
25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek 
jogharmonizációs célú módosításáról 

Hatályosság: 2010.05.20 -  
 
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ad) 
alpontjában, 
az 1. § (2) és (10) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 
34. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontjában, 
az 1. § (7) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § 
(4) bekezdés a) pont af) alpontjában, 
az 1. § (9) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § 
(4) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjában, 
a 4. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) 
pont aj) alpontjában, 
az 5. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (5) 
bekezdésében és 
a 6. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) 
pont ac) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következıket rendelem el: 

1. § (1) A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

[Az anyagok osztályozása, csomagolása (címkézése) és a kockázatok értékelése tekintetében e 
rendelet alkalmazásában] 
„a) anyag: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti, 
valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti 
fogalom, 
b) keverék: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti, 
valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti 
fogalom, azzal, hogy e fogalom az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. 
cikkében foglalt eltérésekre figyelemmel alkalmazható a keverékek e cikk alapján 2015. 
június 1-jéig történı osztályozására, címkézésére és csomagolására, 
c) forgalomba hozatal: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 12. 
pontja szerinti, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 18. 
pontja szerinti fogalom,” 

(2) Az anyagok osztályozása, csomagolása (címkézése) és a kockázatok értékelése tekintetében e rendelet 
alkalmazásában 

a) anyag: olyan természetes állapotban elıforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és 
vegyületei, amely a stabilitásának megırzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból 
származó szennyezıt is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely a stabilitása befolyásolása vagy 
összetétele megváltoztatása nélkül elkülöníthetı, 

b) készítmény: a kettı vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, 
c) forgalomba hozatal: veszélyes anyag üzletszerő gazdasági tevékenység keretében – értékesítés vagy 
felhasználás céljára, ellenérték fejében vagy ingyenesen – elsı alkalommal történı rendelkezésre bocsátása, 
beleértve az Európai Gazdasági Térség területére történı behozatalt is, 
 



(2) Az R1. 2. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke egyes tételeinek adattartalmát a 8. számú 
melléklet tartalmazza.” 

(3) Az R1. 5. §-a a következı (7)–(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott eljárás nem alkalmazható, ha a veszélyes keverék 
osztályozása, címkézése, csomagolása az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint történik. Ebben az esetben alternatív név engedélyezése az 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkének megfelelıen kérhetı. 
(8) Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke és a Kbtv. 10. § (1) 
bekezdése alapján a 2010. december 1-je elıtt forgalomba hozott és legkésıbb 2012. 
december 1-jéig újracímkézés és újracsomagolás nélkül forgalomban lévı veszélyes anyag 
tekintetében a Kbtv. és e rendelet 2010. november 30-án hatályos osztályozásra, csomagolásra 
és címkézésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

(4) Az R1. 5. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke és a Kbtv. 10. § (2) 
bekezdése alapján a 2015. június 1-je elıtt forgalomba hozott és legkésıbb 2017. június 1-jéig 
újracímkézés és újracsomagolás nélkül forgalomban lévı veszélyes keverék tekintetében a 
Kbtv.-nek és e rendeletnek a 2015. május 31-én hatályos osztályozásra, csomagolásra és 
címkézésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

(5) Az R1. 6. § (10) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(10) E rendelet értelmében a feliratozási, címkézési követelmények akkor teljesültek 
a) egy vagy több belsı csomagolást tartalmazó győjtıcsomagolás esetén, ha a 
győjtıcsomagolás megfelel a Magyarország által is aláírt, a veszélyes áruk nemzetközi 
szállítására vonatkozó nemzetközi egyezmények által elıírt, veszélyes áruk nemzetközi 
szállítására vonatkozó nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó veszélyes anyagok, illetve 
veszélyes keverékek tekintetében a nemzetközi egyezmény csomagolásra, feliratozásra, 
címkézésre vonatkozó rendelkezéseinek, és a belsı csomagolás e rendelet követelményeinek 
megfelelıen van feliratozva, címkézve, 
b) egyetlen csomagolás esetén, ha 
ba) a csomag az a) pont szerinti nemzetközi egyezményekben foglalt elıírásoknak, valamint a 
Kbtv. 17. § (2) bekezdés a) pontjában és a veszélyes anyag kémiai megnevezésével 
kapcsolatosan az e rendeletben, valamint a Kbtv. 17. § (2) bekezdés b) és d) pontjában 
foglaltaknak megfelelıen van feliratozva, címkézve, 
bb) környezetre veszélyesként osztályba sorolt keverékeknél a csomag a ba) alpontban 
foglaltakon túl a Kbtv. 17. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak és e rendelet 
veszélyjelekre és veszélyszimbólumokra vonatkozó elıírásainak megfelelıen van feliratozva, 
címkézve, vagy 
bc) különleges típusú csomagolásoknál (például gázpalackok) a csomagolás az e rendelet és a 
különleges csomagolás típusa szerinti követelményeknek megfelel.” 
 

