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Az ADR speciális kockázatai, veszélyei 
• Azok, melyek nem kapcsolatosak a kémiai biztonsággal → OK 

• Rádioaktív anyagok – trícumtartalmú benzol? 
• Fertőző anyagok 

• Ahol egy, a szállításnál különösen kockázatos állapotból veszélyt csináltak 
• Nyomás alatti gázok 

• Ahol árucikkeket soroltak be veszélyesnek,  
• mivel robbanótöltetet tartalmaznak: Rakéták, gyutacsok, lövedékek 
• Mivel veszélyes töltetet tartalmaznak: akkumulátorok, szárazelemek 

• Veszély: az anyag belső tulajdonsága, mely kárt okozhat a környezetében 
• Kockázat: a károkozás valószínűsége adott körülmények között és annak 

mértéke 
 



Magyar szabályozások 

• Alaptörvény  Törvény  Kormány-miniszteri rendelet 
• A régi azonosítót megtartják, szöveget átírják - kiegészítik 
• Önálló szabályozás – egyre kevesebb, inkább átvett európai + 

hazai „specialitások” 
• Irányelvek áttételéből: 

• 67/548/EGK, 1999/45/EGK 2000. évi XXV. Törvény 
a kémiai biztonságról, 44/2000 EüM rendelet a kém. bizton. 
• 80/1107/EGK   25/2000 EüM-SzCsM rendelet, munkahelyi 

kémiai biztonság 
• 94/55/EK és 96/49/EK majd 2008/68/EK  1979/19 

törvényerejű rendelet  ADR törvény és rendelet 



Hazai előírások hierarchiája 
 Kémiai biztonsági törvény XXV 2000 

Osztályba-sorolási előírások: 44/2000 EüM   
 Biocid rendelet: 38/2003 ESzCsM-FVM-KvVM 
Rákkeltő anyagok: 26/2000 EüM 
RoHS: 374/2012 Korm. 

 Környezetvédelmi törvény III 1995 
 VOC rendelet: 25/2006 IM 

 Fogyasztóvédelmi törvény CLV 1997 
 Aeroszol rendelet 1/2010 NFGM 
 Felületaktív anyagok 329/2012 Korm. 

 Egészségügyi törvény XLIV 1997 
 Kozmetikumok 40/2001 EüM 

 Növényvédelmi törvény XXXV 2000 
Növényvédő szer rendelet 89/2004 FVM 

 Gyógyszertörvény XCV 2005 
 Munkavédelmi törvény XCIII 1993 

Munkahelyek kémiai biztonsága 25/2000 EüM-SzCsM 
Robbanásveszélyes munkahelyek 3/2003 FMM-ESzCsM 



Európai szabályozások 
 Alaptörvény → (keret)irányelvek és rendeletek 

 Helyesbítés (változatlan azonosító)  
 A technikai haladáshoz való igazítás  (új azonosító) – EU Bizottság 
 Módosítás (új azonosító) – az eredeti létrehozónak kell elfogadni 

 Irányelvek 
 67/548/EKG  Kémiai biztonsági törvény és csatlakozó rendeletek 
 212/45/EU ADR-t másodszor a technikai haladáshoz igazító bizottsági irányelv  61/2013 NFM 

rendelet 
 Európai rendeletek 

 Tanácsi és/vagy parlamenti rendeletek 
 REACH = Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals  1907/2006/EK 
 CLP = Classification, Labeling and Packaging    1272/2008/EK 

 Bizottsági rendeletek 
 REACH II. melléklet módosítása: biztonsági adatlap 

– 2010. december 1-től hatályos     453/2010/EU  
 REACH XIV. melléklet módosítása: engedélyköteles termékek 

– Folytonos, harmadik: 2014. augusztus 14.   895/2014/EU 
 REACH XVII. melléklet módosítása: korlátozások 

– Folytonos, tizenegyedik: 2014. május 8.     474 /2014/EU 



•    
•               Engedélyezés: csak azt teheted, amit megengedek, minden más tilos!! 
 
 
 
 
 
 

• Korlátozás: Azt, amit megtiltok, nem teheted, de minden mást igen . 

Engedélyezés Korlátozás 

Kétfajta szabályzástípus: 
Engedélyezés ↔ korlátozás 



Példák a kétféle előírástípusra  

• Engedélyező típus 
• REACH XIV. mell. 

