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3.2 FEJEZET 

A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 

3.2.1 Az „A” táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata 

Az „A” táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes 

anyagra vagy tárgyra vonatkozik. Ha azonban ugyanazon UN szám alá tartozó anyagok vagy 

tárgyak eltérő kémiai, fizikai tulajdonságokkal és/vagy szállítási feltételekkel rendelkeznek, 

az adott UN számra több, egymás utáni sor is vonatkozhat. 

Az „A” táblázat oszlopai egy-egy meghatározott tárgykörre vonatkoznak, amint az a 

következő magyarázatban szerepel. Az oszlopok és sorok metszéspontja (rovat) tartalmazza 

az adott oszlopban szereplő tárgykört illetően az adott sor anyagára (anyagaira) vagy 

tárgyára (tárgyaira) vonatkozó információt: 

– az első négy oszlop azonosítja az adott sorba tartozó anyago(ka)t vagy tárgya(ka)t (ebben 

a vonatkozásban kiegészítő információt adhatnak a 6 oszlopban található különleges 

előírások); 

– a következő oszlopok a különleges előírásokat adják meg vagy szöveges, vagy kódolt 

formában. A kódok az itt következő magyarázatban feltüntetett részben, fejezetben, 

szakaszban és/vagy bekezdésben található részletes információra utalnak. Ha egy rovat 

üres, az azt jelenti, hogy vagy nincs különleges előírás és így csak az általános köve-

telményeket kell alkalmazni, vagy a magyarázatban szereplő szállítási korlátozások 

érvényesek. Ahol a táblázatban szerepel SP betűkkel kezdődő, betűkből és számokból 

álló kód, az a 3.3 fejezet különleges előírására utal.  

A rovatokban nincs utalás az általános követelményekre. Azt, hogy az általános követel-

mények melyik részben, fejezetben, szakaszban és/vagy bekezdésben találhatók, minden 

egyes oszlopra a következő magyarázat mutatja. 

Magyarázó megjegyzések az egyes oszlopokhoz: 

1 oszlop „UN szám” 

Itt vannak feltüntetve: 

– az egyedi UN számok, amelyek konkrétan egy-egy veszélyes anyaghoz 

vagy tárgyhoz vannak hozzárendelve, illetve 

– a „generikus” vagy „m.n.n.” tételek UN száma, amelyhez a név szerint 

nem említett veszélyes anyagokat vagy tárgyakat a 2. rész osztályozási 

kritériumai (a „döntési fák”) szerint hozzá kell rendelni. 

2 oszlop „Megnevezés és leírás” 

Itt van feltüntetve – nagy betűvel szedve – az egyedi UN számmal ren-

delkező anyagok vagy tárgyak megnevezése, illetve a „generikus” vagy 

„m.n.n.” tételek megnevezése, amelyhez az anyagok vagy tárgyak a 2. 

rész osztályozási kritériumai (a „döntési fák”) szerint hozzá vannak 

rendelve. Ezt a megnevezést kell helyes szállítási megnevezésként, illetve 

annak részeként használni (a helyes szállítási megnevezésre vonatkozó 

további részletekre lásd a 3.1.2 szakaszt). 

Ha egy anyag vagy tárgy besorolása és/vagy szállítási feltételei bizonyos 

körülmények között eltérőek lehetnek, a tétel értelmezéséhez a helyes 

szállítási megnevezés mellett – kisbetűvel szedve – további leírás is 

szerepel. 
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3a oszlop „Osztály” 

Itt van feltüntetve az osztály, amelynek fogalomkörébe a veszélyes anyag 

vagy tárgy tartozik. Az osztály számának hozzárendelése a 2. rész 

eljárásai és kritériumai szerint történik. 

3b oszlop „Osztályozási kód” 

Itt van feltüntetve a veszélyes anyag vagy tárgy osztályozási kódja. 

– Az 1 osztály anyagai és tárgyai esetében a kód a 2.2.1.1.4 pont szerinti 

eljárások és kritériumok alapján hozzárendelt alosztály számából és 

összeférhetőségi csoport betűjéből áll. 

