
Általános ismertetés 

 
Kémiai biztonság célja: 
A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı 
azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése, melynek szellemében 
megalkotta az Országgyőlés a 2000. évi XXV. törvényt, mely a „a kémiai biztonságról” szól 

Kémiai biztonság jogszabályban meghatározott fogalma: „ A kemizációból, a vegyi 
anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok 
kezelését – csökkentését vagy elkerülhetıvé tételét – célul kitőzı, illetıleg megvalósító 
intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejüleg tekintetbe veszi a fejlıdés 
fenntarthatóságának szükségességét.”  

A kémiai biztonság 2 fı területe az emberi egészség és az egészséges környezet védelme.  

 

 Kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályok 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról 
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérıl  

• a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény  
• a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól 

szóló 44/2000. (XII.27.) egészségügyi miniszteri rendelet.  
• az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000.(XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet  

 

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık 
feladatai 
 
A kémiai biztonsági jogszabályokban foglalt alapelv: a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes 
készítménnyel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a 
tevékenység az azt végzık és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet 
károsodását, illetve szennyezését ne idézze elı, illetıleg annak kockázatát ne növelje meg. A 
tevékenység egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos végrehajtásáért, valamint a 
környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a 
munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve a munkavégzı a felelıs.  
A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel foglalkozásszerően végzett 
tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó Biztonsági Adatlap 
birtokában kezdhetı meg. A magyar nyelvő Biztonsági Adatlap elkészítése a hazai gyártó ill. 



az anyagot/készítményt Magyarországon forgalomba hozó kötelessége.  
A tevékenységet végzı a Biztonsági Adatlapot díjmentesen  

• a gyártótól, vagy  
• az anyagot/készítményt Magyarországon forgalomba hozótól, illetıleg  
• attól a forgalmazótól kapja meg, akitıl a terméket megvásárolja.  

A Biztonsági Adatlap veszélyes anyag/veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, 
kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre valamint az egészséget nem 
veszélyeztetı munkavégzés feltételeire, a környezet védelmére vonatkozó információkat. 
A biztonsági adatlap formai és tartalmi követelményeit a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 7. 
§-a értelmében a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban REACH) IV. címe és 
II. melléklete tartalmazza. 
A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységek 
megkezdése elıtt a tevékenységet végzı az adott tevékenység emberi egészséget és 
környezetet károsító kockázatairól becslést készít. A kockázatbecslés elkészítéséért 
szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett 
munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve a munkavégzı a felelıs. 
 
TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE   
A veszélyes anyaggal/készítménnyel kapcsolatos tevékenységet a tevékenység megkezdése 
elıtt a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/200.(XII.27.) EüM. rendelet 13. sz. 
mellékletében szereplı Adatlapon (1.sz.adatlap) be kell jelenteni a tevékenység gyakorlásának 
helye szerint területileg illetékes kistérségi népegészségügyi intézet, fıvárosi kerületi 
népegészségügyi intézet (a továbbiakban együtt: kistérségi népegészségügyi intézet) 
intézetének. Nem kell bejelenteni az engedély visszavonásáig, illetve érvényességének 
lejártáig azt a tevékenységet, amelyet az arra jogosult érvényes általános vagy korlátozott 
tevékenységi engedély, illetve országos forgalmazási engedély alapján végez. Be kell 
jelenteni a tevékenységet végzınek az érvényes engedélyben szereplı, vagy a bejelentésnél 
közölt adatokban bekövetkezett változást is. (2.sz.adatlap). 
A bejelentésért a rendelet 14.sz.mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni, melynek összege jelenleg: 7.800 Ft/telephely 

VESZÉLYES ANYAG ÉS KÉSZÍTMÉNY BEJELENTÉSE   
A veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény gyártójának ill. azt Magyarországon 
forgalomba hozónak a tevékenység megkezdését megelızıen a 44/2000.(Xii.27.) EüM. 
rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott Bejelentılapon 

• be kell jelentenie a veszélyes anyagot és/vagy készítményt az Országos Kémiai 
Biztonsági Intézetnek (OKBI),  

• a készítmény valamennyi veszélyes összetevıjének már szerepelnie kell a veszélyes 
anyagok magyarországi jegyzékében (amennyiben nem szerepel, ugyancsak be kell 
jelenteni).  



