
5. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A közlekedési hatóság 

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, 

a) a veszélyes áruk közúti alagutakban való szállításának korlátozásával;

b) a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

c) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

d) a veszélyes árukat szállító járművek - szakhatóság bevonásával történő – típusjóváhagyásával,

időszakos vizsgálatával és a jóváhagyási igazolás kiadásával;

e) a nem az ADR 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának

engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat.”

2. Az R2. 3. melléklete a következő 2/A. ponttal egészül ki:

„2/A. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, 

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt

adatainak nyilvántartásával;

b) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt

adatainak nyilvántartásával

kapcsolatos feladatokat.”

3. Az R2. 3. melléklet 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányafelügyelet 

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,) 

„b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásával 

és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.” 
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