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Tájékoztatás ADR (veszélyes áru közúti szállítása) tanfolyamról 
 
A képzés a veszélyes árut szállító gépkocsivezetők ADR oktatási bizonyítványának megszerzésére irányul. A robbanóanyagok és 
tárgyak (ADR 1. osztály) küldeménydarabos szállításán, valamint a tartányjárművel történő (gázok, gyúlékony folyadékok, stb.) 
szállításokon túlmenően mindazon gépkocsivezetőknek akik járművükön veszélyes árut szállítanak, tevékenységük végzéséhez a 
vonatkozó rendelet szerint szükségük van az adott áruosztályra érvényes ADR oktatási bizonyítványra. Az ADR oktatási 
bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejáratot megelőző évben ismeretfelújító tanfolyammal, ill. vizsgával 
érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható. 
 
Az ADR képzés a szállítandó anyagok és a lehetséges szállítási módok függvényében az alábbiak szerint épül fel: 

 
ALAPTANFOLYAM, ill. VIZSGA 
Az alaptanfolyam (NT2-9) elvégzése, ill. a sikeres alapvizsga, a robbanóanyagok és tárgyak, valamint a radioaktív anyagok 
kivételével valamennyi veszélyes anyag szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt a nem tartányos – tehát küldeménydarabos és 
ömlesztett – szállítási módban.  (Platós gépkocsin palackban, hordóban, ládában, zsákban – küldeménydarabban – történő gáz, 
festék, tüzelőanyag, mérgező anyag, sav, stb. szállításhoz pl. elegendő az alapvizsga megszerzése). 
 
SZAKOSÍTÓ TANFOLYAM, ill. VIZSGA 
A sikeres alapvizsgát követően kerülhet sor a szakosító vizsgákra. Szakosító vizsga tehető az 1. osztály anyagainak szállítására 
(robbanóanyagok és tárgyak szállítása - NT1), valamint a tartányos szállítási mód 2, (T2) 3, (T3), 4.1, 4.2, 4.3 (T4.1-4.3), ill. 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (T5.1-9) áruosztályaira.  (Pl.: tartányjárműben történő gázolaj szállításhoz az alapvizsga megszerzésén 
felül a tartányos 3. osztály szakosító vizsgára is szükség van).  

 
1. A képzőszerv megnevezése: HIR Kereskedelmi Információs és Továbbképző Iroda Kft. 

Címe: 7627 Pécs, Bokor u. 21. 
E-mail címe: hir@hiradriskola.hu 
Honlap címe: https://www.hiradriskola.hu 

 
2. A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
3. Cégbírósági bejegyzés száma: 02-09-064578 
 
4. Iskolavezető neve: Hir Attila 

E-mail címe: hir@hiradriskola.hu 
Telefonszáma: +36-72/222-022 

 
5. Ügyfélfogadó címe: 7627 Pécs, Bokor u. 21. 

Telefonszáma: +36-72/222-022 
Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 13:00 – 17:00  
 

6. Telephely címe, telefonszáma: - 
 

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja: 
A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (felnőttképzési szerződés 
megkötésével) történik. 
 

8. Az előírt egészségi és PAV alkalmassági vizsgálatok: 
Nem beiskolázási feltétel, de a tevékenység végzéséhez a PAV II alkalmasság is kötelező. 
 

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 
• 8 általános iskolai végzettség, 
• legalább 20 éves életkor, 
• nem tartányos szállításnál legalább 2 éves „B” kategóriás, tartányos szállításnál legalább 2 éves „C” kategóriás vezetői 

engedély, 
• ismeretfelújító vizsga esetén a vizsga időpontjában érvényes ADR oktatási bizonyítvány. 

 
A vizsgára bocsátás feltételei: 
Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a tanfolyam előadásain részt vett és a tanfolyam, illetve a vizsga költségeit képzőszerv 
részére befizette. 