A veszélyes anyag és készítmény bejelentését a következı címre kell benyújtani, ahol 
részletes információk is kérhetık:  
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Veszélyes Anyagok Bejelentése és 
Törzskönyvezése Osztály  
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36.  
Tel: (06 - 1)476 - 1180, 216 - 0990  
Fax: (06 -1) 216 - 0990  
 

Bejelentılapok 

Adatlap veszélyes anyaggal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységek bejelentéséhez  
A veszélyes anyaggal/keverékekkel végzett tevékenységet a tevékenység megkezdése elıtt a 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9.§ szerint a 13. sz. mellékletben szereplı 1. Adatlapon be 
kell jelenteni a tevékenység gyakorlásának helye szerint területileg illetékes kistérségi 
népegészségügyi intézet, fıvárosi kerületi népegészségügyi intézet (a továbbiakban együtt: 
kistérségi népegészségügyi intézet) felé. A tevékenységben bekövetkezett változást a 2. 
Adatlapon kell jelenteni.  

Adatlap veszélyes anyag és veszélyes keverék bejelentéséhez  
A veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek bejelentése olyan eljárás, melynek 
keretében a veszélyes anyagot, illetve veszélyes készítményt Magyarországon gyártó, illetve 
azt Magyarországon forgalomba hozó megküldi a Biztonsági Adatlapokat - külön 
jogszabályban meghatározott esetekben a címketervet is - az OKBI-nek. A bejelentés 
tudomásulvételérıl az OKBI az elıírt mellékletekkel rendelkezı bejelentılap beérkezésétıl 
számított 15 napon belül, a bejelentılap igazoló szelvényének megküldésével értesíti a 
bejelentıt, valamint az ETTSZ-t. A bejelentett veszélyes anyagot az OKBI felveszi a 
magyarországi jegyzékbe.  
A veszélyes keverékek bejelentéséhez a bejelentı köteles csatolni a veszélyes keverék magyar 
nyelvő biztonsági adatlapját. Kizárólag a már bejelentett veszélyes anyagot tartalmazó 
veszélyes keverék jelenthetı be.  
A veszélyes anyag és veszélyes keverék bejelentésével kapcsolatos valamennyi 
adatszolgáltatásért, az adatok hitelességéért a bejelentı a felelıs. 

 Adatlap mérgezési esetek bejelentéséhez  
Az ország területén elıforduló bármilyen eredető emberi mérgezési esetet a 44/2000. (XII. 
27.) EüM rendelet 8.§ (5)-(8) bek. és 12. számú melléklete szerinti bejelentılapon az 
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) keretében mőködı Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ) be kell jelenteni. 
 
            1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
            Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36. 
            Tel: 476-6464 
            Fax: (06-1) 476-1138 
            E-mail: balazs.andrea@okbi.antsz.hu  
 
                                  DÍJMENTESEN HÍVHA TÓ ZÖLD SZÁM: 
  
                                  06-80-20-11-99  



13. sz. melléklet  a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9.§-hoz 

1. ADATLAP 
 

veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység kistérségi 
népegészségügyi intézethez történı bejelentéséhez 

1. Tevékenységet végzı (cég) 

Neve:      
Székhelye:      

Telephely címe: � � � �      Megye: .................................................. 

Telefon:      Fax: ................................................ E-mail: ................................................ 

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):      

     

Felelıs személy neve:      

Elérhetıség címe: � � � �      

Telefon:      Fax: ................................................ E-mail: ................................................ 

2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése a 2000. évi 
XXV. törvény 1. § u) pontja szerint: �, �, �, �, �, �, �, �, �, � elıállítás (1), 
gyártás (2), feldolgozás (3), csomagolás (4), tárolás (5), anyagmozgatás (6), forgalmazás 
(7), értékesítés (8), felhasználás (9), elemzéssel, ellenırzéssel kapcsolatos vizsgálat (10), 
egyéb (11). 