(10) E rendelet értelmében a feliratozási, címkézési követelmények akkor teljesültek 
a) egy vagy több belsı csomagolást tartalmazó győjtıcsomagolás esetén, ha a győjtıcsomagolás megfelel a 

Magyarország által is aláírt nemzetközi egyezmények által elıírt, azok hatálya alá tartozó veszélyes anyagok, 
illetve veszélyes készítmények tekintetében a nemzetközi egyezmény csomagolásra, feliratozásra, címkézésre 



vonatkozó rendelkezéseinek, és a belsı csomagolás e rendelet követelményeinek megfelelıen van feliratozva, 
címkézve, 

b) egyetlen csomagolás esetén, ha 
ba) a csomag az a) pont szerinti nemzetközi egyezményekben foglalt elıírásoknak, valamint a Kbtv. 17. §-a és 

e rendeletben foglaltaknak megfelelıen van feliratozva, címkézve, illetve 
bb) különleges típusú csomagolásoknál (pl. gázpalackok) e rendelet és a különleges csomagolás típusa szerinti 

követelményeknek megfelel. 
Amennyiben a veszélyes anyag forgalomba hozatalára és felhasználására kizárólag Magyarország területén kerül 
sor, a feliratozás, címkézés megfelelınek tekinthetı, ha az a) pont szerinti nemzetközi egyezményekben foglalt 
elıírások helyett a hazai elıírásoknak tesz eleget. 

(6) Az R1. 6. §-a következı (10a) bekezdéssel egészül ki: 

„(10a) Ha a veszélyes anyag forgalomba hozatalára és felhasználására kizárólag 
Magyarország területén kerül sor, a feliratozás, címkézés megfelelınek tekinthetı, ha a (10) 
bekezdés a) pontja szerinti nemzetközi egyezményekben foglalt elıírások helyett a veszélyes 
áruk szállítására vonatkozó hazai elıírásoknak tesz eleget.” 

(7) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) Az OKBI-ban mőködı Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (a 
továbbiakban: ETTSZ) feladata a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek adatainak 
győjtése és feldolgozása, információadás céljából történı rendszerezése. Az ETTSZ látja el az 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkében meghatározott, a 
keverékeket forgalomba hozó importıröktıl és továbbfelhasználóktól beérkezı információk 
fogadásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokat.” 
8. § (1) Az OKBI-ban mőködı Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (a továbbiakban: ETTSZ) 
feladata a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények adatainak győjtése és feldolgozása, rendszerezése 
információadás céljából. 

(8) Az R1. 12. § (5) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki: 

(Ez a rendelet a következı közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg:) 
„d) az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérıl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról.” 

(9) Az R1. 1–3., 10. és 13. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(10) Az R1. 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

2. § Az R1. 

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „készítménnyel” szövegrészek helyébe a „keverékkel” 
szöveg lép, 

b) 1. § (1) bekezdés c) pontjában, 2. § (3)–(5) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) 
bekezdésében, 6. § (7) és (11) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (5) bekezdésében a „veszélyes 
készítmény” szövegrészek helyébe a „veszélyes keverék” szöveg lép, 



c) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 6. § (8) bekezdésében a „veszélyes 
készítmények” szövegrész helyébe a „veszélyes keverékek” szöveg lép, 

d) 2. § (3) bekezdésében a „potencirozó” szövegrész helyébe a „szinergisztikus” szöveg lép, 

e) 2. § (3) bekezdésében a „készítmény veszélyességét” szövegrész helyébe a „keverék 
veszélyességét” szöveg lép, 

f) 2. § (4) bekezdésében az „az Európai Unióban (a továbbiakban: EU) osztályozott veszélyes 
anyagok külön jogszabályban közzétett jegyzéke (a továbbiakban: közösségi jegyzék)” 
szövegrész helyébe az „a közösségi jegyzék” szöveg lép, 

g) 2. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésben a „készítményben” szövegrész helyébe a 
„keverékben” szöveg lép, 

