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2012.01.31

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Az NFM képviseletében Csuhay Mariannától felkérést kaptunk arra, hogy 
a légi veszélyes áru forgalomban (feladásban) érintett szakértőt biztosítsunk 
a minisztérium vagy valamely háttérintézménye megbízásából végzett 
faladatokra,  (fordítások, lektorálások) légi veszélyes árus szövegekre! 

/Kemka Pál, Volánpack, /Keményvári Márta, Malév, / dr. Réder Károly NKH 
Légügyi hivatala / 

/FIATA Magyarországi tagszervezetének a Magyar Szállítmányozói és 
Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége, Légi szállítmányozói munkabizottság.



2012.02.06

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Levelezőlistán felvetett kérdésre „ Mely szerint hogyan lehet (pl. nyilvános)
adatbázisból az járművezetők ADR bizonyítványait ellenőrizni?” (Bagó
Endre) megkerestük az NKH-t.

- tanácsadó saját hatáskörben döntsön a hitelességről! - szempontok

Abban az esetben, ha a vizsgálat alapján a tanácsadónak fenntartásai vannak, írásban kell
vizsgálatot kérni az NKH-tól. A kérelemhez pontosan meg kell adni a cég adatait, ahol a
dolgozó és a tanácsadó (aki az NKH-nál is regisztrált a céghez) ellátja feladatait. A
dolgozó érintettségét az adott céggel kötött munkaszerződéssel is igazolni kell (ez igazolja,
hogy az adatkérőnek jogos érdeke fűződik az adat megismeréséhez)!



2012.02.24, 29

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Meghívást kaptunk az NKH-tól dr. Pongrácz Tamás úr, közúti gépjármű-
közlekedési elnökhelyettestől egy bemutatkozásra. /BTE Elnök, Főtitkár 

A találkozó során az alábbi témákat érintettük:
• céljaink
• a tagság tevékenysége, szakmai munkássága, rendezvényeink
• együttműködési megállapodás keretében, együttműködő fontosabb partnereink
• nemzetközi kapcsolataink
• Veszélyes áru évkönyv 2009 (2011) – Magyarország
• az elmúlt 6 év fontosabb egyesületi eredményei
• oktatás módszertani segédleteink…stb…

Elnökhelyettes úr a megbeszélés végén felajánlotta, hogy a következő szakági 
értekezleten lehetőséget biztosít az egyesület széles körű bemutatkozására! 
(02.29!) 



2012.04.25

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Felhívtuk az NFM figyelmét, hogy ADR-el harmonizálatlan magyar
jogszabály van érvényben. A „43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a
növényvédelmi tevékenységről” rendelkezik az élelmiszerek közúti
szállításáról, mely ellentmondásban van az ADR 7.5.4. szakaszával.
Mint kiderült, a jogszabály sokkal szigorúbb. 

„Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás
26. § (1)16 Növényvédő szereket élelmiszerekkel és
takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben
tilos árusítani,tárolni, valamint – a szállító, az árusító,
és a vevő által – szállítani.”

Javaslatunk: a belföldi kihirdető rendeletben rendezni kell! 



2012.05.31

Mi történt?

BTE Közgyűlés. 
Alapszabályzatunk 11.§. értelmében, valamint az Elnökségi határozat alapján 
megtartottuk Közgyűlésünket, Budapesten, a Hotel Platanusban.

Tisztségviselő választás történt, további 3 évre: 
Elnökség / Bindics Gábor / Csatai Tamás / Kemka Pál 

/ Nagy Zsolt / Szombati Mária 

Ellenőrző Bizottság / Dr Bocskay László / Menyhárt Imre / Pataki István

További részletek: www.bte.hu

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu



2012.06.15

Mi történt?

Egyesületünk megkereste a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
elnökét, az állati eredetű hulladékok begyűjtése, szállítása során megjelenő 
feladói felelősség kérdésével kapcsolatban.

Az Nógrád megye területén keletkező állati melléktermékek (veszélyes hulladékok) begyűjtését és ezek 
ártalmatlanításra (kezelésre) történő szállítása, engedéllyel rendelkező vállalkozások által történik. Feladótól 
származó adathiány miatt azonban (és sajnos ez a napi gyakorlat) a szállító szakszerűen nem tudja 
feladatát végezni. 