 

HIR ADR Iskola
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10. A tanfolyam tantárgyai: 
• Alaptanfolyam (24 óra) esetén: 

o ADR alapismeretek 
o ADR speciális ismeretek 

 
• NT1 tanfolyam (8 óra) esetén: 

o Robbanóanyagok és tárgyak, valamint a szállítás speciális előírásai 
 

• NT7 tanfolyam (8 óra) esetén: 
o Radioaktív anyagok, valamint a szállítás speciális előírásai 

 
• T2 tanfolyam (14 óra) esetén: 

o Tartányos általános ismeretek 
o Tartányos speciális ismeretek 2 osztály 
o Tartányos vezetési gyakorlat 

 
• T3 tanfolyam (14 óra) esetén: 

o Tartányos általános ismeretek 
o Tartányos speciális ismeretek 3 osztály 
o Tartányos vezetési gyakorlat 

 
• T5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (14 óra) tanfolyam esetén: 

o Tartányos általános ismeretek 
o Gyújtóhatású anyagok, mérgező anyagok, maró anyagok és különféle veszélyes anyagok tartányos szállításának 

speciális előírásai 
o Tartányos vezetési gyakorlat 

 
 
11. Járműhasználat: 

Tartányos vezetési gyakorlat esetén az előírt gépjárművet hallgató részére képzőszerv biztosítja. 
 
12. A hiányzás pótlásának módja: 

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra díj 
ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít. 

 
13. A tandíj összege: 

 Díj (alap) Vizsga (alap) Összesen Díj (ismf.) Vizsga (ismf) Összesen 
Alap (NT 2-9): 58 200 Ft 19 200 Ft 77 400 Ft 58 200 Ft 9 200 Ft 67 400 Ft 
Nem tartányos 1. o. 29 300 Ft 9 600 Ft 38 900 Ft 29 300 Ft 4 600 Ft 33 900 Ft 
Nem tartányos 7. o. 33 300 Ft 9 600 Ft 42 900 Ft 33 300 Ft 4 600 Ft 37 900 Ft 
Tartányos 2. osztály 29 300 Ft 9 600 Ft 38 900 Ft 29 300 Ft 4 600 Ft 33 900 Ft 
Tartányos 3. osztály 29 300 Ft 9 600 Ft 38 900 Ft 29 300 Ft 4 600 Ft 33 900 Ft 
T4.1-4.3 osztály 33 300 Ft 9 600 Ft 42 900 Ft 33 300 Ft 4 600 Ft 37 900 Ft 
T5.1-9 osztály 33 300 Ft 9 600 Ft 42 900 Ft 33 300 Ft 4 600 Ft 37 900 Ft 
Tartányos vezetési gyak.:   24 000 Ft    
ADR oktatási bizonyítvány kiállításának díja:  2 500 Ft 

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá 
a tanfolyamon való részvételre. 

 
14. Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható. 
 

15. Tanuló áthelyezés: nem értelmezhető 
 

16. Az oktatás helyszíne:  
Az oktatás a hallgatóval előzetesen egyeztetett és a részére átadott tematikában rögzített helyszínen történik. 

 
17. A pótórák igénylésének módja, díja: 

Igény esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít. 
 

18. Az engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium 
Címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 
Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.  
E-mail címe: info@ekm.gov.hu 
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19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 
Joga van a hallgatónak 
• a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit és a szerződés tartalmát, 
• a befizetett tandíj ellenében, kulturált körülmények között az elméleti tanfolyamot végighallgatni, 
• emberhez méltó bánásmódhoz a foglalkozások során, 
• a tanfolyam elvégzését követően vizsgára mennie, 
• panaszt tenni az iskolavezetőnél. 

 
A hallgató kötelessége 
• jelentkezéskor a beiskolázási feltételek teljesülését hitelt érdemlő módon igazolni, 
• a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan 

közreműködni, kulturáltan viselkedni, 
• a tanfolyam díját határidőre megfizetni, 
• a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani, 
• a tanterem,  a berendezések, az oktatási segédeszközök állagát megóvni, 
• az esetleges hiányzásokat pótolni, 

 
20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra.  Jelenleg a hatályos 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet szerint 4 600 Ft/számítógépes elméleti vizsga, 5 000 Ft/gyakorlati vizsga (részletesen lásd a 13. pontban). A tanfolyam 
költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére. 
 

20. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások: 
A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a KAV Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. a vizsga előtt 
minden esetben ellenőrzi. A sikeres vizsgát követően az ADR oktatási bizonyítvány képzőszervnél vehető át.  

 
 

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 és a KAV vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően készült.  
 
Várjuk jelentkezését. 

 
 
 
 

Hir Attila 
iskolavezető 