h) 2. § (4) bekezdésében a „készítménybe” szövegrész helyébe a „keverékbe” szöveg lép, 

i) 5. § (2) bekezdésében a „veszélyes készítményt” szövegrész helyébe a „veszélyes 
keveréket” szöveg lép, 

j) 5. § (3) bekezdésében a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg lép, 

k) 6. § (1) bekezdés a) pontjában és 6. § (2) bekezdésében a „termékek” szövegrész helyébe a 
„keverékek” szöveg lép, 

l) 6. § (1) bekezdés b) pontjában és 6. § (3) bekezdésében a „termékeket” szövegrészek 
helyébe a „keverékeket” szöveg lép, 

m) 8. § (2) bekezdésében a „veszélyes készítményekrıl” szövegrész helyébe a „veszélyes 
keverékekrıl” szöveg lép, 

n) 8. § (3) bekezdésében a „veszélyes készítményekre” szövegrész helyébe a „veszélyes 
keverékekre” szöveg lép, 

o) 9. § (1) és (2) bekezdésében a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel” 
szöveg lép. 

3. § (1) Hatályát veszti az R1. 

a) 6. § (7) bekezdésében az „anyag és veszélyes” szövegrész, 

b) 6. § (8) bekezdésében az „anyagok és veszélyes” szövegrész, 

c) 6. § (10) bekezdés a) pontjában a „veszélyes anyagok, illetve” szövegrész, 

d) 6. § (11) bekezdésében a „veszélyes anyag, illetve” szövegrész. 

(2) Hatályát veszti az R1. 

a) 2. §-a és az azt megelızı „(A Kbtv. 5. §-ához)” szövegrész, 



b) 5. §-a, 

c) 6. §-a és az azt megelızı „(A Kbtv. 14. § és 17. §-ához)” szövegrész, 

d) 1–4. számú melléklete, valamint 9. és 10. számú melléklete. 

4. § (1) A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelölésérıl, valamint a hatóság 
nemzetközi kapcsolattartásának rendjérıl szóló 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet (a 
továbbiakban: R2.) 1. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az OKBI látja el az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. cikke 
szerinti illetékes tagállami hatóság feladatait.” 

(2) Az R2. 1/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„1/A. § Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikkének, valamint az 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikkének végrehajtására az OKBI 
szervezetén belül nemzeti információs szolgálatot mőködtet a gyártók, importırök, 
továbbfelhasználók és egyéb érdekelt felek ezen közösségi rendeletek szerinti feladataikkal és 
kötelezettségeikkel kapcsolatos tájékoztatása érdekében.” 
 

1/A. § Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikkének végrehajtására az OKBI 
szervezetén belül nemzeti információs szolgálatot hoz létre a gyártók, importırök, továbbfelhasználók és egyéb 
érdekelt felek operatív iránymutatási tanácsokkal való ellátása érdekében. 

 

(3) Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Ez a rendelet 
a) 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 121. és 124. cikke, 
b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérıl és csomagolásáról, a 67/548/EGK 
és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 43. és 44. cikke 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.” 
(2) Ez a rendelet 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 121. és 124. cikkének végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

(4) Az R2. 

 



a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „készítmények” szövegrész helyébe a 
„keverékek” szöveg lép, 

b) 5. § (2) bekezdésében az „1907/2006/EK rendelet” szövegrész helyébe az „1907/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet” szöveg lép. 

5. § Hatályát veszti az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérıl szóló 
3/2006. (I. 26.) EüM rendelet. 

6. § (1) Az egészségügyi kártevıirtó tevékenységrıl és az egészségügyi kártevıirtó 
tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: R3.) 1. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A (3) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítéssel egyenértékő az egészségügyi fıiskolai 
kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenır szakon szerzett oklevél.” 

(2) Az R3. 

a) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „beszerzése, felhasználása” szövegrész helyébe 
a „beszerzése, szállítása, tárolása, felhasználása” szöveg lép, 

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „a) pontban foglaltakon” szövegrész helyébe az „a) pont 
ab) alpontja szerinti, továbbá az a) pont aa), ac)–ae) alpontjában foglaltakon” szöveg lép. 

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı 8. 
napon lép hatályba. 

(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléket 3., 6., 8–11., 13–19., 
23–25., 29., 31–35., 37–43. pontja 2010. december 1-jén lép hatályba. 

(3) Az 1. § (4) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba. 

(4) Ez a rendelet a (3) bekezdésben meghatározott napot követı napon hatályát veszti. 

