
Tájékoztató a humánjárvánnyal kapcsolatosan a veszélyes szállítmányok szakterület 

hatósági tevékenységét érintő kormányzati intézkedésekről 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89.§ (1) bekezdése szerint: 

„A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet 

megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ide értve a forgalmi 

engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is (…) a veszélyhelyzet megszűnését követő 

180 napig érvényesek.” (azaz 2020. december 15-ig) 

A 2020. évi LVIII. törvény hatálya csak a magyar hatóságok által kiállított okmányokra 

terjed ki! 

Nemzetközi szállítások vonatkozásában a multilaterális megállapodások irányadóak, 

melyekhez Magyarország is csatlakozott! 

Közúti veszélyes áru szállítások (ADR) vonatkozásában 

M324 – a 2020. március 1. és november 1. között lejáró, az ADR 8.2.2.8.2 pontja szerinti 

járművezetői oktatási bizonyítvány és az ADR 1.8.3.7 bekezdése szerinti biztonsági tanácsadói 

bizonyítvány, továbbá a biztonsági tanácsadóknak a RID 1.8.3.7 bekezdés szerinti 

bizonyítványa 2020. november 30-ig érvényes.  

M325 – a 2020. március 1. és augusztus 1. között lejáró, az ADR/RID tartányok és 

szerelvényeikre vonatkozó 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2, 6.10.4, szerinti 

időszakos és közbenső vizsgálat, illetve az ADR 9.1.3.4 szerinti jármű jóváhagyási igazolás 

2020. augusztus 30-ig érvényes. 

M326 – az ADR 4.1.6.10 bekezdése és a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolási utasítás 3) 

bekezdése d) pontjának, valamint a 9) bekezdése, továbbá a P203 csomagolási utasítás 8) 

bekezdése szerinti meghatározott UN számú gázokhoz használt, újratöltésre érkező 

nyomástartó tartályok időszakos vizsgálata 2020. augusztus 31-ig érvényes. 

M327 – a 2020. március 1. és augusztus 1. között lejáró ADR 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 

és 6.7.5.12.2 pontja szerinti mobil tartányok és UN többelemes gáz konténerek (MEGC) 

időszakos és közbenső vizsgálata 2020. augusztus 31-ig érvényes. 

Vasúti veszélyes áru szállítások (RID) vonatkozásában 

1/2020 – a 2020. március 1. és november 1. között lejáró, az ADR 8.2.2.8.2 pontja szerinti 

járművezetői oktatási bizonyítvány és az ADR 1.8.3.7 bekezdése szerinti biztonsági tanácsadói 

bizonyítvány, továbbá a biztonsági tanácsadóknak a RID 1.8.3.7 bekezdés szerinti 

bizonyítványa 2020. november 30-ig érvényes. 

2/2020 – a 2020. március 1. és augusztus 1. között lejáró, az ADR/RID tartányok és 

szerelvényeikre vonatkozó 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2, 6.10.4, szerinti 

időszakos és közbenső vizsgálat, illetve az ADR 9.1.3.4 szerinti jármű jóváhagyási igazolás 

2020. augusztus 30-ig érvényes. 

 



Vízi veszélyes áru szállítások (ADN) vonatkozásában 

M025 – A 2020. március 1. és december 1. között lejáró az ADN 8.2.2.8 bekezdése szerinti 

bizonyítvány és a biztonsági tanácsadóknak az ADN 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítvány 

2020. december 31-ig érvényesek. 

 

2020. június 