• Ftalátok, HBCD 

• Biocidok 
• Gyógyszerek 
• Telephelyengedély 
• Vízkiviteli engedély 
• Típusengedély 

 
 

• Korlátozó típus 
• REACH XVII. mell. 

• Ftalátok, PAH 

• RoHS 
• A vevő RSL-je 
• Tulajdonosi előírások 
• Szennyvízlimit 
• Munkahelyi légtérlimit 
• ADR 



REACH/CLP lényege egy vegyi anyag 
felhasználó számára 

• REACH szabályozza a biztonsági adatlapokat 
• Váltás 2007.06.01. és 2010.12.01. 

• REACH: Importálók (gyártók) kötelesek regisztrálni az anyagokat  
• >1t/év 
• Minden anyagot, nem csak a veszélyeseket 
• Keverékben való import esetén is: komponensenként 
• Keverék esetén sem számít a veszélyesség 

• REACH még: engedélyezés, korlátozás vegyi anyagok felhasználására 
• CLP szabályozza az új osztályba sorolást, most csak anyagokra kell 
• CLP: Importálók (gyártók) kötelesek bejelenteni az anyagokat az új 

osztályozásukkal 
• >0 t/év 
• Csak a veszélyeseket 
• Keverékimportnál csak ha a keverék veszélyes 

• Csak a veszélyességet okozó komponenseket 

 
• REACH előírások az árucikkek importjára és továbbadására (SVHC tartalmú 

alkatrészek)  



Mi a GHS és mi a CLP? 
• GHS: OECD Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals fejlődik 
• GHS 5. verzió: 2013. 

• Európai megvalósulás: CLP, Classification Labelling, 
Packaging:  

• 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek 
osztályozásáról címkézéséről  és csomagolásáról 

• Rendelet nincs magyar közzététel, nincs végrehajtási 
utasítás, stb. 

• Hatályba lépett: 2009. január 20. 
• Bizottsági rendeletekkel igazítják a technikai haladáshoz 

– új GHS verziókhoz 



Osztályozás és címkézés harmonizálása 
Egészség, környezet, biztonság 



Veszélyességi osztályba sorolás pl. folyadék 
• 44/2000 

• Fokozottan tűzveszélyes:   Lp < 0 oC         Fp ≤ 35 oC 
• Tűzveszélyes    Lp <2 1 oC 
• Kevésbé tűzveszélyes   21 oC ≤ Lp ≤ 55 oC 

• ADR 
• Tűzv. 1. kategória    Lp < 23 oC     Fp ≤ 35 oC 
• Tűzv. 2. kategória    Lp < 23 oC      Fp > 35 oC 
• Tűzv. 3. kategória    23 oC ≤ Lp ≤ 60 oC Fp > 35 oC 

• Országos Tűzvédelmi Szabályzat 28/2011 BM rend. 
• I.  tűzv. Fokozat/osztály:  Lp < 21 oC   Üh > 35 oC 
• II. tűzv. fokozat/osztály:  21 oC ≤ Lp ≤ 55 oC  
• III. tűzv. Fokozat/osztály:  55 oC < Lp ≤ 150 oC 
• IV. tűzv. Fokozat/osztály:  Lp > 150 oC 

• Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (még nincs azonosítója) 
• Robbanásveszélyes:   Lp < 21 oC   Üh > Lp - 20 oC 
• Tűzveszélyes:   Lp > 55 oC 
• Nem tűzveszélyes   nem éghető 
   

 



GHS bevezetés helyzete a világban 



Régi-új osztályozás és címkeADR osztályozás és címke 

www.REACHexpert.eu 
  

            44/2000 EüM rendelet  
 
  CLP (GHS)  
 

 
           
          ADR (veszélyes áru szállítás) 

 
 
 
 

 



A CLP két alapvető előírása 
• Anyagok és keverékek veszélyességi osztályba sorolási 

rendszere: új osztályokat vezet be 
• 1. Döntés: veszélyes-e vagy nem? Forgalomba hozatal előtt! 
• 2. Ha veszélyes:  

• részben új csomagolási és címkézési szabályok (és nyilván új szöveg a címkén!!) 
• Bizt. adatlap adási kötelezettség (az új osztályozással!) >0 t/év 
• Expozícióértékelés és kockázatjellemzés a kémiai biztonsági értékelésben >10 

t/év 
• 3. Veszélyességhez kötött előírások más jogszabályokban (rákkeltő, 

SEVESO, tartály,…) 

• Anyagok új osztályozásának bejelentése 
• Veszélyes, forgalomba hozott anyagok és keverékek 
• Csak a gyártó és az importőr (szállítói lánc eleje) 
• Nincs mennyiségi alsó limit >0 t/év 



Mikortól és mire kell új kémiai biztonsági 
címke? 