– A 2 osztály anyagai és tárgyai esetében a kód egy számból és a 

veszélyes tulajdonság szerinti csoport betűjéből (betűiből) áll, amelyek 

magyarázata a 2.2.2.1.2 és a 2.2.2.1.3 pontban található. 

– A 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály anyagai és tárgyai 

esetében a kódok magyarázata a 2.2.x.1.2 pontban
2)

 található. 

– A 7 osztály anyagai és tárgyai esetében nincs osztályozási kód. 

4 oszlop „Csomagolási csoport” 

Itt van feltüntetve az anyaghoz rendelt csomagolási csoport száma (I, II 

vagy III). A csomagolási csoportok a 2. rész szerinti eljárások és kritériu-

mok alapján vannak hozzárendelve. Bizonyos anyagok és tárgyak nin-

csenek csomagolási csoporthoz rendelve. 

5 oszlop „Bárcák” 

Itt van feltüntetve azoknak a bárcáknak, nagybárcáknak a száma (lásd az 

5.2.2.2 és az 5.3.1.7 bekezdést), amelyeket a küldeménydarabokon, 

konténereken, tankkonténereken, mobil tartányokon, MEG-konténereken 

és járműveken kell elhelyezni. Azonban: 

– a 7 osztály anyagai és tárgyai esetében a 7X a kategóriának meg-

felelően a 7A, 7B vagy 7C számú bárcát (lásd az 5.1.5.3.4 és az 

5.2.2.1.11.1 pontot), vagy a 7D számú nagybárcát (lásd az 5.3.1.1.3 és 

az 5.3.1.7.2 pontot) jelenti. 

A bárcákra, nagybárcákra vonatkozó általános előírásokat (azaz a bárcák 

darabszámát, elhelyezésüket) küldeménydarabok esetén az 5.2.2.1 bekez-

dés, konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok, MEG-konténerek és 

járművek esetében az 5.3.1 szakasz tartalmazza. 

Megjegyzés: A 6 oszlopban található különleges előírások módosíthatják 

az előző bárcázási előírásokat. 

6 oszlop „Különleges előírások” 

Itt van feltüntetve a betartandó különleges előírás(ok) száma. Ezek az 

előírások széles tárgykört fognak át, főleg az 1 – 5 oszlop tartalmához 

kapcsolódnak (pl. szállítási tilalmak, felmentések a követelmények alól, 

magyarázatok a veszélyes áruk bizonyos formáinak besorolásához és 

kiegészítő bárcázási vagy jelölési előírások) és a 3.3 fejezetben szám 

szerint vannak felsorolva. Ha a 6 oszlop üres, a szóban forgó veszélyes 

                                                           

2) Ahol x = a veszélyes anyag vagy tárgy osztályának száma, a kétszámjegyű osztályoknál „pont” nélkül. 
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áru esetében az 1 – 5 oszlop tartalmára nem vonatkozik különleges 

előírás. 

7a oszlop „Korlátozott mennyiség” 

Itt van feltüntetve a belső csomagolásonkénti, ill. tárgyankénti legnagyobb 

mennyiség a veszélyes áru 3.4 fejezet szerinti, korlátozott mennyiségként 

történő szállításához. 

7b oszlop „Engedményes mennyiség” 

 Itt egy betűből és számból álló kód van feltüntetve, amelynek jelentése a 

következő: 

– az „E0" azt jelenti, hogy a veszélyes áru engedményes mennyiségben 

csomagolva sem mentesül az ADR előírásainak hatálya alól; 

– minden más „E” kód azt jelenti, hogy az ADR előírásait nem kell 

alkalmazni, ha a 3.5 fejezetben előírt feltételek teljesülnek. 

8 oszlop „Csomagolási utasítások” 

Itt van feltüntetve az alkalmazandó csomagolási utasítás betűkből és 

számokból álló kódja: 

– „P” betűvel kezdődő kód, amely a csomagolóeszközökre és a 

tartályokra (kivéve az IBC-ket és a nagycsomagolásokat) vonatkozó 

csomagolási utasításokra utal, ill. az „R” betűvel kezdődő kód, amely a 

finomlemez csomagolásokra vonatkozó csomagolási utasításokra utal. 

