváhagyás 

csomagolóeszközökön

Csomagolóeszköz gyártási 
idejének feltüntetése
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Megjegyzés:

IBC-k, nagycsomagolások 
halmazolási jelölése

Akkumulátorok 
csomagolása

Okmánykitöltés

Példa: 
„UN 3082 Környezetre veszélyes fo-
lyékony anyag (motorolaj), 9, III, (-)”

Együvé rakási tilalom

• 

• 

Gázpalackot szállító 

igazolása
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Lítium akkumulátorok

3. ábra – Jóváhagyási igazolás változása

Sérült/hibás 
akkumulátorok

és készülékkel 
egybecsomagolt 
akkumulátorok
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„UN 3091 FÉMLÍTIUM AKKU-
MULÁTOROK KÉSZÜLÉKKEL 
EGYBECSOMAGOLVA, 9, -, (E)”
és/vagy 
„UN 3481 LÍTIUMION AKKU-
MULÁTOROK KÉSZÜLÉKKEL 
EGYBECSOMAGOLVA, 9, -, (E)”

Kis kapacitású 
akkumulátorok jelölése

Vizsgálókészletek, 

• 

• 

• 

• 

5. ábra – Kis kapacitású lítium akku-
mulátorok jelölése

-
kományként való szállítása esetén
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• 

• 

Multilaterális 
megállapodások

megállapodás 
2025. szeptember 21-ig

Belföldi eltérések

Zárszó

biztonsági tanácsadó.