Az ügyben feladóként érintett a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság. A szakmai részleteket a Hivatalnak 2012.04.02-én küldött, mellékletben 
csatolt levél rögzíti. Kérem szíves közreműködését és tájékoztatását az esettel kapcsolatban, hogy a 
jövőben a szállítás résztvevői a vonatkozó előírások betartása mellett végezhessék feladataikat.
/Nagy Zsolt / Ördög Ferenc

További részletek: www.bte.hu
BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu



BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Lezártuk  a „VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV- Magyarország” 2011-es 
kiadásának összeállítását. 
- szakterületet érintő aktuális előírások+ magyar sajátosságok
- az érintett magyar hatóságok kapcsolódó tevékenysége

o Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
o BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
o Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
o Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
o Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
o Nemzeti Közlekedési Hatóság 
o Országos Atomenergia Hivatal
o Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
o Országos Rendőr-főkapitányság 

Információk: www.bte.hu

2012.06.30



BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

BTE közreműködő szakértő csapata:

/ Bertli Dávid, Csatai Tamás, Fejedelem Tamás, Ferenc Mónika, Gál Tibor,
Hornyánszkiné Szabó Katalin, Hudák Árpádné, Kemka Pál, Kerecsényi
Gyula, Lengyel János, Menyhárt Imre, Novák László, Papp László, Pataki
István, Perge István, Dr. Sárosi György, Schwob Eleonóra, Szakács
Péter, Toldi Gergely, Tóth Gyula, Vozsech Andor,

Külön dicséret illeti Menyhárt Imre kollégát, kiemelkedő és 
lelkiismeretes munkájáért!

Információk: www.bte.hu

2012.06.30



2012.07.19

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Felhívtuk az NFM figyelmét, hogy Magyarországon nincs olyan hatóság, 
amely az önreaktív anyagok és szerves peroxidok esetében, (amennyiben az 
anyag nincs felsorolva, az ADR XXXX bekezdésben, ) mint a származási 
ország illetékes hatósága, engedélyezné az áru közúti szállítását.

NFM válasz:
Azért nincs még kijelölt hatóság erre a feladatra, mert eddig nem volt 
semmilyen igény erre vonatkozóan Magyarországon. 
A 2013-as ADR/RID belföldi kihirdetésében rendezik a kérdést. 

Az érintett hatóság: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal



2012.08.6-9

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Közreműködtünk a vízirendőrök ADN1.3 oktatásában. 
- alapképzés 2 nap elméletben, 

1 nap gyakorlatban, 
- ismeretfelújító 1 nap elméletben

1 nap gyakorlatban történt.

BTE részéről Szombati Mária és Lengyel János közreműködésével.



2012.09.25

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

A BM OKF Iparbiztonsági Főfelügyelősége szakmai napot tartott a veszélyes
áruk szállítása témakörében. A rendezvényre meghívást kaptunk, így
képviselhettük a szakmát, és bizonyos, számunkra fontos kérdésben kifejthettük
tapasztalatainkat, álláspontunkat.

A napirendi pontok a következők voltak:
• Baleseti események tapasztalatai és a bekövetkezés megelőzése
• A Katasztrófavédelem által gyakorolt jogkörök eredményessége
• Hatósági ellenőrzések tapasztalatainak vizsgálata

BTE : Bindics Gábor, Nagy Zsolt



2012.10.23-27.

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

BTE felajánlás: az ORFK részére felajánlást tettünk a BTE elnökségi határozata
alapján, az együttműködési megállapodásunk javára, díjmentesen felajánlottunk
220 db Veszélyes áru (2011) évkönyvet.
A könyv kereskedelmi ára 6000 Ft/db, az egyeztetések után a rendezvényen
átadásra került.

BTE felajánlás: a BMOKF részére felajánlást tettünk a 

BTE elnökségi határozata alapján, az együttműködési 

megállapodásunk javára, díjmentesen felajánlottunk 

150 + 50 db Veszélyes áru (2011) évkönyvet.



2012.10.31

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Hosszas előkészítő munka és egyeztetések után aláírásra került
együttműködési megállapodásunk a Nemzeti Adó és Vámhatósággal,
melyet dr. Vida Ildikó elnök képviselt.

Az együttműködés területei az alábbiak:
o jogszabályi keretek között az információk és adatok cseréje,
o feladat-végrehajtás elősegítése,
o oktatás – továbbképzés,
o kutatás – tudományos tevékenység,
o pályázatok.

További információk: www.bte.hu



2012.11.19

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

A BM OKF és a BTE szakmai megbeszélést, egyeztetést tartottunk a BM
OKF Mogyoródi úti székházában. A konzultáció során áttekintettük az elmúlt
év közösen elvégzett fontosabb feladatait és megvizsgáltuk azokat a
területeket is, amelyek a 2013-as esztendőben is aktív, szoros együttműködést
igényelnek részünkről.

A BM OKF 2012 évben történt szervezeti változásai miatt, szükségesnek
tartjuk az együttműködési megállapodásban kijelölt kapcsolattartó szakértők
személyének aktualizálását.
A megbeszélésünkről készített emlékeztető elolvasható: www.bte.hu



2012.11.22

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Egyesületünk 2012. november 22-én 09.30 órai kezdettel tartotta 
szakmai napját a HOTEL TULIP INN BUDAPEST MILLENNIUM 
szállodában. 
További információk, letölthető előadások anyagai: www.bte.hu

Az összejövetel programja:
o Az ADR jogszabály 2013-as előírásainak változásai 
o Veszélyes áruk raktározására vonatkozó előírások
o SQAS – Felelős gondoskodás program - Tartálytisztítók Magyarországon
o Rakományrögzítési előírások 
o A veszélyes áru szállítás és tanácsadói tevékenység Romániában

Résztvevő: 70 fő,  / Bevétel: cca.859e Ft



2012.12.13

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Szakmai konzultációra került sor a NAV veszélyes áru szakemberei és
a BTE Országos Koordinációs Bizottság- tagjainak részvételével.

