1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATP egyezmény
A Megállapodás lényege
A gyorsan romló élelmiszerek szállítására használt különleges
eszközökre vonatkozó meghatározások és előírások
Rendelkezések a hőszigetelt, hűtött, hűtőgépes vagy fűtőberendezéssel
ellátott szállítóeszközök előírásainak való megfelelőség ellenőrzéséről
A különleges szállítóeszközökre felhelyezhető azonosító betűjelzések
Hőmérsékleti viszonyok a fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
szállításánál
A Megállapodással és mellékleteivel összefüggő hatósági feladatok
megosztása.

1. ATP egyezmény
A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges
szállítóeszközökről szóló európai megállapodás létrejött Genfben, 1970. szeptember 1. napján.
A Megállapodás Magyarország tekintetében 1988. december 4-ik napján lépett hatályba.
2. A Megállapodás lényege
A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállítására csak olyan "hőszigetelt", "hűtött", "hűtőgépes" vagy
"fűtőberendezéssel ellátott" szállítóeszközök jelölhetők ki, amelyek megfelelnek e Megállapodás 1. Mellékletében
felsorolt meghatározásoknak és előírásoknak.
"Minden egyes Szerződő Fél érvényesnek ismeri el az e Megállapodásnak megfelelően valamely Szerződő Fél
illetékes hatósága által kiállított megfelelőségi bizonyítványokat. Minden egyes Szerződő Fél érvényesnek ismerheti
el az e Megállapodásban előírt feltételek megtartásával a Megállapodásban nem részes állam illetékes hatósága
által kiállított megfelelőségi bizonyítványokat.
Ebből következik, hogy Európa területén kiadott ATP bizonyítványt minden országban elfogadják, mint a saját
illetékes hatósága által kiadottat. Természetesen a saját nyilvántartásunk csak az általunk kiadott ATP
bizonyítványokra terjed ki. A különböző fuvarozási engedélyek kiadásának is a hazai ATP bizonyítványokat fogadjuk
el, így célszerű a külföldi bizonyítványok magyar változatának kiadását kérni.
3. A gyorsan romló élelmiszerek szállítására használt különleges eszközökre vonatkozó meghatározások és
előírások
1.

2.

3.

Hőszigetelt (izotermikus) szállítóeszköz. Olyan szállítóeszköz, amelynek felépítménye, az ajtókat, a padlót
és a tetőt is beleértve hőszigetelő határoló felületekből áll, amelyekkel a felépítmény belseje és a külső tér
közötti hőcsere annyira korlátozható, hogy a szállítóeszköz teljes hőátbocsátási tényezője (K tényezője)
alapján a következő két kategória egyikében legyen sorolható:
o IN = normális hőszigetelésű szállítóeszköz, amelyet a 0,7 W/m2 C, vagy annál kisebb K tényező
jellemez.
o IR = fokozott hőszigetelésű szállítóeszköz, amelyet a 0,4 W/m2 C, vagy annál kisebb K tényező
jellemez.
Hűtött szállítóeszköz. Olyan hőszigetelt szállítóeszköz, amely nem mechanikai vagy "abszorpciós"
berendezés, hanem más hidegforrás segítségével teszi lehetővé az üres felépítmény belsejében a
hőmérséklet csökkenést, majd fenntartását +30 C közepes külső hőmérséklet mellett:
o az "A" osztályban +7 C alatt;
o a "B" osztályban -10 C alatt;
o a "C" osztályban -20 C alatt;
o a "D" osztályban 0 C alatt
o a hűtőközegek és a megfelelő berendezések felhasználásával. A, B és C osztályú
szállítóeszközök K tényezője nem haladhatja meg a 0,4 W/m2 C értéket.
Hűtőgépes szállítóeszköz. Egyedi vagy több szállítóegységhez közös olyan hűtőberendezéssel
(mechanikus kompresszorgép-csoporttal, abszorpciós berendezéssel stb.) ellátott hőszigetelt
szállítóeszköz, amellyel +30 C külső hőmérsékleten az üres felépítmény belsejében a hőmérséklet
csökkenthető, majd pedig állandó szinten tartható.

