
ADR SZE RIN TI ÍRÁS BE LI UTA SÍ TÁS

Te en dõk bal eset vagy más ve szély hely zet ese tén

A jár mû sze mély ze té nek a szál lí tás so rán – eset le ge sen – be kö vet ke zõ bal eset
vagy más ve szély hely zet ese tén – ha le het sé ges és biz ton sá go san meg old ha tó –
a kö vet ke zõ ket kell ten nie:

– Áll jon meg a jár mû vel, ál lít sa le a mo tort, ha van ak ku mu lá tor te lep-fõ kap cso ló,
áram ta la nít son!

– Ke rül jön min den gyúj tó for rást, fõ leg ne do há nyoz zon, ne hasz nál jon elekt ro ni -
kus ci ga ret tát és ha son ló esz kö zö ket és ne kap csol jon be sem mi lyen elekt ro -
mos be ren de zést!

– Ér te sít se a meg fe le lõ be avat ko zó, kár el há rí tó szolgálato(ka)t, ad jon meg min -
den le het sé ges fel vi lá go sí tást a bal eset rõl, ill. a rend kí vü li ese mény rõl és az
érin tett ve szé lyes anyag ról!

– Ve gye fel a fény vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot), és a meg fe le lõ hely re ál lít sa
fel a fi gyel mez te tõ jel zõ ket!

– Ké szít se elõ a fu var ok mány(oka)t, hogy a be avat ko zók nak azon nal át ad has sa,
ha meg ér kez nek!

– A ki folyt, ki szó ró dott anyag ba ne lép jen bele és ne nyúl jon hoz zá, tar tóz kod jon
a szél fe lõ li ol da lon, ne hogy a füs töt, a port, a gõzt vagy a pá rát be lé le gez ze!

– Ha a gu mi ab roncs nál, a fék be ren de zés nél vagy a mo tor tér ben kez dõ dõ, kis
mér té kû tû zet ész lel, kí sé rel je meg el ol ta ni a tûz ol tó ké szü lék kel, de csak ha
biz ton sá go san meg tud ja ten ni!

– A ra ko mány tér ben ke let ke zõ tûz ol tá sát a jár mû sze mély ze té nek ti los meg kí sé -
rel nie!

– Ha biz ton sá go san meg old ha tó, a jár mû vön ta lál ha tó esz kö zök kel pró bál ja
meg aka dá lyoz ni, hogy az anyag a fel szí ni vi zek be, a ta laj ba vagy a csa tor -
na-há ló zat ba szi vá rog jon, ill. a ki öm lött, ki szó ró dott anya got pró bál ja fel fog ni!

– Hú zód jon tá vo labb ra a bal eset vagy ve szély hely szí né tõl, fi gyel mez tes sen má -
so kat is, hogy ma rad ja nak tá vol, kö ves se a be avat ko zó, kár el há rí tó szol gá -
lat(ok) uta sí tá sa it, illetve ta ná csa it!

– Ha szennyezõdött a ruhája, vegye le, és a szennyezõdött védõeszközökkel
együtt biztonságosan helyezze el!
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Ki egé szí tõ út mu ta tás a jár mûszemélyzet ré szé re a ve szé lyes áruk ve szé lye i nek jel lem zõ i rõl osz tá lyon ként,
az adott kö rül mé nyek tõl függõ teendõkrõl 

Ve szé lyes sé gi bár ca, nagy bár ca A ve szély jel lem zõi Ki egé szí tõ út mu ta tás

(1) (2) (3)
Rob ba nó anyag ok és -tárgyak Több fé le tu laj don ság és ha tás le het sé ges,

pél dá ul:  az egész tö meg fel rob ba ná sa;
re pesz da rab ok ki ve tõ dé se, szét rö pü lé se;
erõ tel jes égés vagy hõfejlõdés; erõs fény-
vagy hang ha tás; füst kép zõ dés.
Ráz kó dás ra, ütõ dés re, hõre ér zé keny .

Hú zód jon fe de zék be, de ab lak kö ze lé be
ne men jen!

1 1.5 1.6
Rob ba nó anyag ok és tár gyak

Cse kély tûz- és rob ba nás ve szély. Hú zód jon fe de zék be!

1.4
Gyú lé kony gá zok Tûz ve szély. Rob ba nás ve szély.

A szál lí tó edényzetben nagy nyo más le het.

Ful la dás ve szé lye.

Égé si, fa gyá si sé rü lést okoz hat.

Hõ ha tá sá ra a szál lí tó edényzet szét rob -
ban hat.

Hú zód jon fe de zék be!

Ke rül je a mé lyeb ben fek võ te rü le te ket!