A tevékenységek TEÁOR kódjai: � � � � � � 

 � � � � � � 

 � � � � � � 

 � � � � � � 

 � � � � � � 

3. A bejelentı tudomásul veszi, hogy 
– a bejelentés ellenırzésekor a tevékenységet végzı dokumentálhatóan igazolja, hogy 

eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének, 
– 2001. január 1-jétıl bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett 

tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható. 
Dátum: ..................................................... 

  .................................................... 
  aláírás 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni! 
Igazolás 

a kistérségi népegészségügyi intézet azonosító kódja � � � � � � � � 

Tevékenységet végzı (cég) 
Neve:      
Székhelye:      
Telephely címe: � � � �      Megye: .................................................. 
A kistérségi népegészségügyi intézet a bejelentést fogadta. 
Dátum: …………………………… 

  .................................................... 
  aláírás 

 



2. ADATLAP 
 

veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységekben 
bekövetkezett változás kistérségi népegészségügyi intézethez történı bejelentéséhez 

1. Tevékenységet végzı (cég) 

Neve:      
Székhelye:      

Telephely címe: � � � �      Megye: .................................................. 

Telefon:      Fax: ................................................ E-mail: ................................................ 

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):      

     

Felelıs személy neve:      

Elérhetıség címe: � � � �      
Telefon:      Fax: ................................................ E-mail: ................................................ 

2. Az elsı bejelentés idıpontja:  

a kistérségi népegészségügyi intézet azonosító kódja � � � � � � � � 

3. Az adatváltozás szöveges ismertetése, idıpontja:      
     
     

4. A bejelentı tudomásul veszi, hogy: 
– a bejelentés ellenırzésekor a tevékenységet végzı dokumentálhatóan igazolja, hogy 

eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének, 
– 2001. január 1-jétıl bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység 

kémiai terhelési bírsággal sújtható. 
Dátum: ..................................................... 

  .................................................... 
  aláírás 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni! 
Igazolás 

a kistérségi népegészségügyi intézet azonosító kódja � � � � � � � � 

Tevékenységet végzı (cég) 

Neve:      
Székhelye:      

Telephely címe: � � � �      Megye: .................................................. 

A kistérségi népegészségügyi intézet a bejelentést fogadta. 
Dátum: …………………………… 
  .................................................... 
  aláírás 

 



5. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27. ) EüM rendelethez 

Veszélyes anyagok és készítmények bejelentése 

1. BEJELENTİLAP - veszélyes anyaghoz 

Vegyi anyag neve: 

Bejelentı (cég) neve: 

cím, telefon, fax: 

Dátum: ..................................... 
.......................................... 

cégszerő aláírás 

Megcímzett, felbélyegzett borítékot kell a bejelentılaphoz mellékelni! 

(Itt levágandó) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igazoló szelvény 

Azonosítási jel: |_| - |_|_|_|_|_|_|

Anyag neve: 

Bejelentı neve, címe: 

A bejelentést az OKK-OKBI tudomásul vette. 

Dátum: ............................. 

P. H. 

.......................................... 
aláírás 

2. BEJELENTİLAP - veszélyes készítményhez 

Készítmény neve: 

Bejelentı (cég) neve: 

cím, telefon, fax: 

Dátum: ............................. 

P. H. 

.......................................... 
aláírás 

Megcímzett, felbélyegzett borítékot kell a bejelentılaphoz mellékelni!  

 



 

Igazoló szelvény 

Készítmény neve: 

Bejelentő neve, címe: 

A bejelentést az OKK-OKBI tudomásul vette. 

Dátum: ............................. 

P. H. 

.......................................... 

aláírás 

 



12. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez 

Mérgezési eset bejelentılap 

1. A mérgezett adatai: 
Névkód (családnév elsı, keresztnév elsı betője): ........................................................ 
Nem: férfi nı 
Születési év: ............................................ (kor: ................) 
Foglalkozás: ................................................................................................................. 
Lakhely: (város: ............................ falu: ............................ megye: ............................) 

2. A mérgezés 
1. A mérgezést okozó anyag megnevezése: ................................................................. 
....................................................................................................................................... 
2. Idıpontja: ...................... év ................ hó .................... nap ............. óra ........ perc 
3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb ............................... 
4. Jellege: öngyilkosság, véletlen, kriminális, egyéb .............................. 

