
 

  

 

ADN SZERINTI ÍRÁSBELI UTASÍTÁS 

Havária vagy rendkívüli esemény esetén teendő intézkedések 

 

A személyzetnek a szállítás során – esetlegesen – bekövetkező havária vagy más rendkívüli 

esemény esetén – ha lehetséges és biztonságosan végrehajtható – a következőket kell tennie: 
 

– Tájékoztassa a hajón tartózkodó összes többi személyt a veszélyhelyzetről és – amennyire 

lehetséges – tartsa őket távol a veszélyzónától. Riadóztassa a környéken lévő többi hajót! 
 

– Kerüljön minden gyújtóforrást, főleg ne dohányozzon, ne használjon elektronikus 

cigarettát vagy ahhoz hasonló eszközöket és ne kapcsoljon be semmilyen olyan villamos 

berendezést, amely nem tartozik a „Minősítetten biztonságos típusú villamos berendezés” 

kategóriába és nem szolgál veszélyhelyzetben való használatra! 
 

– Értesítse az illetékes szerveket, adjon meg minden lehetséges felvilágosítást a haváriáról, 

illetve a rendkívüli eseményről és az érintett anyagról! 
 

– Készítse elő a fuvarokmány(oka)t és a rakodási tervet, hogy a beavatkozóknak azonnal 

átadhassa, ha megérkeznek!  
 

– A kifolyt, kiszóródott anyagba ne lépjen bele és ne nyúljon hozzá, tartózkodjon a szél 

felőli oldalon, hogy a füstöt, a port, a gőzt vagy a párát nehogy belélegezze! 

 

– Ha biztonságosan megoldható, kísérelje meg eloltani a kismértékű, kezdeti tüzeket!  
 

– Ha biztonságosan megoldható, használja a fedélzeti berendezéseket a kikerülő anyag vízi 

környezetbe jutásának megakadályozására, illetve felfogására!  
 

– Ha szükséges és biztonságosan megoldható, akadályozza meg a hajó sodródását! 

 

– Ha lehetséges, maradjon távol a havária vagy a rendkívüli esemény színhelyétől, 

figyelmeztessen másokat is, hogy maradjanak távol, kövesse az illetékes szolgálat 

utasításait, illetve tanácsait! 
 

- Ha szennyeződött a ruhája, vegye le, és a szennyeződött védőeszközökkel együtt 

biztonságosan helyezze el, valamint alkalmas szerekkel mossa le testét! 

 

- Minden érintett anyag veszélyeihez tartozó kiegészítő útmutatást tartson be, a következő 

táblázatban foglaltak szerint. A veszélyeket küldeménydarabos vagy ömlesztett áruk 

szállításnál a megfelelő veszélyességi bárca száma mutatja, tartályhajóval való szállításnál 

pedig az 5.4.1.1.2 с) pont szerinti adatok jelzik.  

 



 

  

Kiegészítő útmutatás a személyzet tagjai részére a veszélyes áruk veszélyeinek jellemzőiről osztályonként,  

valamint az adott körülményektől függő teendőkről 

Veszélyességi bárca, nagybárca, 

a veszély leírása 
A veszély jellemzői Kiegészítő útmutatás 

(1) (2) (3) 

Robbanóanyagok és -tárgyak Többféle tulajdonság és hatás lehetséges, például: 

    az egész tömeg felrobbanása; 

    repeszdarabok kivetődése, szétröpülése; 

    erőteljes égés vagy hőfejlődés;  

    erős fény- vagy hanghatás;  

    füst képződés. 

Rázkódásra, ütődésre, hőre érzékeny. 

Húzódjon fedezékbe, de ablak közelébe ne menjen! 

Vigye a hajót minnél távolabb az infrastukturális 

létesítményektől és a lakott területektől ! 

 

 
 

 
 

     1              1.5               1.6 

Robbanóanyagok és -tárgyak 

Csekély tűz- és robbanásveszély. Húzódjon fedezékbe!  
 
 

 
 

1.4 

Gyúlékony gázok Tűzveszély. 

Robbanásveszély. 

A szállító edényzetben nagy nyomás lehet. 

Fulladás veszélye. 

Égési, fagyási sérülést okozhat. 
Hő hatására a szállító edényzet szétrobbanhat. 

Húzódjon fedezékbe! 

Kerülje a mélyebben fekvő helyeket! 

 
 

 
 

2.1 

Nem gyúlékony, nem mérgező gázok Fulladás veszélye. 

A szállító edényzetben nagy nyomás lehet. 

Fagyási sérülést okozhat. 

Hő hatására a szállító edényzet szétrobbanhat. 

Húzódjon fedezékbe!  

Kerülje a mélyebben fekvő helyeket! 

 
 

 
 

2.2 

Mérgező gázok Mérgezésveszély. 

A szállító edényzetben nagy nyomás lehet. 

Égési, fagyási sérülést okozhat. 

Hő hatására a szállító edényzet szétrobbanhat. 

Használjon légzésvédő maszkot, (menekülőkámzsát)! 

Húzódjon fedezékbe!  

Kerülje a mélyebben fekvő helyeket! 

 
 
 
 

2.3 

Gyúlékony folyékony anyagok 
Tűzveszély. 

Robbanásveszély  

Hő hatására a szállító edényzet szétrobbanhat. 

Húzódjon fedezékbe! 

Kerülje a mélyebben fekvő helyeket! 
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Gyúlékony  szilárd anyagok,  
önreaktív anyagok, polimerizálódó 

anyagok és  

szilárd, érzéketlenített 
robbanóanyagok 

Tűzveszély.  