4. Rendelkezések a hőszigetelt, hűtött, hűtőgépes vagy fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszközök

előírásainak való megfelelőség ellenőrzéséről
Az ellenőrzés annak az országnak illetékes hatósága által kijelölt vagy elismert vizsgáló állomásain történik, ahol a
szállítóeszközöket bejegyezték vagy nyilvántartásba vették.
Ezt a vizsgálatot el kell végezni:
a.
b.
c.

a szállítóeszköz üzembe helyezése előtt,
időszakonként, de legalább 6 évenként,
minden alkalommal, amikor az illetékes hatóság ezt megköveteli.

A sorozatban gyártott új szállítóeszközök típusjóváhagyása az adott típus mintadarabjának vizsgálatával végezhető
el. Ha a vizsgálat alá vett mintadarab kielégíti az adott kategóriára vonatkozó követelményeket, a vizsgálati
jegyzőkönyv az adott típus jóváhagyási bizonyítványának tekinthető. A bizonyítvány 3 évig érvényes. Az illetékes
hatóság a megfelelőség igazolása érdekében az adott gyártási sorozatból szúrópróba szerűen vett járműveket
ellenőrzés alá vetheti. Amennyiben a 3 éves időszak alatt a sorozatgyártási járművek száma a 100-at meghaladja, az
illetékes hatóságnak kell megállapítani azt, hogy ezeknek a járműveknek milyen részét kell vizsgálat alá venni.
A megfelelőségről járművenként bizonyítványt adnak ki. A bizonyítványt vagy annak hitelesített fénymásolatát
szállítás közben a járművön kell tartani és az ellenőrök első felszólítására be kell mutatni.
5. A különleges szállítóeszközökre felhelyezhető azonosító betűjelzések
Az azonosító betűjelzések fehér alapon sötétkék latin nagy betűk. Az azonosító betűjelzéseken kívül fel kell tüntetni a
szállítóeszközről kiállított bizonyítvány érvényességének határidejét is.
A betűjelzések a következők:
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Normális hőszigetelésű szállítóeszköz IN
Fokozott hőszigetelésű szállítóeszköz IR
"A" osztályú normális hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RNA
"A" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRA
"B" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRB
"C" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRC
"D" osztály normális hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RND
"D" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRD
"A" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNA
"A" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRA
"B" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNB
"B" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRB
"C" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNC
"C" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRC
"D" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FND
"D" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRD
"E" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNE
"E" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRE
"F" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNF
"F" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRF
"A" osztályú normális hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz CNA
"A" osztályú fokozott hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz CRA
"B" fokozott hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz CRB

6. Hőmérsékleti viszonyok a fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek szállításánál
A berakás, a szállítás és a kirakás ideje alatt a legmagasabb hőmérséklet a rakomány egyetlen pontján sem
haladhatja meg az egyes termékekre vonatkozóan alább megadott értékeket. Ha azonban bizonyos műszaki
műveletek, pl. egy hűtőgépes szállítóeszköz párologtató készülékének leolvasztása rövid időre a rakomány egy
részének korlátozott hőmérséklet emelkedését eredményezi, az egyes élelmiszerekre vonatkozóan alább megadott
hőmérséklet legfeljebb 3 C-kal túlléphető.
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Jégrémek és fagyasztott vagy gyorsfagyasztott (mélyhűtött) sűrített gyümölcslevek -20 C
Fagyasztott vagy gyorsfagyasztott, mélyhűtött halak -18 C
Bármilyen más gyorsfagyasztott, mélyhűtött élelmiszer -18 C
Fagyasztott vaj vagy egyéb zsiradék -18 C
Fagyasztott belsőségek, aprólékok, tojássárgája, baromfi és szárnyasvad -12 C
Fagyasztott hús -10 C

•

Bármilyen más fagyasztott élelmiszer -10 C

Hőmérsékleti viszonyok egyes nem fagyasztott vagy nem gyors/mélyhűtött élelmiszerek szállításánál
A szóban forgó élelmiszerek hőmérséklete a szállítás ideje alatt az alábbi megadott hőmérsékletet nem haladhatja
meg:
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Belsőségek és aprólék +3 C
Vaj +6 C
Szárnyasvad +4 C
Azonnali fogyasztásra szánt tej tartályban (nyers vagy pasztörizált) +4 C
Tej az élelmiszeripar számára +6 C
Tejtermékek (joghurt, kefir, tejszín és nyers sajt) +4 C
Hal, molluszkok, rákfélék Mindenkor olvadó jégben kell szállítani.
Húskészítmények +6 C
Hús (belsőségek kivételével) +7 C
Baromfi és nyúl +4 C

