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Kormányrendeletek

A Kormány 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelete
a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
80. § a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvény 2/A. §-ában,
a 3. alcím tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi
19. törvényerejű rendelet 3/A. §-ában,
a 4. alcím tekintetében a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet. 3. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/B. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat
belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet 3. §-a alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási
műveletnek az ADN-ben előírt feltételektől eltérő feltételekkel való végrehajtására vonatkozó, a hajózási hatóságnál
kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek
a hajó tervezett indulási vagy a határátlépés helye szerint illetékes területi szerve adja ki.”

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN)
csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi belvízi szállítására a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben
foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.
(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint
már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.”
3. §		
Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló,
2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,
b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU)
2018/1846 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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4. §		
Az R1.
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

3. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az ADR „A” és „B” Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló
miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.
(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint
már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.”
6. §		
Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló,
2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,
b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i
(EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
7. §

(1) Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az R2. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint
a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló
179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben,
valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és
részletes szabályok szerint kell alkalmazni.
(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint
már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.”
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9. §		
Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet
a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló,
2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,
b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek
a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU)
2018/1846 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
10. §

(1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) Az R3. 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(3) Az R3. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló,
2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_1melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/1–4131/1095. oldalait képezi.

2. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 2. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_2melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/1096–4131/2187. oldalait képezi.

3. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_3melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/2188–4131/3418. oldalait képezi.

4. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 4. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_4melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/3419–4131/4824. oldalait képezi.

5. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 5. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_5melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/4825. oldalát képezi.

6. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 6. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_6melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/4826–4131/5886. oldalait képezi.

7. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 7. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_7melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/5887–4131/7292. oldalait képezi.

8. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*
* A Korm. rendelet 8. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_8melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/7293. oldalát képezi.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