3. Az elsı észlelés 
1. Idıpontja: ................... év ............... hó ............... nap ............. óra ................. perc 
2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb ............................... 
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, 

egyéb ........................................................................................... 
4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külsı 

szívmasszázs, egyéb .......................................................................... 
5. Intézkedés: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, egyéb 

................................................................................................................................ 
Ha a mérgezett meghalt, a halál idıpontja: .........év ............... hó nap .......... óra .............. perc 
6. Az elsı ellátást végzı neve: 
Munkahelye:.................................................................................................................. 
........................... év ................................... hó ...................... nap 

..................................................
orvos, mentıtiszt aláírása 

4. Kórházi ellátás 
1. A felvétel idıpontja: ................ év .............. hó ................. nap ......... óra ...... perc 
2. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, 

egyéb ........................................................................................... 
3. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külsı 

szívmasszázs, egyéb: ......................................................................... 
4. Kórisme: ................................................................................................................... 
5. Kibocsátás, elhalálozás idıpontja: ......... év ............. hó ..... nap ........ óra .......perc 
6. A mérgezett sorsa: gyógyult, további orvosi ellenırzést igényel, maradandó egészségkárosodást 

szenvedett, meghalt 
7. Részletes epikrízis (laborleletekkel, halálos kimenetel esetén kórbonctani leletekkel):  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
8. Kórház, osztály megnevezése: 
Címe: ............................................................................................................................ 

........................ év ......................... hó ................ nap 

P. H. 

orvos olvasható aláírása 
 



11. számú melléklet a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelethez 

Biocid hatóanyag bejelentı lapja 

1. Bejelentı (cég) 

Neve: ............................................................................................................................... 
Telephely címe: ____ ........................................ Megye: .................................................. 
Telefon: ................................... Fax: ......................................... E-mail: ........................... 
Felelıs személy neve: ....................................................................................................... 
Elérhetıség címe: ............................................................................................................. 
Telefon: ................................... Fax: ......................................... E-mail: ........................... 

2. A biocid hatóanyag megnevezése: .................................................................................. 
- ID szám: ....................................................................................................................... 
- EC szám: ...................................................................................................................... 
- CAS szám: .................................................................................................................... 
- CA név: ........................................................................................................................ 
- EC név: ......................................................................................................................... 
- Molekula képlet ............................................................................................................ 
- Egyéb elnevezések ....................................................................................................... 
- Termék típus(ok) 5. számú melléklet szerinti besorolásának száma(i): ....................... 

Dátum: ............................................... 

......................................... 
aláírás 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kel mellékelni! 

Igazolás 

Bejelentés-azonosítási szám* ________ 
Bejelentı (cég) 
Neve: ................................................................................................................................... 
Telephely címe: ____ ........................................................... Megye:............................. 
A hatóanyag(ok) megnevezése (szabadnév): 
Kémiai megnevezés (IUPAC név): 
CAS-szám: 
EC-szám: 
A bejelentést az ..................................................................................................... fogadta. 

Dátum: ............................................... 

......................................... 
aláírás 

 
 



10. számú melléklet a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelethez 

Biocid termék bejelentı lapja 

1. Bejelentı (cég) 

Neve: ............................................................................................................................... 
Telephely címe: ____ ........................................ Megye: ........................................... 
Telefon: ................................... Fax: ......................................... E-mail: ........................ 
Felelıs személy neve: ...................................................................................................... 
Elérhetıség címe: ............................................................................................................ 
Telefon: ................................... Fax: ......................................... E-mail: ........................ 

2. A biocid termék megnevezése: ........................................................................................ 

3. A biocid termék 5. számú melléklet szerinti besorolása: 
Amennyiben több célra kívánja forgalmazni a biocid terméket, valamennyi terméktípus felsorolandó! 
 Fıcsoport:  Terméktípus: 
 Fıcsoport:  Terméktípus: 
 Fıcsoport:  Terméktípus: 
 Fıcsoport:  Terméktípus: 

4. Tanúsítom, hogy a biocid termékben szereplı komponensek teljesítik a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, valamint a végrehajtására kiadott 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben elıírt kötelezettségeket. 

Dátum: ............................................... 

......................................... 
aláírás 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni! 

