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A 14. szakasz az alábbi információkat tartalmazza: 

• az anyag vagy keverék közúti, vasúti, tengeri, 
  belvízi vagy légi szállítására vonatkozó osztályozás 
  (ENSZ-szám és kapcsolódó információk); 
• adott esetben további információk, például 
  alagút-korlátozási kódok vagy a tengeri szennyező 
  anyagok megjelölése; 
• különleges óvintézkedések a felhasználó számára 
  (amelyeket ismertetni lehet mind a szállítóval, 
  mind a ki- és berakodást végző személyekkel); 
• ömlesztett tengeri vagy belvízi szállítás, ahol a 
  rakományokat ömlesztve szállítják a következő 
  IMO eszközök szerint: a MARPOL-egyezmény II. 
  melléklete és az IBC szabályzat.   

Ez a szakasz tájékoztatást nyújt a szállítási 
osztályozásról, amelyet valamennyi, az Európán 
belüli veszélyes áruk szállítását szabályozó 
rendelethez lehet alkalmazni:

• Európai megállapodás a veszélyes áruk 
  nemzetközi közúti szállításáról (ADR)
• Európai megállapodás a veszélyes áruk 
  nemzetközi vasúti szállításáról (RID)
• Európai megállapodás a veszélyes áruk belvízi 
  utakon történő nemzetközi szállításáról (ADN)

és nemzetközi szinten, a tengeri és a légi úton 
történő szállítást szabályozó rendeletekhez:

• A veszélyes árukról szóló nemzetközi tengeri 
  kódex (IMDG)
• Műszaki utasítások a veszélyes áruk biztonságos 
  légi szállításához (ICAO) 
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A címzetteknek ellenőriznie kell, hogy az információk 
összhangban vannak-e a 2. és 3. szakaszban 
feltüntetett osztályozással és összetétellel. 

A beszállítóknak helyesen kell kitölteniük az egyes 
szakaszokat: ez garantálja ügyfeleik számára, hogy 
megkapjanak minden szükséges szállítási 
információt, anélkül, hogy újra a beszállítókhoz kellene 
fordulniuk, de azért nem hagyhatják figyelmen kívül a 
veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokkal 
kapcsolatos ismereteiket.
Fel kell tüntetni, ha az információk nem állnak 
rendelkezésre, vagy nem relevánsak.

Fel kell tüntetni az ENSZ-számot (vagyis az anyag, 
keverék vagy árucikk négyjegyű azonosító számát, 
amelyet az "UN" betűk előznek meg). Minden egyes 
ENSZ-számot „a veszélyes áruk listáján” az 
ENSZ-modellszabályzatban és a veszélyes áruk 
szállítására vonatkozó valamennyi szabályban 
„szállítási megnevezéssel” társítanak. A veszélyes 
áruk szállítására szolgáló osztályozás kiválasztását 
a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások 
megfelelő ismerete alapján kell elvégezni, a 
szabályzatban megállapított előírásoknak 
megfelelően, és ezt általában a veszélyes áruk 
szállításával foglalkozó tanácsadó végzi.

Fel kell tüntetni a "hivatalos szállítási megnevezést": 
ez egy leírás, amely szükség esetén integrálható az 
áru veszélyességét meghatározó anyag vagy 
anyagok nevével.
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Meg kell jelölni a termékhez rendelt, szállításra 
vonatkozó veszélyességi osztályt (és a másodlagos 
kockázatokat). Amennyiben a termék különböző 
tulajdonságok alapján bizonyul veszélyesnek, az lesz 
a megfelelő szállítási osztály, amely a veszélyes áruk 
szállítására vonatkozó ENSZ-szabályozási modell 
által megállapított előírások szerint a legfőképpen 
érvényesül. Ezek az előírások minden szállítási 
szabályozásban megegyeznek, bármi legyen a 
szállítás módja. 
Ebben a szakaszban célszerű lenne feltüntetni a 
szükséges szállítási címkét is annak érdekében, hogy 
kiemelje a másodlagos veszélyek jelenlétét, amelyek 
további címkét követelnek meg a veszélyességi 
osztály által rendszerint előírtaknak megfelelően.

A csomagolási csoport egy sorszám (I, II vagy III), 
amit a veszélyes árukhoz rendelnek a veszélytől 
függően. Ha a veszély foka csökken, a sorszám I-ről 
III-ra nő. Nem minden ENSZ-címjegyzék rendelkezik 
csomagolási csoporttal, de sokaknak közülük több 
csomagolási csoportja is lehet. Abban az esetben, ha 
a termékosztályozás olyan ENSZ-címjegyzékhez van 
társítva, amelyhez több csomagolási csoport 
kapcsolódik, a jelen bekezdésben meg kell jelölni, 
hogy melyikhez tartozik a termék.  

