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Tájékoztató a veszélyes áruk személyvonatokon történő szállításáról

A jelen tájékoztató célja, hogy felhívja az utasok figyelmét a veszélyes áruk
kézipoggyászként vagy feladott poggyászként a vasúti járműveken történő
szállításának korlátozásaira.
Az alkalmazandó előírások teljes jegyzéke megtalálható a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 1.1.3.8. alpontjában (COTIF C függeléke,
lásd az OTIF honlapját: http: // otif. org)

Preambulum
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) hatálya
alá tartozó veszélyes árukat kézi- vagy feladott poggyászban a vasúti személyszállító
járművekben csak szigorú feltételek mellett és nagyon korlátozott mennyiségben lehet
szállítani. A veszélyesnek tekintett áruk közé tartoznak a következők: gázok,
robbanóanyagok és tárgyak, gyúlékony anyagok, érzékenyített szilárd
robbanóanyagok, spontán égésre hajlamos anyagok, önreagáló, oxidáló, mérgező,
fertőző, radioaktív, maró, valamint a környezetre nézve káros és veszélyes anyagok.

1 Kézi- és feladott poggyász
1.1 Veszélyes árut kézi- vagy feladott poggyászban csak a RID 1.1.3.8 pontjában
meghatározott feltételek mellett szabad szállítani.
1.2 Az utas által kézi- vagy feladott poggyászban szállítható veszélyes áruk közé
tartoznak azok a veszélyes áruk, amelyek kiskereskedelemi kiszerelésűek és
amelyeket személyes vagy háztartási használatra, illetve az utas sport- vagy
szabadidős tevékenységeire szántak, feltéve, hogy csomagolása vagy jellege
megakadályozza a tartalom szivárgását (pl. gyufa, öngyújtó, aeroszol, gázokat
tartalmazó élelmiszerek (ásványvíz) vagy sportolásra szánt labda, izzó,
tisztítószer, festék, oldószer, tűzijáték, rovarölő stb.). Az utazáshoz szükséges
terápiás eszközök szállítása megengedett. Korlátozott vagy a szokásostól eltérő
mennyiségben csomagolt veszélyes áruk is engedélyezettek, ha az összes
alkalmazandó szállítási feltétel teljesül.
1.3 Az utasok számára megengedett továbbá az elektromos energiatároló és -előállító
rendszerek (pl. lítium-elemek, üzemanyagcellák, elektromos kondenzátorok,
aszimmetrikus kondenzátorok, fém-hidrid tárolórendszerek) szállítása, ha azok az
utazás során személyes használatra szolgáló berendezésekben vannak (pl.
laptop, mobiltelefon). Az elektromos motorral felszerelt kerékpárok szállítása (ebike / Pedelec) szintén megengedett.
1.4 Radioaktív anyagok szállítása megengedett, ha:
 a személybe vagy élő állatba diagnosztizálás vagy kezelés céljából
beültetésre került;
 a gyógykezelésre szállított személyben vagy személyen helyezkedik el;
 azt hatósági jóváhagyással rendelkező fogyasztási cikk tartalmazza.
1.5 A szállítók további korlátozásokat vezethetnek be a veszélyes áruk kézi- vagy
feladott poggyászként történő szállítására.
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Veszélyes áruk szállítása vasúton szállított járművekben (autószállító vonat)