2.1

Nem gyú lé kony, nem mér ge zõ gá zok
Ful la dás ve szé lye.
A szál lí tó edényzetben nagy nyo más le het.
Fa gyá si sé rü lést okoz hat.
Hõ ha tá sá ra a szál lí tó edényzet szét rob -
ban hat.

Hú zód jon fe de zék be!

Ke rül je a mé lyeb ben fek võ te rü le te ket!

2.2
Mér ge zõ gá zok

Mér ge zés ve szély.

A szál lí tó edényzetben nagy nyo más le het.

Égé si,  fa gyá si sé rü lést okoz hat.

Hõ ha tá sá ra a szál lí tó edényzet szét rob -
ban hat.

Hasz nál jon lég zés vé dõ masz kot (me ne -
kü lõ kám zsát)!

Hú zód jon fe de zék be!

Ke rül je a mé lyeb ben fek võ te rü le te ket!
2.3

Gyú lé kony fo lyé kony anya gok

Tûz ve szély. 

Rob ba nás ve szély.

Hõ ha tá sá ra a szál lí tó edényzet szét rob -
ban hat.

Hú zód jon fe de zék be!

Ke rül je a mé lyeb ben fek võ te rü le te ket!

3

Gyú lé kony szi lárd anya gok, önreaktív
anya gok, po li me ri zá lódó anya gok  és

szi lárd, érzéketlenített rob ba nó anyag ok

Tûz ve szély. 
Gyú lé kony vagy ég he tõ; hõ, szik ra vagy
láng ha tá sá ra meg gyul lad hat.
Önreaktív anya got tar tal maz hat, ami
hõfejlõ dés sel járó bom lás ra haj la mos: 
hõ ha tá sá ra vagy más anya gok kal (pl.
savak kal, ne héz fém ve gyü le tek kel,
aminokkal) érint kez ve, vagy súr ló dás vagy
ráz kó dás ha tá sá ra. Ilyen kor egész ség re ár -
tal mas vagy gyú lé kony gá zok, gõ zök ke let -
kez het nek, il let ve ön gyul la dás is be kö vet -
kez het.

Hõ ha tá sá ra a szál lí tó edényzet szét rob ban hat.

Az érzéketlenített rob ba nó anyag fel rob -
ban hat, ha csök ken az érzéketlenítõszer
mennyi sé ge.

4.1

Ön gyul la dás ra haj la mos anya gok

Ön gyul la dás mi att tûz ve szély áll fenn, ha
a szál lí tó edényzet meg sé rül vagy ha a
tar tal ma ki öm lik.
Víz zel he ve sen re a gál hat.

4.2
Víz zel érint kez ve gyú lé kony gá zo kat

fej lesz tõ anya gok

Ha víz zel érint ke zik, tûz- és rob ba nás ve -
szé lyes.

A ki öm lött, ki szó ró dott anya got óvni kell a 

ned ves ség tõl, le kell ta kar ni! 

4.3
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Ki egé szí tõ út mu ta tás a jár mû sze mély zet ré szé re a ve szé lyes áruk ve szé lye i nek jel lem zõ i rõl osz tá lyon ként,
az adott kö rül mé nyek tõl füg gõ te en dõk rõl 

Ve szé lyes sé gi bár ca, nagy bár ca A ve szély jel lem zõi Ki egé szí tõ út mu ta tás

(1) (2) (3)
Gyúj tó ha tá sú (oxi dá ló) anya gok

Ha gyú lé kony vagy ég he tõ anyag gal érint -
ke zik, he ves re ak ció, gyul la dás és rob ba -
nás ve szé lye.

Ne ke ve red jen gyú lé kony vagy ég he tõ
anyag gal (pl. fû rész por ral)! 

5.1
Szer ves per oxi dok Hõfejlõdéssel járó bom lás ve szé lye áll

fenn: ma gas hõ mér sék le ten, vagy más
anya gok kal (pl. sa vak kal, ne héz fém ve -
gyü le tek kel, aminokkal) érint kez ve, vagy
súr ló dás vagy ráz kó dás ha tá sá ra. 

Ilyen kor egész ség re ár tal mas vagy gyú lé -
kony gá zok, gõ zök ke let kez het nek, illetve 
öngyulladás is bekövetkezhet.

Ne ke ve red jen gyú lé kony vagy ég he tõ
anyag gal (pl. fû rész por ral)! 

5.2

Mér ge zõ anya gok

Be lé leg zés, le nye lés vagy bõr rel való
érint ke zés ese tén mér ge zés veszélye.

Ve szé lyez te ti a vízi kör nye ze tet (a fel szí ni 
vi ze ket, a ta lajt) és a csa tor na há ló za tot.

Hasz nál jon lég zés vé dõ masz kot (me ne -
kü lõ kám zsát)! 

6.1
Fer tõ zõ anya gok

Fer tõ zés ve szé lye.