Igazolás 

Bejelentés-azonosítási szám* ________ 
Bejelentı (cég) 
Neve: ................................................................................................................................... 
Telephely címe: ____ ........................................................... Megye:............................. 
A biocid termék megnevezése: 
Terméktípus: 
A bejelentést az ..................................................................................................... fogadta. 

Dátum: ............................................... 

......................................... 
aláírás 

 
 



Kockázatbecslés 
 
A kockázatbecslés célja képessé tenni a munkáltatót arra, hogy hatékony intézkedéseket 
hozzon a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében. Ezen intézkedések közé 
tartozik a foglalkozási eredető kockázatok elkerülése, de legalábbis tőrhetı szintre történı 
csökkentése.  
Feladatok:  

• veszélyforrások, kockázatok feltárása és megismerése  
• a kockázat mértékének meghatározása méréssel vagy becsléssel  
• a nem hatásos (káros) kockázati szint ismerete  
• intézkedések a kockázati szint csökkentésére  
• a kockázat mértékének ismételt meghatározása  
• az újonnan meghatározott kockázat értékének összehasonlítása a határértékkel ill. az 

elsı alkalommal becsült kockázat mértékével  

A kockázatbecslés a munkavállalók munka közbeni egészségi és biztonsági kockázatainak 
értékelési folyamata, amely a munkahelyen jelen levı veszélyeket és azok megvalósulását 
meghatározó körülményeket számszerősíti vagy minıségileg meghatározza.  
A kémiai kóroki tényezık kockázatának értékelési folyamata a jogszabályban rögzített négy 
szakaszból áll:  
I. Veszély azonosítása 
II. Veszély jellemzés (kémiai kóroki tényezık esetében a dózis-hatás összefüggés) 
III. Expozíció mérés vagy becslés 
IV. A kockázat minıségi, illetve mennyiségi jellemzése 

Nem elfogadható kockázat esetén a kockázat megszüntetése, illetve csökkentése érdekében 
intézkedést kell tenni.  

 

Biocidok 

A 98/8/EK irányelv alapján az egyes hatóanyagok felvételéig tartó ún. "átmeneti idıszakban" 
a biocid termékek forgalomba-hozatalát a Tagállamok saját, aktuálisan érvényben lévı 
nemzeti jogszabályrendszerük alapján szabályozzák. A felülvizsgálati eljárás 
eredményeképpen meghozott felvételi döntést követıen az adott hatóanyagot tartalmazó 
termék engedélyezése az Irányelvben, ill. a 38/2003 (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes 
rendeletben foglaltaknak megfelelıen történik. 

A magyarországi átmeneti szabályozás az Országos Kémiai biztonsági Intézet honlapján a 
megfelelı terméktípusra kattintva érhetı el. 
 
http://www.okbi.hu 
 
A biocid termékek elıállításának és forgalomba hozatalának feltételeirıl szóló 38/2003. 
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet elıírásai szerint magyar nyelven kitöltött 10. 
és 11. számú mellékletének benyújtásával a biocid hatóanyagokat és a biocid termékeket be 



kell jelenteni az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnél (1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.; 
tel.: 36 1 476 1195). 

 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat - ETTSZ 
 
Az ETTSZ a nyilvántartásban szereplı veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre 
vonatkozó megkeresésre, 24 órás ügyelet formájában telefonon és írásban felvilágosítást 
(információt) ad az emberi élet és egészségvédelme, valamint a környezetvédelem érdekében: 

• a mérgezettek orvosi elsısegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzık részére a 
betegellátáshoz szükséges mértékben,  

• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat részére,  
• a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelet részére munkabalesetek  

megelızéséhez,  
• a fegyveres erık, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok részére 

kémiai katasztrófahelyzetek megelızési és felkészülési terveinek elkészítéséhez, 
valamint balesetek következményeinek elhárításához,  

• a bíróság, az ügyészség, a rendırség és az igazságügyi szakértık részére,  
• a környezet- és természetvédelmi, illetve a vízügyi felügyeletek részére,  
• a növényvédelmi, illetve az állategészségügyi hatóságok részére,  
• a lakosság részére mérgezések megelızése céljából, a laikus elsısegélynyújtáshoz 

szükséges mértékben,  
• a gazdálkodószervezetek, illetve érdekképviseleti szerveik, továbbá bármely 

kérelmezı részére toxikológiai kérdésekben. A gazdálkodó szervezetek részére a 
44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet 14.sz. melléklete értelmében térítés ellenében.  