Ezek az utasítások a 4.1.4.1 bekezdésben szám szerinti sorrendben 

vannak feltüntetve, és azt határozzák meg, hogy milyen csomagoló-

eszközt vagy tartályt lehet használni. Ugyancsak utalnak arra, hogy a 

4.1.1, 4.1.2 és 4.1.3 szakasz általános csomagolási előírásai közül és a 

4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 és 4.1.9 szakasz különleges csomagolási 

előírásai közül melyeket kell betartani. Ha a 8 oszlopban nincs „P” 

vagy „R” betűvel kezdődő kód, a szóban forgó veszélyes áru nem 

szállítható csomagolóeszközben; 

– „IBC” betűkkel kezdődő kód, amely az IBC-kre vonatkozó csoma-

golási utasításokra utal. Ezek az utasítások a 4.1.4.2 bekezdésben szám 

szerinti sorrendben vannak feltüntetve, és azt határozzák meg, hogy 

milyen IBC-t lehet használni. Ugyancsak utalnak arra, hogy a 4.1.1, 

4.1.2 és 4.1.3 szakasz általános csomagolási előírásai közül és a 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 és 4.1.9 szakasz különleges csomagolási előírásai 

közül melyeket kell betartani. Ha a 8 oszlopban nincs „IBC” betűkkel 

kezdődő kód, a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható IBC-ben; 

– „LP” betűkkel kezdődő kód, amely a nagycsomagolásokra vonatkozó 

csomagolási utasításokra utal. Ezek az utasítások a 4.1.4.3 bekezdés-

ben szám szerinti sorrendben vannak feltüntetve, és azt határozzák 

meg, hogy milyen nagycsomagolást lehet használni. Ugyancsak 

utalnak arra, hogy a 4.1.1, 4.1.2 és 4.1.3 szakasz általános csomagolási 

előírásai közül és a 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 és 4.1.9 szakasz külön-

leges csomagolási előírásai közül melyeket kell betartani. Ha a 8 

oszlopban nincs „LP” betűkkel kezdődő kód, a szóban forgó veszélyes 

áru nem szállítható nagycsomagolásban; 

Megjegyzés: A 9a oszlopban található különleges csomagolási előírások 

módosíthatják az előző csomagolási utasításokat. 
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9a oszlop „Különleges csomagolási előírások” 

Itt van feltüntetve az alkalmazandó különleges csomagolási előírás 

betűkből és számokból álló kódja: 

– „PP” vagy „RR” betűkkel kezdődő kód, amely a csomagolóeszközök 

és tartályok (kivéve az IBC-ket és nagycsomagolásokat) tekintetében 

kiegészítésképpen betartandó különleges csomagolási előírásokra utal. 

Ezek a különleges csomagolási előírások a 4.1.4.1 bekezdésben 

találhatók a megfelelő („P” vagy „R” betűvel kezdődő) csomagolási 

utasítások után, amelyekre a 8 oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a 

oszlopban nincs „PP” vagy „RR” betűkkel kezdődő kód, a megfelelő 

csomagolási utasítás végén felsorolt különleges csomagolási előírások 

egyikét sem kell alkalmazni; 

– „B” betűvel vagy „BB” betűkkel kezdődő kód, amely az IBC-k 

tekintetében kiegészítésképpen betartandó különleges csomagolási 

előírásokra utal. Ezek a különleges csomagolási előírások a 4.1.4.2 

bekezdésben találhatók a megfelelő („IBC” betűkkel kezdődő) 

csomagolási utasítások után, amelyekre a 8 oszlopban található 

hivatkozás. Ha a 9a oszlopban nincs „B” betűvel vagy „BB” betűkkel 

kezdődő kód, a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt 

különleges csomagolási előírások egyikét sem kell alkalmazni; 

– „L” betűvel kezdődő kód, amely a nagycsomagolások tekintetében 

kiegészítésképpen betartandó különleges csomagolási előírásokra utal. 