Külön meg kell jelölni, ha az anyag vagy a keverék az 
ENSZ-típusszabályok (az IMDG szabályzat, az ADR, a 
RID és az ADN szabályokban jelöltek szerint) 
kritériumai szerint veszélyes a környezetre, és/vagy, 
ha tengeri szennyező anyag az IMDG szabályzat 
szerint. Megjegyzendő, hogy az ADR ugyanazokat a 
kritériumokat alkalmazza annak meghatározására, 
hogy egy árucikk veszélyes-e a környezetre, amelyek a 
CLP rendeletben is szerepelnek a környezeti 
veszélyekre vonatkozóan: 1. kategória (akut és 
krónikus) és 2. kategória (krónikus). Összefoglalva, ha 
a CLP megköveteli a GHS-szimbólumot, akkor az áruk 
veszélyesek a környezetre az ADR és a RID szerint is. 
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Ugyanez a kritérium vonatkozik a tengeri szállításra is, 
míg a légi szállítás esetében a környezetre gyakorolt 
veszély kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, 
amelyek nem rendelkeznek más veszéllyel.

Minden olyan különleges óvintézkedést fel kell 
tüntetni, amelyet a felhasználónak be kell tartania, 
vagy amelyet a vállalatnál vagy az azon kívüli 
szállítással vagy kezeléssel kapcsolatban ismernie 
kell. 

Hasznos ebben a bekezdésben közölni a szállító 
részére az alagút korlátozás kódját és a 
veszélyszámot (más néven Kemler vagy HIN).
A be- és kirakodást végző munkások számára fel 
lehet tüntetni a kezelésre vonatkozó különleges 
rendelkezéseket.  
A csomagolók részére a csomagolási utasításokat 
és a határértékeket a „korlátozott mennyiségű” 
mentességgel bíró szállítmányokhoz.

Ezt az alszakaszt csak akkor kell kitölteni, ha a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) alábbi 
jogi aktusai szerint ömlesztett árut szállít: a 
MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC 
szabályzat.  
Fel kell tüntetni a termék nevét (ha különbözik az 
1.1. alszakaszban megjelölttől), ahogy azt a 
szállítási okmány megköveteli, az IBC szabályzat 
17. vagy 18. fejezetében említett terméknevek 
felsorolásában használt névnek megfelelően, vagy 
az IMO tengeri környezet védelméről szóló körlevél 
legújabb kiadásának (MEPC.2) megfelelően. Meg 
kell jelölni a tervezett szállítóhajó típusát és a 
szennyezés kategóriáját. 
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Csak az IBC szabályzatban már megnevezett, vagy 
megnevezésre váró anyagok szállíthatók tengeren 
ömlesztett rakományhajókon. Ezért ezek az 
információk csak olyan anyagok esetében 
szükségesek, amelyeket ömlesztett formában 
szállítanak rakományhajókon.
Ha egy terméket nem osztályoztak a szállítás 
szempontjából veszélyes áruként, ezt a körülményt 
az „egyéb vonatkozó információk" címszó alatt is fel 
lehet tüntetni; ebben az esetben a szállítási módon 
alapuló strukturált osztályozás nem szükséges. Illetve 
itt lehet megjelölni a különleges kezelési módszereket 
is.

Azok a további információk, amelyeket általában ebbe 
a szakaszba kell belefoglalni, szerepelhetnek:  
• ADR/RID/ADN szerint: a veszélyességi címkék 
  száma (fő veszély és kisebb veszélyek, ha vannak), 
  osztályozási kód az 1. osztály esetében. 
• ADN szerinti tartályok alapján: az ADN 3.2. 
  fejezetének C. táblázatának 5. oszlopában látható 
  veszélyességi címke és veszélykódok számjegyei.
• IMDG szabályzat szerint: osztály és másodlagos 
  kockázatok (és adott esetben a tengeri szennyező 
  anyagok megjelölése) 
• ICAO-TI /IATA-DGR szerint: osztály és másodlagos 
  kockázatok.

Szükséges lehet, ha megfelelőek, és ha a 
dokumentáció releváns, olyan egyéb információk 
megadása, mint például a szállítási kategória, az 
ADR/RID szerinti alagút-korlátozási kód, az 
elkülönítési csoport az IMDG 5.4.1.5.11.1. fejezetének 
megfelelően, valamint a különleges rendelkezések és 
mentességek (viszkózus anyagok, többoldalú 
megállapodások stb.). 
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Ha a biztonsági adatlap kitöltéséért felelős személy 
úgy dönt, hogy ezeket a kiegészítő információkat is 
megadja a törvény által előírt követelményeken 
túlmenően, akkor biztosítania kell azt is, hogy ezek az 
adatok mindig frissítve legyenek, mivel kétévente 
felülvizsgálják a szállítási szabályokat. 

Ne feledje: az ebben a szakaszban található 
információkat mindig frissíteni kell a veszélyes áruk 
szállítására vonatkozó egyes rendeletek változásai 
szerint.
A verziók frissítése kétévente történik és az egyes 
szabályozások között egyéves elcsúszás van.
Például a leggyakrabban használt szabályokat 
tekintve, az ADR páratlan években, míg az IMDG 
szabály páros években frissül.

FÓKUSZBAN 
az információk 
frissítése