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat elérhetıségei: 

          1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
          Postacím: 1450 Budapest, Pf. 36.  
          Tel: 476-6464  
          Fax: (06-1) 476-1138  
          DÍJMENTESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM: 
 
                 06-80-20-11-99  

 

Információk a REACH-r ıl 

 
Tájékoztatjuk Önt a REACH-r ıl 

( Az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó rendelete 2007. június 1-jén lépett 
hatályba.) 

I. Mi a REACH?  
A REACH  az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó rendelete. A REACH  egy 
betőszó: Registration, Evaluation and Authorisation and Restriction of CHemicals, melynek 
jelentése a vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása.  



A rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba, és célja, hogy korszerősítse és javítsa a vegyi 
anyagokra vonatkozó, korábbi európai uniós jogi keretrendszert. A REACH nagyobb 
felelısséget hárít az iparra a vegyi anyagok által az egészségre és a környezetre esetlegesen 
gyakorolt kockázatok kezelése tekintetében. A REACH minden vegyi anyagot gyártót, 
importálót és továbbfelhasználót érint az Európai Unión belül, a jogszabály közvetlenül 
alkalmazandó minden tagállamban, így Magyarországon is. 
 
II. Milyen változások várhatók? 
A REACH alapján minden anyag egyazon regisztrálási, értékelési és engedélyezési eljárás alá 
tartozik. 2008. június 1-tıl minden 1 tonna felett gyártott vagy Európai Unióba behozott 
anyagot regisztráltatni kell. A regisztráció EU szinten egységesen, egy helyen történik. 
Azon anyagok, melyek az EINECS listán szerepelnek (EINECS: Létezı Kereskedelmi 
Anyagok Európai Jegyzéke), bevezetett anyagnak számítanak és elıregisztrálhatók 2008. 
június 1. és 2008. december 1. között. Így a gyártók és importırök elınyt élveznek, mert 
hosszabb regisztrációs határidı vonatkozik rájuk. 
Amennyiben a Hatóságok (EU és nemzeti) értékelése alapján egy anyag használata 
kockázatos, engedélyezési eljárás alá kerül, mely során korlátozhatják az anyag használatát 
vagy be is szüntethetik. 
 
III. Mi az újszer ő a REACH-ben? 
Az új jogszabály minden, a definíciónak megfelelı és a kivételek között nem szereplı 
anyagra vonatkozik, amelyet gyártanak, illetve behoznak az Európai Unió területére. Fontos 
tudni, hogy nem csak a köznyelvben vegyszernek nevezett anyagok tartoznak a rendelet 
hatálya alá.  
Alapvetı szemléletváltást jelent, hogy az anyagok vizsgálatával kapcsolatos terhek, melyeket 
eddig a hatóságok viseltek, a jövıben az ipar és kereskedelem szereplıire hárulnak.  
Nemcsak a gyártó és az importáló rendelkezik kötelezettségekkel, hanem a felhasználói lánc 
minden tagja. A tervezett felhasználással kapcsolatos információkat a szállítási láncban felfelé 
is tovább kell adni annak érdekében, hogy a gyártó, vagy importáló megfelelıen regisztrálni 
tudja a vegyi anyagot. Egy anyag csak akkor kerülhet felhasználásra, ha azt elıtte 
regisztrálták. 
A regisztrációhoz az évente 1 tonna, vagy e feletti mennyiségő anyagokra a gyártóknak és 
importıröknek technikai dokumentációt kell készíteni. Az évi 10 tonna, vagy az e feletti 
mennyiségő vegyi anyagok esetén kémiai biztonsági jelentést is kell készíteni.  
A Helsinkiben felállított Európai Vegyianyag-ügynökség koordinálja, illetve intézi a 
REACH-el kapcsolatos hatósági feladatokat a nemzeti kompetens hatóságokkal együtt. 
 