A konferencia fő célja a személyes kapcsolatok kialakítása, kiszélesítése
volt. A szervezetek bemutatkozását követően az alábbi szakterületeket
érintették a felvetett kérdések:

o 7-es osztály: 
o 1-es osztály: 
o Tűzoltó készülék: 
o Felelősségek 1.1.3.6 esetén: 
o Benzinkutak: 

150 db Veszélyes áru (2011) évkönyv átadása!
További információk: www.bte.hu



2012-2013

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mi történt?

Elnökségi határozat értelmében a BTE támogatta a tagságát az egybedolgozott
ADR/RID jogszabály + „Kézikönyv a fülkében”kedvezményes vásárlásához.
Minden tag a tagdíj után 1 – 1 db könyvet igényelhetett.
Listaár: 15.870,- Ft + 25% Áfa, azaz Br.: 19.840,- Ft

A tagságnak a kiadvány megvásárlását 15%-os kedvezménnyel tettük lehetővé. (13.490,- +
25% Áfa, azaz Br.: 16.865,- Ft) A kézikönyv kedvezménye: 568,-Ft/db + 25% Áfa volt;

A kedvezmény a 2010 évi tagdíjat megfizető tagoknak volt igénybe vehető.
A kiadvány hátralékát (2.380,- Ft+25% Áfa/kiadvány) az eddigi bevételből fizettük.
ADR/RID: 66 fő / 157.080,- Ft + Áfa
Kézikönyv: 30 fő / 16472,- Ft + Áfa



BTE Honlap helyzete – www.bte.hu

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

- WEB 
Szolgáltató 
csődje

- Adatmentés –
részleges

- Új WEB 
szolgáltató (TK)

- Új honlap 
struktúra

- Adatfeltöltés a 
háttérben

- Még 3-4 hónap
(háttérmunka)
anyagi korlátok



BTE Költségvetése - bevételek

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Tervezett bevételek Valós 
bevételek

Megjegyzések

Tagdíj (200 fő): 4.000.000 3.577.670 Tagdíjelmaradások 
Konferencia: 500.000 858.500 Tagság aktivitása

Kamat: 100.000 65.589

1 % felajánlás 200.000 148.546 Tagság aktivitása
Összesen: 4.800.000 4.636.392



BTE Költségvetése - kiadások

Tervezett kiadások Valós kiadások Megjegyzések

Webhoszting:
150.000 115.316

Jogszolgálat: 500.000 903.135 Jogszabályi összegzések
Könyvelés: 375.000 381.000
Bankköltség: 50.000 30.415
Előadók: 150.000 117.700
Konferencia: 300.000 98.160
Nyomtató, posta, 
irodaszer, irodai 
szolgáltatások, 
fordítások:

1.000.000 2.196.029. Veszélyes áru évkönyv

Reprezentációs 
költségek:

100.000 495.994 Közgyűlés + szakmai nap büfé 
+ NAV járulékok

Szakkönyv, újság: 100.000 550.139 5 db RID/ADR + törvénytár 
éves előfizetés

Egyéb költségek:
Gépkocsi ktg tér.
Értékcsökkenés
Iparűzési adó
Oktatás,továbbképzés

1.800.000
425.000.
50.939.
14.280.
84.879.

Elnökség + előadók költségei

Összesen: 
4.525.000

5.462.986.



BTE tagság létszáma és pénzügyi mutatói

BTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tagság 82 fő 131 fő 151 fő 181 fő 201 fő 204 fő 205 fő

Tagdíj 395e 2115e 2831e 3260e 3270e 3958e 3577e

Összes 
bevétel

1280e 2829e 3892e 5321e

4556e 4790e 4636 e 
Eredmény 630e 684e 944e 719e -190e 473e -826e

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu



2014 - 2015

BTE - www.bte.hu - elnok@bte.hu

Mit tervezünk?

- MIÉRT????? - A jelenlegi helyzet korlátokat szab!

- Iroda kialakítása (irodavezető)
- 200 fős szervezet működik
- Állandó elérhetőség
- Minden egy helyen

- Eszközök, adatok, dokumentumok….
- Azonnali reagálás a feladatokra (telefon, mail,

honlap, posta, elnökségi egyeztetések,
hatósági levelezések, évkönyv, egyesületi
belső koordinációk)



Köszönöm a figyelmet!

Nagy Zsolt 
BTE elnök 