Ezek a különleges csomagolási előírások a 4.1.4.3 bekezdésben 

találhatók a megfelelő („LP” betűkkel kezdődő) csomagolási 

utasítások után, amelyekre a 8 oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a 

oszlopban nincs „L” betűvel kezdődő kód, a megfelelő csomagolási 

utasítás végén felsorolt különleges csomagolási előírások egyikét sem 

kell alkalmazni. 

9b oszlop „Egybecsomagolási előírások” 

Itt van feltüntetve az alkalmazandó egybecsomagolási előírás „MP” 

betűkkel kezdődő kódja. Ezek az előírások szám szerinti sorrendben a 

4.1.10 szakaszban vannak feltüntetve. Ha a 9b oszlop nem tartalmaz 

„MP” betűkkel kezdődő kódot, csak az általános követelményeket kell 

betartani (lásd a 4.1.1.5 és a 4.1.1.6 bekezdést). 

10 oszlop „Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer utasítások” 

Itt van feltüntetve a „mobil tartány utasítás” betűkből és számokból álló 

kódja, a 4.2.5.2.1 – 4.2.5.2.4 és a 4.2.5.2.6 pont szerint. Itt az a mobil 

tartány utasítás szerepel, amely a legkevésbé szigorú előírásokat takarja, 

amelyek betartásával az illető anyag mobil tartányban szállítható. A 

4.2.5.2.5 pontban vannak azok a kódok, amelyek a többi mobil tartány 

utasítást jelölik, amelyek szerint az anyag ugyancsak szállítható. Ha nincs 

kód megadva, akkor a mobil tartányban történő szállítás nem 

engedélyezett, kivéve, ha azt az illetékes hatóság a 6.7.1.3 bekezdés 

szerint engedélyezte. 

A mobil tartányok tervezésére, gyártására, szerelvényeire, típus-jóvá-

hagyására, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó általános követelményeket 

a 6.7 fejezet tartalmazza. A használatra (pl. a töltésre) vonatkozó általános 

követelmények a 4.2.1 – 4.2.4 szakaszban találhatók. 

Az „(M)” jelölés azt jelenti, hogy az anyag UN MEG-konténerben is 

szállítható. 
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Megjegyzés: A 11 oszlopban található különleges előírások módosíthat-

ják az előző követelményeket. 

Itt lehetnek feltüntetve a „BK” betűkkel kezdődő kódok is, amelyek a 6.11 

fejezetben leírt ömlesztettáru-konténer típusokra utalnak, amelyeket a 

7.3.1.1 a) pont és a 7.3.2 szakasz előírásai szerint lehet ömlesztett áru 

szállítására használni. 

11 oszlop „Különleges előírások a mobil tartányokra és az ömlesztettáru-

konténerekre” 

Itt van feltüntetve a mobil tartányokra vonatkozó, ugyancsak betartandó 

különleges előírások betűkből és számokból álló kódja. Ezek a „TP” 

betűkkel kezdődő kódok a mobil tartányok gyártására és használatára 

vonatkozó különleges előírásokra utalnak, és a 4.2.5.3 bekezdésben 

találhatók. 

Megjegyzés: Az itt feltüntetett különleges előírások nemcsak a 10 

oszlopban előírt mobil tartányokra vonatkoznak, hanem – 

amennyiben műszakilag értelmezhető – azokra a mobil 

tartányokra is, amelyek a 4.2.5.2.5 pont táblázata szerint 

szintén használhatók. 

12 oszlop „ADR-tartány tartánykódja” 

Itt van feltüntetve a tartány típust leíró, betűkből és számokból álló kód a 

2 osztály gázaira a 4.3.3.1.1 pont szerint, a 3 – 9 osztály anyagaira a 

4.3.4.1.1 pont szerint. Itt az a tartány típus szerepel, amely a legkevésbé 

szigorú előírásokat takarja, amelyek betartásával az illető anyag ADR-

tartányban szállítható. A 2 osztály gázaira a 4.3.3.1.2 pontban, a 3 – 9 

osztály anyagaira a 4.3.4.1.2 pontban vannak azok a kódok, amelyek a 

többi tartány típust jelölik, amelyekben az anyag ugyancsak szállítható. 

