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HIR ADR Iskola

Tájékoztatás a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tanfolyamról
A 25/2014 (IV.30) NFM rendelet előírásai szerint minden vállalkozás, amely veszélyes áruk közúti, vasúti és/vagy
belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet folytat köteles veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót
foglalkoztatni.
A tanácsadó feladata annak elősegítése, hogy a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az
előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze.
• figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat;
• tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően;
• éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén az illetékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes
áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről
• figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következő feladatok végrehajtását és az
ezzel kapcsolatos eljárásokat, stb.
A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:
• felsőfokú végzettség és legalább 2 év veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenység, vagy
• középfokú végzettség és legalább 5 év veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenység, vagy az
• ADN-nel, ADR-rel, vagy RID-del kapcsolatos hatósági feladatkör.
A 7 osztályra vonatkozó képzés esetén a fentieken túlmenően legalább alap fokozatú sugárvédelmi képzettség
igazolása is szükséges.
A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap
kitöltésével) történik.
Tantárgyak:
• Általános ismeretek (40 óra)
• Az egyes közlekedési alágazatok jellemzői (20 óra)
• Osztályos (speciális ismeretek (8 óra/anyagcsoport)
• Esettanulmányok (20 óra)
Hiányzások pótlása:
A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj
ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.
A tanfolyam költségei:
csak 1. osztály
csak 2. osztály
csak 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály
csak UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 és 3475 sz. anyagok

179 900 Ft + 20 000 Ft vizsga
179 900 Ft + 20 000 Ft vizsga
179 900 Ft + 20 000 Ft vizsga
179 900 Ft + 20 000 Ft vizsga

2 anyagcsoport együtt
3 anyagcsoport együtt

189 900 Ft + 23 000 Ft vizsga
199 900 Ft + 26 000 Ft vizsga

A bizonyítvány kiállításának díja (NFM):

2 500 Ft

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra.
A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik
jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.
Felmentések:
A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható.

Az oktatás helyszíne:
Az oktatás a hallgatóval előzetesen egyeztetett és a részére átadott tematikában rögzített helyszínen történik.
Az engedélyező hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefon: 1/814-1818 Fax: 1/814-1815 E-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
Iskolavezető:
Hir Attila
E-mail: hir@hiradriskola.hu
Telefon: 72/222-022
Ügyfélfogadás:
Az ügyfélfogadás keddi és csütörtöki napokon 13.00 – 17.00 óra között Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti irodánkban, ill.
előzetes egyeztetés alapján történik (telefon: 72/222-022).
A tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletének megfelelően készült.
Várjuk jelentkezését.

Hir Attila
iskolavezető

A tájékoztató aktualizálásának ideje: 2017. december 21.