IV. Hogyan érinti cégemet a REACH? 
Amennyiben Ön gyártó vagy importır, regisztrálnia kell minden kezelésében álló anyagot, 
amelyet 1 tonna vagy annál nagyobb mennyiségben gyárt vagy importál. A regisztráció 
elmaradása azt jelenti, hogy az anyagot nem lehet gyártani vagy importálni a továbbiakban.  
Az árucikkek gyártóinak vagy importıreinek regisztrálniuk kell azokat az anyagokat, amelyek 
évente egy tonnánál nagyobb mennyiségben vannak jelen az árucikkekben, és ha ezek az 
anyagok a rendeltetésszerő használat során kijutnak az árucikkekbıl.  
Azok a potenciális regisztrálók, akik a bevezetett anyagokra vonatkozó késıbbi határidıket 
kívánják alkalmazni, elıregisztrálni kötelesek. Az elıregisztráció után megalakult 
anyaginformációs cserefórumok (SIEF-ek) lehetıséget biztosítanak a regisztrációhoz 
szükséges adatok költséghatékony megszerzéséhez. 
Amennyiben Ön továbbfelhasználó, meg kell bizonyosodnia, hogy az Ön által felhasznált 
anyagokat (elı)regisztrálják-e. Amennyiben az Ön szállítója nem tervez (elı)regisztrációt, 



akkor a jövıben más módon kell beszereznie az adott anyagot. 
 
V. Mit kell tudni az el ıregisztrációról? 
Az elızetes regisztráció egy olyan eljárás, amely lehetıséget nyújt a potenciális regisztrálók 
számára ahhoz, hogy bizonyos anyagok – az úgynevezett „bevezetett anyagok” – 
regisztrációját idıben kitolják. 
A bevezetett anyagok 2008. június 1. és 2008. december 1. között elıregisztrálhatók. 
Bevezetett anyagnak számítanak azon anyagok, melyek az EINECS listán szerepelnek 
(EINECS: Létezı Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke); az anyagot a REACH rendelet 
hatálybalépését megelızı 15 év alatt legalább egyszer az EU tagállamaiban gyártották, de a 
gyártó vagy importır nem hozta forgalomba; valamint az úgynevezett „már nem polimerek” 
(No Longer Polimer, NLP).   
A mennyiségtıl és a veszélyességi foktól függıen ezek a határidık a következık: 2010. 
december 1. (évi 1000 t vagy azt meghaladó mennyiség esetén), 2013. június 1. (évi 100 
tonna vagy azt meghaladó mennyiségnél) illetve 2018. június 1. (1 tonna/év vagy azt 
meghaladó mennyiség esetén). Szintén 2010. december 1-ig kell regisztrálni a különös 
aggodalomra okot adó anyagokat, azaz a CMR (rákkeltı, mutagén vagy a reprodukciót 
károsító) anyagokat, ha mennyiségük legalább évi 1 tonna; és R50/53 (a vízi élılényekre igen 
káros anyagok, amelyek hosszú idıre ártalmas hatással vannak a vízi környezetre) anyagokat, 
ha a mennyiségük legalább évi 100 tonna. 
Az érintettek alapvetı érdeke a REACH elsı határidejének betartása, hiszen ennek 
elmulasztása komoly anyagi hátránnyal járhat számukra. Aki nem használja ki az elızetes 
regisztrációs idıkeretet, annak azonnal regisztrálnia kell, vagy nem folytathatja az anyag 
használatát, és meg kell szakítania a gyártást vagy importálást, valamint nem lesz tagja az 
adott anyagra alakult anyaginformációs cserefórumnak (SIEF), így a REACH által elıírt 
adatmegosztás is nehezebbé válik. Az elıregisztráció ingyenes és csak néhány alapvetı adatra 
van szükség hozzá. 
 
VI. Hogyan készülhet fel a cégem a REACH-re? 
A legtöbb REACH-el kapcsolatos tevékenység az EU-n belüli gyártókra, importálókra és 
továbbfelhasználókra vonatkozik. Az EU-n kívüli cégek „egyedüli képviselık” útján 
vállalhatják át az importıreik REACH-el kapcsolatos kötelezettségeit. 
Már most fel kell készülnie a REACH-re! Fontos megtervezni a jövıbeli teendıket és 
figyelemmel kísérni a különbözı tájékoztató anyagokat. 
Az elsı lépések érdekében: 

• Tájékozódjon részletesen a REACH-rıl, a REACH-bıl fakadó kötelezettségekrıl!  
• Készítsen leltárt a kezelésében álló anyagokról. 
• Határozza meg a leltárban szereplı minden anyaggal kapcsolatos státuszát – Ön-e a 

gyártó, az importır, a továbbfelhasználó, a forgalmazó, stb.  