Sú lyos em be ri vagy ál la ti meg be te ge dést
okoz hat.

Ve szé lyez te ti a vízi kör nye ze tet (a fel szí ni 
vi ze ket, a ta lajt) és. a csa tor na há ló za tot.

6.2
Ra dio ak tív anya gok

Kül sõ és bel sõ su gár ter he lés ve szé lye.
A le he tõ leg rö vi debb ideig tar tóz kod jon a
su gár zó anya got tar tal ma zó ra ko mány
közelében!

7A 7B

7C 7D
Ha sa dó anyag ok

Nuk le á ris lánc re ak ció be kö vet ke zé sé nek
veszélye.

7E
Maró anyagok A maró ha tás mi att égé si sé rü lést okoz -

hat.
Az ilyen anya gok egy más sal, víz zel vagy
más anya gok kal he ve sen re a gál hat nak.

A ki öm lött anyag maró gõ zö ket fej leszt -
het.
Ve szé lyez te ti a vízi kör nye ze tet (a fel szí ni 
vi ze ket, a ta lajt) és a csa tor na há ló za tot.

8

Kü lön fé le ve szé lyes anya gok
és tár gyak

Égé si sé rü lést okoz hat.

Tûz ve szély. 
Rob ba nás ve szély.
Ve szé lyez te ti a vízi kör nye ze tet (a fel szí ni 
vi ze ket, a ta lajt) és a csa tor na há ló za tot.

9 9A

1.Meg jegy zés:  Ha több fé le ve szé lye van az anyag nak, vagy több fé le anyag van 
a ra ko mány ban, az összes rá juk vo nat ko zó le írást fi gye lem be kell ven ni.

2.Meg jegy zés: A táb lá zat (3) osz lo pá ban fel tün te tett ki egé szí tõ út mu ta tás a
szál lí tott anyag osz tá lyá nak és a szál lí tó esz köz nek meg fe le lõ en adap tál ha tó.
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Kiegészítõ út mu ta tás a jár mûszemélyzet ré szé re a ve szé lyes áruk veszélyeinek jel lem zõ i rõl az al kal ma zott
je lö lé sek sze rint, az adott kö rül mé nyek tõl függõ teendõkrõl

Je lö lés A ve szély jel lem zõi Ki egé szí tõ út mu ta tás

(1) (2) (3)

Ve szé lyez te ti a vízi kör nye ze tet (a fel szí ni
vi ze ket, a ta lajt) és a csa tor na há ló za tot.

Kör nye zet re ve szé lyes anyag

A ma gas hõ égé si sé rü lést okoz hat.
Ne ér jen hoz zá a szál lí tó egy ség for ró ré -
sze i hez és a ki öm lött anyag hoz!

Ma gas hõ mér sék le tû anyag

Személyi védõeszközök és egyéb felszerelések az általános tennivalók és az
egyes veszélyek fennállása esetén teendõk végrehajtásához, melyeket az ADR 

8.1.5 szakasza szerint  a szállítóegységen kell tartani

A kö vet ke zõ fel sze re lést min dig a szál lí tó egy sé gen kell tartani:

– min den jár mû re egy, a jár mû leg na gyobb meg en ge dett össztömegének és a
ke re kek át mé rõ jé nek meg fe le lõ mé re tû ke rék kitámasztó éket;

– két, ön ma gá ban meg ál ló fi gyel mez te tõ jelzõt;

– szem öb lí tõ-fo lya dé kota); va la mint

a jár mû sze mély zet min den tag ja ré szé re:

– fény vissza ve rõ mel lényt (ru há za tot);

– hor doz ha tó vi lá gí tó ké szü lé ket;

– egy pár vé dõ kesz tyût; va la mint

– a szem vé del mé re al kal mas esz közt.

Bi zo nyos osz tá lyok hoz a kö vet ke zõ ki egé szí tõ fel sze re lés szük sé ges a szállítóegységen:

– a 2.3 vagy a 6.1 ve szé lyes sé gi bár ca, ill. nagy bár ca hasz ná la ta ese tén a jár -
mû sze mély zet min den tag ja ré szé re lég zés vé dõ maszk (me ne kü lõ kám zsa); 

– la pátb);

– csa tor na nyí lás le fe dé sé re al kal mas eszközb);

– gyûj tõ edényb).

************************************************************************
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a) Nem szük sé ges, ha  az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 szá mú ve szé lyes sé gi bár ca, ill. nagy bár ca van a
kül de mé nyen. 

b) Csak szi lárd és fo lyé kony anya gok nál szük sé ges, ha a 3, 4.1, 4.3, 8 vagy 9 szá mú ve szé lyes sé gi bár ca, il -
let ve nagy bár ca van a kül de mé nyen.
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