Ha nincs kód megadva, az ADR-tartányban történő szállítás nem 

engedélyezett. 

Amennyiben ebben az oszlopban szilárd anyagra (S) és folyékony anyagra 

(L) vonatkozó tartánykód is található, ez azt jelenti, hogy az anyag szilárd 

vagy folyékony (olvasztott) állapotban egyaránt feladható tartányban való 

szállításra. Ez az előírás általában a 20 °C…180 °C közötti olvadáspontú 

anyagokra vonatkozik. 

Ha egy szilárd anyagnál csak folyékony anyagra vonatkozó tartánykód (L) 

van ebben az oszlopban feltüntetve, akkor ez az anyag tartányban csak 

folyékony (olvasztott) állapotban adható fel szállításra. 

A gyártásra, szerelvényekre, típusjóváhagyásra, vizsgálatra és jelölésre 

vonatkozó általános követelmények, amelyeket a tartánykód nem 

tartalmaz, a 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 és 6.8.5 szakaszban találhatók. A hasz-

nálatra (pl. legnagyobb töltési fokra, legkisebb próbanyomásra) vonatkozó 

általános követelmények a 4.3.1 – 4.3.4 szakaszban találhatók. 

A tartánykód utáni (M) jelölés azt jelenti, hogy az anyag battériás 

járműben és MEG-konténerben is szállítható. 

A tartánykód utáni „(+)” jelölés azt jelenti, hogy a tartány alternatív 

használata csak akkor megengedett, ha ez a típusjóváhagyási bizonyít-

ványban szerepel. 

A szálvázas műanyag tartányokra lásd a 4.4.1 szakaszt és a 6.9 fejezetet; a 
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hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelő tartányokra lásd a 

4.5.1 szakaszt és a 6.10 fejezetet. 

Megjegyzés: A 13 oszlopban található különleges előírások módosít-

hatják az előző követelményeket. 

13 oszlop „Különleges előírások az ADR-tartányokra” 

Itt vannak feltüntetve az ADR-tartányokra vonatkozó, ugyancsak 

betartandó különleges előírások betűkből és számokból álló kódjai: 

– a „TU” betűkkel kezdődő kódok a tartányok használatára vonatkozó 

különleges előírásokra utalnak, és a 4.3.5 szakaszban találhatók; 

– a „TC” betűkkel kezdődő kódok a tartányok gyártására vonatkozó 

különleges előírásokra utalnak, és a 6.8.4 a) bekezdésben találhatók; 

– a „TE” betűkkel kezdődő kódok a tartányok szerelvényeire vonatkozó 

különleges előírásokra utalnak, és a 6.8.4 b) bekezdésben találhatók; 

– a „TA” betűkkel kezdődő kódok a tartányok típusjóváhagyására 

vonatkozó különleges előírásokra utalnak, és a 6.8.4 c) bekezdésben 

találhatók; 

– a „TT” betűkkel kezdődő kódok a tartányok vizsgálatára vonatkozó 

különleges előírásokra utalnak, és a 6.8.4 d) bekezdésben találhatók; 

– a „TM” betűkkel kezdődő kódok a tartányok jelölésére vonatkozó 

különleges előírásokra utalnak, és a 6.8.4 e) bekezdésben találhatók. 

Megjegyzés: Az itt feltüntetett különleges előírások nemcsak a 12 oszlop-

ban előírt tartányokra vonatkoznak, hanem – amennyiben 

műszakilag értelmezhető – azokra a tartányokra is, amelyek 

a 4.3.3.1.2, ill. a 4.3.4.1.2 pontban lévő tartányrangsor 

alapján szintén használhatók. 

