
Az elmúlt év során azért, hogy biztosítható legyen a szakmailag szükséges létszám, 

folytatódtak a veszélyesáru-szállítási ellenőri alap- (ADR) és a ráépülő tanfolyamok 

(RID, ADN, ICAO). Mindezeken összesen kétszáztíz kolléga vett részt, ezzel 

elmondható, hogy az elmúlt öt évben már csaknem nyolcszázan végezték el a kurzust és 

tettek sikeres vizsgát a veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri 

tanfolyamon. 

A veszélyes áru ügyintéző OKJ-s képzés megszűnését követően keletkezett képzési igény 

kielégítése érdekében 2015 elején egy olyan ellenőri képzési forma indult el, amely a 

katasztrófavédelem saját oktatási központjának bázisára alapozottan, olyan szakemberek 

bevonásával zajlik, akik nemcsak elméleti tudással rendelkeznek, hanem napi gyakorlatuk – 

esetenként évtizedes tapasztalatuk – van a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésében. 

 A szakszerű hatósági munka érdekében az ellenőri felkészítés egy európai uniós projekt 

keretében kiegészült a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó alap- (ADR) és kiegészítő 

(RID, ADN) képzéssel, amely a legmagasabb szakmai képesítést adja ezen a szakterületen. 

Az elmúlt két évben az ellenőri állomány összesen kilenc központilag szervezett tanfolyamon, 

ütemezetten szerezhette meg a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadói képesítést. A 

szaktanfolyamok keretében a résztvevők minden eddiginél magasabb szinten sajátítják el a 

veszélyes áruk szállítására vonatkozó ismereteket és teszik magukévá a jogszabályi 

előírásokat. A képzéseken a hallgatók megismerkedtek a veszélyes áruk jelentette 

kockázatokkal, valamint azokkal a nemzetközi szabályzatokkal, amelyek éppen ezeknek a 

kockázatoknak a csökkentésére hivatottak (ADR-, RID-, ADN-szabályzat és ICAO műszaki 

utasítás). A projekt keretein belül nyolcvanöten végezték el a közúti, hetvenhatan a vasúti, 

tizenketten pedig a vízi szállítási alágazatra érvényes biztonsági tanácsadói tanfolyamot. Az 

ellenőri állományon túlmenően a szakirányítást végző veszélyes szállítmányok főosztályról és 

az ellenőrök képzését végző Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatói állományából is 

részt vett egy-egy kolléga a képzéseken. 

A Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban 2016-ban új képzési szegmensként megjelent a 

veszélyesáru-szállítási ellenőrök kriminalisztikai felkészítése, ez újabb két ütemmel 

folytatódott, így már több mint nyolcvanan vettek részt ilyen továbbképzésen. A 

katasztrófavédelem és a rendőrség együttműködésének keretében a Miskolci Rendészeti 

Szakközépiskola és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölt 

objektuma ad rendszeresen otthont ennek az oktatássorozatnak, amelyet a katasztrófavédelem 

azon munkatársai számára hirdettek meg, akik a veszélyesáru-szállítást ellenőrzik és 

végrehajtják a hatósági eljárásokat. 

A veszélyes áru szállításának ellenőrzése során a katasztrófavédelmi ellenőrök részletes 

ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek bizonyítékként fontos szerep jut a hatósági 

eljárás során. Kiemelkedően fontos tehát, hogy a helyszíni ellenőrzés a tényállást teljeskörűen 

feltárja, ehhez a megfelelő kérdéseket kell feltenni, a hatóságnak a helyszínen jelen lévő 

ellenőrzött személytől minden olyan információt meg kell megtudnia, amely később a 

hatósági eljárásban a döntést ténylegesen is megalapozza. A megfelelő kérdések feltevésével 

az ellenőrzésre fordított idő is csökkenthető, ez pedig a veszélyes árut szállító vállalkozások 

számára is kedvező. Az új típusú elméleti és gyakorlatorientált felkészítésen a résztvevők a 

meghallgatás taktikai és technikai fogásait sajátítják el, mindezzel a szakmai munka 

hatékonyabbá válik. A tanfolyamon a szakemberek az ellenőrzések végrehajtása során 

előforduló szituációk gyakorlásával, azok közös értékelésével fejlesztik az egymás közti 

kommunikációhoz szükséges képességeket, valamint megismerkednek a többi között a 

nonverbális kommunikáció jellegzetes megnyilvánulásaival, azok értelmezésével 

 A rendszeres képzések 2018-ban is folytatódnak, ezek mellett az idén már második 

alkalommal országos szakmai versenyre is sor kerül. 

 


