
 

 

 

 

 

A KÉMIAI BIZTONSÁG JOGI SZABÁLYOZÁSA 

 

Európai Uniós rendeletek: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.)„a 

vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)...” 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)„az 

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról...” (CLP) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) 
„a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról” (BPR) 
 
A BIZOTTSÁG 1062/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. augusztus 4.) 
„a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 
528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról” 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE (2012. július 4.) 
„a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról” 
 

Törvény 

 
2000. évi XXV. törvény „a kémiai biztonságról” 

 
 

Kormány rendeletek 

 

224/2008. (IX. 9.) Kormány rendelete „a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól” 

 
123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet „az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények 

kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól” 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet „a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól” 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet „a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának 

egyes szabályairól” 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000025.tv&timeshift=20170602
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800224.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800224.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900123.KOR&celpara=484&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fevszam%3D%26sorszam%3D%26para%3D484%26tipus%3Dnincs%26kif%3D%26searchfor%3Don%26pagenum%3D17&goto=-1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900123.KOR&celpara=484&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fevszam%3D%26sorszam%3D%26para%3D484%26tipus%3Dnincs%26kif%3D%26searchfor%3Don%26pagenum%3D17&goto=-1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300006.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300316.KOR&celpara=
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300316.KOR&celpara=


Miniszteri rendeletek 

 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet ”a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól” 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet „a munkahelyek kémiai biztonságáról” 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet „az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról” 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet „a biocid termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának feltételeiről” 

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet „az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel 

végzett tevékenység szabályairól” 

46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet „a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, 

valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről” 

30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet „a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről” 

 
Kapcsolódó egyéb jogszabályok 

 
 
1990. évi XCIII. törvény „az illetékekről” 

1991. évi XI. törvény „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” 

1999. évi XLII. törvény „a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól” 

2016. évi CL. törvény „az általános közigazgatási rendtartásról” 

2011. évi CXXVIII. törvény „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról” 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről” 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet  „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről” 

 
A nemzet jogszabályok egyszerű letöltésének helye: 

http://www.njt.hu. 
 
 

Európai Uniós rendeletek, irányelvek egyszerű letöltésének helye: 

 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000044.eum&timeshift=20171030
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000044.eum&timeshift=20171030
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000025.EUM&celpara=484&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fevszam%3D%26sorszam%3D%26para%3D484%26tipus%3Dnincs%26kif%3D%26searchfor%3Don%26pagenum%3D25&goto=-1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000041.EUM&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fkif%3D249/2012%26x%3D33%26y%3D11%26pagenum%3D25
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000041.EUM&searchUrl=/jogszabaly-kereso%3Fkif%3D249/2012%26x%3D33%26y%3D11%26pagenum%3D25
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300038.esc
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300038.esc
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700016.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700016.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400046.esc
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400046.esc
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300030.IM&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D29
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300030.IM&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D29
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300030.IM&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D29
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000093.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100011.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900042.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900042.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100128.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100128.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600385.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600385.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600385.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100219.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100219.kor
http://www.njt.hu./
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