14 oszlop „Jármű a tartányos szállításhoz” 

Itt van feltüntetve az a kód (lásd a 9.1.1 szakaszt) amely az anyag 

tartányos szállítására használható járművet (beleértve a pótkocsi, ill. 

félpótkocsi vontatóját is) jelöli, a 7.4.2 szakasz szerint. A járművek 

szerkezetére és jóváhagyására vonatkozó követelményeket a 9.1, a 9.2 és 

a 9.7 fejezet tartalmazza. 

15 oszlop „Szállítási kategória / (Alagútkorlátozási kód)” 

A rovat felső sorában van feltüntetve a szállítási kategóriát jelölő szám, 

amelyhez az anyag vagy a tárgy hozzá van rendelve az egy szállító-

egységben szállított mennyiségből adódó mentesség alkalmazásához (lásd 

az 1.1.3.6 bekezdést). 

A rovat alsó sorában, zárójelben van feltüntetve az alagútkorlátozási kód, 

mely utal az anyagot vagy tárgyat szállító jármű közúti alagúton való át-

szállításánál alkalmazandó korlátozásra. Ezek a korlátozások a 8.6 fejezet-

ben találhatók. A „(–)” jelölés azt jelenti, hogy a tételhez nincs alagút-

korlátozási kód hozzárendelve. 

16 oszlop „Különleges előírások a küldeménydarabok szállítására” 

Itt vannak feltüntetve a „V” betűből és számokból álló kódok, amelyek a 
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küldeménydarabok szállítására vonatkozó, esetleges különleges elő-

írásokra utalnak, és a 7.2.4 szakaszban vannak felsorolva. A küldemény-

darabok szállítására vonatkozó általános előírásokat a 7.1 és a 7.2 fejezet 

tartalmazza. 

Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra, kirakásra és árukezelésre vonat-

kozó, a 18 oszlopban található különleges előírásokat is be 

kell tartani. 

17 oszlop „Különleges előírások az ömlesztett szállításra” 

Itt vannak feltüntetve a „VC” vagy „AP” betűkből és számokból álló 

kódok, amelyek az ömlesztett szállításra vonatkozó előírásokra utalnak, és 

a 7.3.3 szakaszban vannak felsorolva. Ha nincs kód megadva, ill. nincs 

utalás valamely konkrét előírásra, az ömlesztett szállítás nem engedélye-

zett. Az ömlesztett szállításra vonatkozó általános és a kiegészítő elő-

írásokat a 7.1 és a 7.3 fejezet tartalmazza. 

Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra, kirakásra és árukezelésre vonatkozó, 

a 18 oszlopban található különleges előírásokat is be kell 

tartani. 

18 oszlop „Különleges előírások a szállításra – Berakás, kirakás és árukezelés” 

Itt vannak feltüntetve a „CV” betűkből és számokból álló kódok, amelyek 

a berakásra, kirakásra és árukezelésre vonatkozó különleges előírásokra 

utalnak, és a 7.5.11 szakaszban vannak felsorolva. Ha nincs kód megadva, 

csak az általános követelményeket kell betartani (lásd a 7.5.1 – 7.5.10 

szakaszt). 

19 oszlop „Különleges előírások a szállításra – A szállítás lebonyolítása” 

Itt vannak feltüntetve az „S” betűből és számokból álló kódok, amelyek a 

szállítás lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokra utalnak, és a 

8.5 fejezetben vannak felsorolva. Ezeket az előírásokat a 8.1 – 8.4 fejezet 

követelményein felül kell alkalmazni, azonban ha ellentétben állnak a 8.1 

– 8.4 fejezet előírásaival, akkor az itt feltüntetett különleges előírások 

érvényesek. 

20 oszlop „Veszélyt jelölő szám” 

 Itt van feltüntetve a két vagy három számjegyből (egyes esetekben előtte 

egy „X” betűből) álló veszélyt jelölő szám a 2 – 9 osztály anyagaira és 

tárgyaira, ill. az 1 osztály anyagaira és tárgyaira az osztályozási kód (lásd 

a 3b oszlopot). Az 5.3.2.1 bekezdésben leírt esetekben ezt a számot 

narancssárga tábla felső részén kell feltüntetni. A veszélyt jelölő számok 

jelentése az 5.3.2.3 bekezdésben található. 