• Anyagok 
• Minden anyagon már az új címke kell legyen 

• Keverékek 
• Ha már áttért a CLP-re: 

• Új CLP címke, új biztonsági adatlap 
• Ha még nem tért át: 

• Maradhat a régi címke, de új adatlap kell a keverékre is (ami megfelel a 
453/2010/EU bizottsági rendeletnek) 

• Célszerű összevetni a megadott osztályozást a harmonizálttal 
• CLP VI. melléklet a hivatalos lista – ATP-kel 



Honnan lehet megtudni a „hivatalos” osztályozást? 
• Harmonizált osztályozás jegyzéke: kb. 3500 különösen veszélyes anyag  Index szám  

• CLP VI. melléklet 3.1. lista érvényes az anyagokra 
• Aktualizálás: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ATP a CLP 1. mellékletét aktualizálja.  
• NINCS JÓ KONSZOLIDÁLT LISTA!! 
• *-gal jelöltek: minimális osztályozás (ha van adatunk és amiatt szigorúbb, azt kell használnunk) 

• Fizikai-kémiai végpontok: peroxidok, savak, vagy szénhidrogének 

• Regisztráció elérhető adatai  
7362 db bevezetett és 5292 törzskönyvezett 

• Osztályozás bejelentési adatbázis   
• >100 000 db. anyag, sokféle besorolás, de statisztikai súllyal 

• Ugyanarra az anyagra több osztályozás lehetséges, eltérő szennyezésprofil miatt, pl. szénhidrogének 

• Beszállító  
• Címke 
• adatlap 

• ANTSZ listája: 4152 db veszélyes anyag  B szám 
• Tartalmazza a harmonizált jegyzéket is  
• Kötelező benyújtani, de csak az első M.o-on forgalomba hozónak 
• A megadott osztályozás nem kötelező /kivéve ha harmonizált 
• Nincs jogi ereje, a  harmonizáltakat nem aktualizálták 



Termékek életciklusa 
• Anyagok kémiai előállítása, visszanyerése, importja = bekerül az EU-ba 
• Keverék létrehozása keveréssel 
• Árucikk létrehozása formázással 
• Termékek tárolása: anyag – keverék - árucikk 
• Termékek szállítása: áru 
• Termékek végső felhasználása: anyag – keverék - árucikk 
• Hulladékok kezelése 

• Tárolás, szállítás 
• Lerakás, megsemmisítés 
• Visszanyerés 

• Tartályok tisztítása: anyag – keverék 



Termékek életciklusa- felhasználások 
• Az anyag legyártása, importja 
• A gyártó/importőr saját felhasználása 
• Kémiai továbbalakítás (Intermedier felhasználás) 
• (Tárolás) 
• (Külső csomagolás váltás) 
• (Szállítás) (Tartálymosás, takarítás) 
• Áttöltés-átcsomagolás 
• Keverék készítés 
• Végső felhasználás (ipari és professzionális) 
• Árucikkbe való beépítés 

• Elkeverve a mátrixba 
• Felületre épülve (bevonat, ragasztó, eloxálás) 
• Végleges „becsomagolás” szándékával (hőmérő, fénycső, lámpa, hőátadó-közeg) 

• Árucikk továbbszerelés 
• Árucikkhasználat 
• Lakossági felhasználás 
• Hulladékkezelés 

• Tárolás 
• Szállítás 
• Lerakás 
• Megsemmisítés 
• Visszanyerés 

 

Biztonsági adatlap, csak a veszélyeshez! 

Jelöltlistás anyagokat tartalmazó árucikkek 



Biztonsági adatlap 
• A REACH szabályozza: a veszélyes vegyi anyagot átadó felelőssége 

• Az osztályozás, a címke, az adatlap, a csomagolás 
• A forgalomba hozás nyelvén biztosítani ingyen 
• Ha aktualizál  (mert a rendelet előírja), küldeni az egy éven belüli termékátvevőknek 
• A átvevő dolga a leírtak betartása, a problémák visszajelzése 

• Új, kiterjesztett tartalmi és formai követelmények 453/2010/EK rendelet 
• Kötött és kötelező szakasz- és alcímek 
• Mindenhova kell valamit írni! 