Gyúlékony vagy éghető; hő, szikra vagy láng hatására 

meggyulladhat. 

Önreaktív anyagot tartalmazhat, ami hőfejlődéssel járó bomlásra 

hajlamos: 

   hő hatására vagy  

   más anyagokkal (pl. savakkal, nehézfém vegyületekkel, 

     aminokkal) érintkezve, vagy 

    súrlódás vagy rázkódás hatására.  

Ilyenkor egészségre ártalmas vagy gyúlékony gázok, gőzök 

keletkezhetnek, illetve öngyulladás is bekövetkezhet. 

Hő hatására a szállítóedényzet szétrobbanhat. 

Az érzéketlenített robbanóanyag felrobbanhat, ha csökken az 
érzéketlenítőszer mennyisége. 

 

 
 
 
 
 
 

4.1 

 Öngyulladásra hajlamos anyagok 

Öngyulladás miatt tűzveszély áll fenn, ha a szállító edényzet 

megsérül vagy ha a tartalma kiömlik. 

Vízzel hevesen reagálhat. 
 

 
 

 

4.2 

Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat 
fejlesztő anyagok 

 

 
 

 

 
 

Ha vízzel érintkezik, tűz- és robbanásveszélyes. 
A kiömlött, kiszóródott anyagot óvni kell a 
nedvességtől, le kell takarni! 
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Kiegészítő útmutatás a személyzet tagjai részére a veszélyes áruk veszélyeinek jellemzőiről osztályonként,  

valamint az adott körülményektől függő teendőkről 

Veszélyességi bárca, nagybárca, 

a veszély leírása 
A veszély jellemzői Kiegészítő útmutatás 

(1) (2) (3) 

 Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 

Ha gyúlékony vagy éghető anyaggal érintkezik, heves reakció, 
gyulladás és robbanás veszélye.  

Ne keveredjen gyúlékony vagy éghető anyaggal (pl. 
fűrészporral)! 

 
 
 
 
 

5.1 

Szerves peroxidok Hőfejlődéssel járó bomlás veszélye áll fenn: 

    magas hőmérsékleten vagy  

    más anyagokkal (pl. savakkal, nehézfém vegyületekkel, 

      aminokkal) érintkezve, vagy 

    súrlódás illetve rázkódás hatására.  

Ilyenkor egészségre ártalmas vagy gyúlékony gázok, gőzök 

keletkezhetnek, illetve öngyulladás is bekövetkezhet. 

Ne keveredjen gyúlékony vagy éghető anyaggal (pl. 
fűrészporral)!  

 
 
 
 

 
5.2 

 Mérgező anyagok  

Belélegezés, lenyelés vagy bőrrel való érintkezés esetén 
mérgezés veszélye  

Veszélyezteti a vízi környezetet  

Használjon légzésvédő maszkot 

 (menekülőkámzsát)! 

 
 
 
 
 

6.1 

 Fertőző anyagok 
Fertőzés veszélye. 

Súlyos emberi vagy állati megbetegedést okozhat! 

Veszélyezteti a vízi környezetet  

 

 
 
 

6.2 

 Radioaktív anyagok 

Külső és belső sugárterhelés veszélye. 
A lehető legrövidebb ideig tartózkodjon a sugárzó 

anyagot tartalmazó rakomány közelében! 

 
 

7A             7B 
 

7C            7D 

Hasadó anyagok 

Nukleáris láncreakció bekövetkezésének veszélye.  

 

 
7E 

Maró anyagok A maró hatás miatt égési sérülést okozhat. 

Az ilyen anyagok egymással, vízzel vagy más anyagokkal 

hevesen reagálhatnak. 

A kiömlött anyag maró gőzöket fejleszthet. 

Veszélyezteti a vízi környezetet  
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Különféle veszélyes anyagok és 
tárgyak Égési sérülést okozhat. 

Tűzveszély. 

Robbanásveszély  

Veszélyezteti a vízi környezetet  

 
 

    
9 9A 

Megjegyzés: 1. Ha többféle veszélye van az anyagnak, vagy többféle anyag van a rakományban, az összes rájuk vonatkozó leírást figyelembe 

kell venni. 

2. A táblázatban 3. oszlopában feltüntetett kiegészítő útmutatás a szállított anyag osztályának és a szállítóeszköznek megfelelően 

adaptálható. 

3. A veszélyekre lásd még a fuvarokmányban és a 3.2 fejezet C táblázat (5) oszlopában feltüntetett adatokat. 

 

5.1 

5.2 5.2 

RADIOACTIVE 
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Kiegészítő útmutatás a személyzet tagjai részére a veszélyes áruk veszélyeinek jellemzőiről  

az alkalmazott jelölések szerint, valamint az adott körülményektől függő teendőkről 

Jelölés A veszély jellemzői Kiegészítő útmutatás 
(1) (2) (3) 

 

Környezetre veszélyes anyagok 

Veszélyezteti a vízi környezetet.  

 

Magas hőmérsékletű anyag 

A magas hő égési sérülést okozhat. Ne érjen hozzá a szállítóegység forró részeihez és a kiömlött 
anyaghoz! 

 

 

 

Személyi védőeszközök és egyéb felszerelések 

az általános tennivalók és az egyes veszélyek fennállása esetén teendők végrehajtásához,  

melyeket az ADN 8.1.5 szakasza szerint a hajón kell tartani 

 

A 3.2 fejezet A táblázat (9) oszlopában és C táblázat (18) oszlopában feltüntetett eszközöket kell a hajón 

tartani a fuvarokmányban feltüntetett minden veszélyre vonatkozóan. 
 

 