2.1 A fenti 1.2–1.4. pontokban felsorolt veszélyes áruk szállíthatók a vasúton szállított
járművekben is (autószállító vonat). Az 1.1. pontban említett feltételek
vonatkoznak a vasúton szállított járművekben szállított veszélyes árukra is.
2.2 A vasúton szállított járművekre a következő követelmények vonatkoznak:
 A járművek, gépek vagy berendezések üzemanyag-tartályaiban lévő gázok
és folyékony üzemanyagok (például benzin, dízelolaj, etanol) szállíthatók. A
gáz- / üzemanyagtartály és a motor közötti minden üzemanyagcsapot el kell
zárni és az elektromos kapcsolókat nyitva kell tartani1.
 A folyékony üzemanyagok utántölthető tartályokban is lehetnek, legfeljebb
60 liter.
 Azokat a veszélyes árukat, mint például akkumulátorokat, tűzoltó
készülékeket, sűrített gáz akkumulátorokat, légzsákokat és a jármű egyéb
szerves alkotóelemeit, amelyek a jármű üzemeltetéséhez illetve a kezelő és
az utasok biztonságához szükségesek, biztonságosan kell beszerelni a
járműbe.
 A járművekbe beépített lítium akkumulátoroknak meg kell felelniük a RID
követelményeinek. Sérült jármű esetén meg kell vizsgálni a sérülés
akkumulátorra gyakorolt hatását. Szükség esetén az akkumulátort el kell
távolítani és veszélyes árukként kell szállítani a RID előírásainak
megfelelően.
2.3 A radioaktív anyag szállítása megengedett, ha az a szállítóeszköz szerves része.
2.4 A veszélyes áruk, melyeket szakmai tevékenység végzésére használnak (például
szakmunkás vagy kereskedelmi képviselő által szállított aeroszolok, festékek,
oldószerek, gázpalackok), a belföldi vagy külföldi elosztás, valamint a radioaktív
anyagok és tárgyak kivételével szállíthatók a RID-ben meghatározott mennyiségi
határon belül, ha megtették a szükséges intézkedéseket a tartalom szivárgásának
megakadályozására. Ezen áruk tisztítatlan üres csomagolása is szállítható.
2.5 A szállítók további korlátozásokat vezethetnek be a veszélyes áruk vasúton
szállított járművekben (autószállító vonat) szállítása eseté.
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Ez a feltétel az indítókulcs kivételével teljesül.
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Információs táblázat
Rendelkezések a vonatok fedélzetén az utasok által szállított veszélyes árukról*
Alapvetően nem engedélyezett veszélyes áruk (gázok, robbanóanyagok és tárgyak,
gyúlékony anyagok, spontán égésnek kitett anyagok, érzékenyített szilárd
robbanóanyagok, önreagáló, oxidáló, mérgező, fertőző, radioaktív, maró, valamint a
környezetre nézve káros és veszélyes anyagok) kézi- vagy feladott poggyászként,
illetve vasúton szállított járműben (autószállító vonat) történő szállítása. Az alábbi
táblázat példákat ad az alapelv alóli kivételekre.
Kézi- és feladott poggyászként megengedett
Vasúton szállított járművekben megengedett (autószállító vonat)
IGEN
IGEN Korlátozott vagy a szokásostól eltérő mennyiségben csomagolt
veszélyes áru, ha a RID 3.4. vagy 3.5. fejezetében szereplő
összes követelmény teljesül
IGEN
IGEN Veszélyes árut tartalmazó terápiás berendezés
IGEN Tűzveszélyes folyadék vagy folyékony üzemanyag újratölthető
tartályokban, legfeljebb 60 liter
IGEN Járművek, gépek vagy berendezések üzemanyag-tartályaiban
lévő gázok és folyékony üzemanyagok (például benzin, dízelolaj,
etanol). A gáz- / üzemanyagtartály és a motor közötti minden
üzemanyagcsapot el kell zárni és az elektromos kapcsolókat
nyitva kell tartani.
IGEN Gázok,
melyek
a
jármű
üzemeltetéséhez
használt
berendezésben (például tűzoltó készülék), beleértve a
pótalkatrészeket is (például felfújt gumiabroncs) találhatók.
IGEN
IGEN Elektromos energiatároló és -előállító rendszerek (például lítiumelemek,
üzemanyagcellák,
elektromos
kondenzátorok,
aszimmetrikus kondenzátorok, fém-hidrid tárolórendszerek), ha
azok személyes használatra szolgáló berendezésben vannak (pl.
laptop, mobiltelefon).
IGEN
IGEN Elektromos energiatároló és -előállító rendszerek (például lítiumelem,
üzemanyagcellás
kondenzátorok,
aszimmetrikus
kondenzátorok, fém-hidrid tárolórendszerek) ha járműbe vannak
szerelve a meghajtáshoz vagy működéshez szükséges (pl. ekerékpár, e-autó). A fém-hidrid tárolórendszereket jóvá kell
hagyatni. A lítium elemeknek meg kell felelniük a RID 2.2.9.1.7
pont követelményeinek.
IGEN
Radioaktív anyag, ami személybe vagy élő állatba
diagnosztizálás vagy kezelés céljából került beültetésre.
IGEN
Radioaktív anyag, ami a gyógykezelésre szállított személyben
vagy személyen helyezkedik el.
IGEN
IGEN Radioaktív anyag, amit hatósági jóváhagyással rendelkező
fogyasztási cikk tartalmaz.
IGEN Radioaktív anyag, amely a szállítóeszköz szerves részét képezi.
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IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Veszélyes áruk, amelyek kiskereskedelemi kiszerelésűek, és
amelyeket személyes vagy háztartási használatra, illetve az utas
sport- vagy szabadidős tevékenységeire szántak, (pl. gyufa,
öngyújtó, aeroszol, gázokat tartalmazó élelmiszerek (ásványvíz)
sportolásra szánt labda, izzó, felfújt gumiabroncs, tisztítószer,
festék, oldószer, tűzijáték, rovarölő stb.).
Veszélyes áruk (és ezeknek üres, tisztítatlan csomagolása),
amelyeket szakmai tevékenység végzésére használnak (pl.
aeroszol, festék, oldószer, gázpalack), a belföldi vagy külföldi
elosztás, valamint a radioaktív anyagok és tárgyak kivételével a
RID-ben meghatározott mennyiségi határon belül. A szükséges
intézkedéseket meg kell tenni a tartalom szivárgásának
megakadályozására.

* Ez a táblázat tájékoztató jellegű. Az alkalmazandó előírások teljes jegyzéke megtalálható a
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 1.1.3.8. alpontjában
(COTIF C függeléke, lásd az OTIF honlapját: http: // otif. org). További korlátozások az adott
szállító szállítási feltételeinek megfelelően lehetségesek.
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