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ADR 2017-2018. 
A veszélyes áruk szállításának 

szabályai, gyakorlata, ellenőrzése 

Előadónk: 

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

 
Időpont és helyszín: 

2017. december 12. kedd  
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center**** 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + Áfa/ fő 
 
 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, 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.  
 
 
 
 
 
 

 Ajánló: 

Az elmúlt hónapokban összehangolt ellenőrzés keretében több 
helyszínen is ellenőrizték a közúti fuvarozásban résztvevőket a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és kirendeltségei.2017. július 5-én 
jelentek meg azok a jogszabályok, amelyeket kötelezően alkalmazni 
kell a veszélyes áruk közúti szállítására (ADR). Szemináriumunkon a 
változásokon és az új szabályozáson túl, az elmúlt időszak 
tapasztalataira, a gyakorlati megvalósításokra, a felmerülő 
problémákra és azok megoldásaira fektet nagy hangsúlyt előadónk. A 
nap folyamán fókuszba kerül az ellenőrzés és az abban bekövetkező 
változások gyakorlati alkalmazása 

Témakörök: 

ADR 2017 1-9 részeinek változásai ▪ A belföldi alkalmazásra 
vonatkozó eltérő rendelkezések ▪ Kiemelt területek ismertetése 
szakértői magyarázatokkal, gyakorlati példákkal ▪ Ellenőrzés 
gyakorlati folyamata▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS                          „ADR 2017”                      

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-7570 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: http://systemmedia.hu  

 
 

 Cégnév:  ........................................................................................  
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 

Ebédet kérek:    �                                       Vegetáriánus menüt kérek: � 
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ..........................................   

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat, 
valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról kép- és hanganyagot 
rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési feltételeket 
elfogadom: 

 

 
 
Kelt: 2017.…………………………….    P. H. ……………………………………………………….  

 


