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ADR 2017. 
VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 
Előadónk: 

 Ajánló: 

2017. január 1-jétől ismét jelentős változásokra számíthatunk az 
ADR területén, a módosítások közel 150 oldalt tesznek ki. A 
változások a „szállítási lánc” egészét érintik. Mindez sok, fontos 
változást hoz a gazdálkodók életébe, amelyre időben fel kell 
készülniük! 

Témakörök: 

Veszélyes árut szállító járművek ▪ Megszűnik az OX típusú jármű ▪ 
Fuvarozói felelősség ▪ Veszélyes áruk köre ▪ Új veszélyes áru 
besorolások (új UN-számok) ▪ Jelölések és az írásbeli utasítás 
változásai ▪ A lítium akkumulátorok és kondenzátorok szállítási 
feltételei ▪ Új jel a lítium. (lítium-ion) akkumulátorokhoz, illetve 
cellákhoz ▪ Új veszélyességi bárca kerül bevezetésre ▪ Szárazjég 
szállítási feltételei, új ADR kötelezettség ▪ Biztonsági tanácsadói 
rendszer kiterjesztése ▪ BK3 ömlesztettáru-konténerek szállítása ▪ 
Alagútszabályozás ▪ Gyakorlati teendők ▪ Egyéb újdonságok ▪ 
Konzultáció 

Sárosi György 
veszélyes áru szakértő 
Hungária Veszélyes áru Mérnöki Iroda Kft. 
 
 

 

Időpont és helyszín:  

2016. október 24. hétfő 
10-15 óráig. Regisztráció 9.30 órától. 
 

Hunguest Hotel MILLENNIUM ***  
1089 Budapest, Üllői út 94-98.  

 

 

Részvételi díj:  

29 900 Ft + áfa / fő  

 

 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, ebéd  

 

Ebéd (igény esetén): 2800 Ft/fő + ÁFA 

 

 

Jelentkezési feltételek: 

 
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az ebéd, az üdítők, kávé 
költségeit, melyek közterheit a 
résztvevő cégének kell megfizetni. 
Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el 
a rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk.  
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A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   
 

  Vegetáriánus menüt kérek:      � 
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