Gyártó vagy importáló: 

• Győjtse össze az Ön által gyártott vagy importált anyagokat, amelyek önmagukban, 
készítményekben vagy árucikkekben vannak jelen, és bizonyosodjon meg arról, hogy 
bevezetett anyagokról van-e szó. Ebben az esetben Ön elıregisztrálhat. 

• Határozza meg az anyagok pontos nevét, EINECS számát, CAS számát vagy ELINCS 
számát, veszélyességi besorolását, az anyag %-os arányát az adott készítményben, az 
anyag felhasználását, stb.  

• Azonosítsa, hogy mely anyagaira vonatkozhatnak a regisztráció alóli felmentések. 



• Határozza meg az éves termelési vagy behozatali szintet és becsülje fel a jövıbeli 
mennyiséget, ha lehetséges. 

• Elıregisztrálja a potenciálisan regisztrációköteles anyagokat, ha szeretné igénybe 
venni a meghosszabbított határidıket a teljes regisztrációs dokumentáció 
benyújtásához. 

• Azonosítsa a különös aggodalomra okot adó anyagokat (CMR, PBT, vPvB, R50-53, 
endokrin rendszert károsító).  

• Győjtsön össze minden rendelkezésre álló tesztadatot és tervezzen meg minden még 
szükséges toxicitással kapcsolatos tesztet, amennyiben szükséges. 

Továbbfelhasználó: 

• Bizonyosodjon meg arról, hogy rendelkezik minden nyersanyag és beszállító adatával 
annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjon velük lépni és ellenırizni tudja, 
elıregisztrálnak illetve regisztrálnak-e. 

• Vizsgálja meg, hogyan használja fel a beszerzett vegyi anyagokat és továbbítsa ezt az 
információt az importırnek vagy gyártónak.  

A szállítói lánc minden tagja: 

• Vegye fel a kapcsolatot az Ön iparágának más képviselıivel annak érdekében, hogy 
megtudja, gyárt-e más is hasonló anyagot és a jövıbeni együttmőködés megkönnyítése 
érdekében. 

• Vegye fel a kapcsolatot a szállítói lánc többi tagjával a megfelelı információs 
csatornák és így a megfelelı információ áramlás kialakítása céljából. 

VII. Fontos dátumok  

 
Dátum  

Esemény 

2007. június 1. A rendelet hatályba lépése 
2008. június 1-tıl Új anyagok regisztrációs kötelezettsége 
2008. június 1 - december 1. Elıregisztráció 
2010. december 1. Regisztráció  

- az évente 1000 tonnát meghaladó mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagok esetén 
- 1. és 2. kategóriájú (CMR 1. és 2.) rákkeltı, mutagén 
vagy reprotoxikus anyagoknál, amelyek legalább évi 
egy tonna mennyiségben vannak jelen 
- a vízi környezetre veszélyesként (R50/53) besorolt 
anyagoknál, amelyek legalább évi száz tonna 
mennyiségben vannak jelen 

2013. június 1. Regisztráció az évente 100 – 1000 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagok esetén 

2018. június 1. Regisztráció az évente 1 – 100 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagok esetén 

 



Amennyiben kérdései merülnének fel: 
 
Kérjük, keresse a magyar REACH Információs Szolgálatot, amely ingyenesen segíti a 
megkeresıket!  
 
Elérhetıségeink:  
E-mail:  reach.helpdesk@okbi.hu vagy reach.helpdesk@okbi.antsz.hu.  
Honlap: http://www.okbi.hu/reach/index.html. 
Telefon: (06-1) 476-1167  
Fax: (06-1) 215-6891 
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
 
Szíves figyelmébe ajánljuk továbbá az alábbiakban felsorolt oldalakat is: 

echa.europa.eu 

ecb.jrc.it 

www.mavesz.hu 

Készséggel állunk rendelkezésére! 

Üdvözlettel: 
 
A REACH Információs Szolgálat munkatársai  