 



Milyen komponenseket kell felsorolni a 3.2-ben - 
KEVERÉKEK? 

• > 0,1%: Nagyon mérgező, mérgező, CMR1A,1B, környezetre  veszélyes (N), 
ózonrétegre veszélyes, PBT, vPvB 

• > 1%: Ártalmas, maró, irritatív, szenzibilizáló, CMR2, környezetre veszélyes 
(de nem N) 

• Ezeket a CLP rendeletben megadottak módosíthatják 
• Ha közösségi munkahelyi határérték van rá 

• Ha PBT, vPvB vagy közösségi határérték miatt kerül be csak egy anyag a listába, ezt 
jelezni kell (ez praktikusan csak a közösségi listánál fordulhat elő) 

Presenter
Presentation Notes
Kalcium-karbonát van a hazai határértéklistában és nem veszélyes



Munkahelyi határértékek, DNEL és az 
adatlap 

• A DNEL értékek (a regisztráló számolja ki) az adatlap 8.1 
alpontjába kerülnek: a származtatott hatásmentes szint 

• A munkahelyi expozíciós határértékek három helyen 
fontosak az adatlapokban 

• Keverékre adatlapot kell kérésre adni, ha bármilyen kis 
mennyiségben tudatosan hozzáadott olyan komponens van benne, 
melyre közösségi expozíciós határérték van 

• Keverékben lévő ilyen közösségi komponenst, akármilyen kevés, fel 
kell sorolni a 3.2-ben 

• Magukat a nemzeti expozíciós határértékeket meg kell adni a 8.1-
ben, akár az anyag szerepel itt, akár a keverék bármely komponense 



Egy kis összehasonlítás…  
Anyag AK mg/m3 CK mg/m3 DNEL 

Ecetsav-
anhidrid 

25 25 4,2 (AK) 

Ammónia 14 36 47,6 (AK,   
CK) 

N-butil-acetát 950 950 480 (AK) 960 
(CK) 

Diklórmetán 10 10 353 (AK) 
706 (CK) 

Etoxietanol 8 - 0,083 (AK) 



Mi kell legyen a 15. szakaszban! 
• A katasztrófavédelmi törvényben felsorolt anyagok vannak-e az adatlapban,  
• Az ODS-ek, az ózonréteget lebontó anyagok  
• A POP-ok, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 
• A PIC rendeletben megadott, az országhatárokon csak engedéllyel átvihető anyagok 
• A REACH XIV vagy XVII mellékletében szereplő, engedélyezés vagy korlátozás alá eső 

anyagok (ez régi követelmény) 
• A fiatal munkavállalók, ill. a várandós anyák számára tiltott anyagok 
• A biocid, vagy a növényvédőszer rendeletből fakadó, az adott anyagokra vonatkozó 

engedélyszámok, vagy a rendeletekből adódó címkeelemek 
• Az élővizekbe való kibocsátási határértékkel szereplő anyagok 
• A levegőbe való kibocsátási határértékkel rendelkező anyagok 
• Hogy a termék a VOC rendelet alá esik-e 
• Hogy a termék a mosószerrendelet alá esik-e 



Kell-e a kémiai biztonsági törvényt 
felsorolni? 

• NEM! Csak akkor, ha megadjuk, hogy milyen 
bejelentési számot kaptunk az anyagunkra 
vagy a keverékünkre az OKBI-tól. 
Mellérakhatjuk, hogy ez a bejelentés nálunk a 
Kbt előírása (most még…). 

• Megadhatjuk a keverékünk komponenseinek 
a bejelentési számait is… 
 



Expozíciós forgatókönyvek 
A biztonsági adatlap új mellékletei 

• A regisztráló által elvégzett, mennyiségi kockázatelemzés a felhasználó 
körülményeire: kategorizált – egyen - felhasználásokra 

• Megadja ezeket a körülményeket:  
• beltéri vagy kültéri? 
• Mekkora a terem, milyen felületre vittük fel a terméket 
• Mennyi ideig tart az expozíció 
• Figyelembe vettünk-e műszaki intézkedéseket: szellőzés, véggáztisztítás, 

szennyvíztisztítás, hígítási arány, stb? 

• Megadja a számított expozíció és a származtatott hatásmentes szint arányát: 
kockázatkezelési arány <1 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

mailto:K.gyula@chello.hu�
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