8. § (1) E rendelet hatálybalépését követı napon hatályát veszti az 1. § (1), (2), (5)–(10) 
bekezdése, a 2. §, a 4–6. §, az 1. melléklet 1., 2., 4., 5., 7., 12., 20–22., 26–28., 30., 36., 44–
47. pontja, valamint a 2. melléklet. 

(2) 2010. december 2-án hatályát veszti az 1. § (3) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, valamint 
az 1. melléket 3., 6., 8–11., 13–19., 23–25., 29., 31–35., 37–43. pontja. 

(3) Ez a § a (2) bekezdésben meghatározott napot követı napon hatályát veszti. 

9. § Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt az anyagok 
és keverékek osztályozásáról, címkézésérıl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 



 

Dr. Székely Tamás s. k., 
egészségügyi miniszter 

 
 
 

1. melléklet a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelethez 

 
 
1. Az R1. 1. számú melléklet „1. Az anyagok veszélyesség szerinti osztályozásának 
szempontjai” alcímét követı szövegrészben a „3. §-ban” szövegrész helyébe a „3. § (1) 
bekezdésében” szöveg lép. 
 
2. Az R1. 1. számú melléklet „3. Veszélyszimbólumok és jelek” alcímében a környezeti 
veszély ábráját követı „Megjegyzés:” alcímben 
a) a „veszélyjel kötelezı felhelyezése” szövegrészek helyébe a „veszélyjel kötelezı 
alkalmazása” szöveg, 
b) a „veszélyjel felhelyezése” szövegrészek helyébe a „veszélyjel alkalmazása” szöveg 
lép. 
 
3. Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet „6. Az osztálybasorolás összegzése, bemutatása 
példákkal” alcímében a „Példa az anyag jelzésére:” alcím, valamint a melléklet ezt követı 
valamennyi szövegrésze és ábrája. 
 
4. Az R1. 2. számú melléklet címében a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek” 
szöveg lép. 
 
5. Az R1. 2. számú melléklet „Egészségkárosító veszélyek meghatározása” alcímét követı 
elsı mondat helyébe a következı rendelkezés lép: 
„A veszélyes keverékek osztálybasorolását az alábbiak szerint kell elvégezni, azzal, hogy e 
melléklet alkalmazásában a keverék fogalommal azonos tartalommal alkalmazandó a 
készítmény kifejezés.” 
 
6. Az R1. 3. számú melléklet címe helyébe a következı rendelkezés lép: „Általános 
követelmények a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására és a veszélyes keverékek 
feliratozására (címkézésére)” 
 
7. Az R1. 3. számú melléklet 1.1. pontja a következı mondattal egészül ki: 
„E melléklet alkalmazásában a keverék fogalommal azonos tartalommal alkalmazandó a 
készítmény kifejezés.” 
 
8. Az R1. 3. számú melléklet 1.2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„1.2. E melléklet összefoglalja a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásának, valamint a 
veszélyes keverékek feliratozásának (címkézésének) általános alapelveit és módszertanát, és 
valamennyi érdekelt félhez (gyártók, importırök, értékesítık, hatóságok) szól.” 
 



9. Az R1. 3. számú melléklet 1.3–1.4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„1.3. A címkézési rendelkezések célja biztosítani, hogy a lakosság és a munkát végzı 
személyek megkapják a veszélyes keverékekkel kapcsolatos alapvetıen szükséges 
információkat. A címke ráirányítja a keverékeket kezelı vagy használó személyek figyelmét 
azok eredendı veszélyeire. 
A címke tájékoztatást adhat továbbá az adott termékkel kapcsolatos, egyéb formában 
rendelkezésre álló, teljesebb körő biztonsági és használati leírásokról, információkról. 
1.4. A címkének fel kell hívnia a figyelmet a veszélyes keverékek elıírásszerő kezelésével és 
rendeltetésszerő használatával járó valamennyi potenciális veszélyre, amíg ezek abban a 
formában vannak, amelyben forgalomba kerültek; ez azonban nem feltétlenül azonos azzal a 
formával, amelyben egy keverék végsı felhasználásra kerül (például hígítva), és a keverékek 
egyéb formáiban fennálló veszélyekrıl a címke nem feltétlenül nyújt teljes körő tájékoztatást. 
Veszélyes keverékek címkéjén a fı veszélyt jelentı tulajdonságokat szimbólumokkal kell 
jelezni; ezekrıl és az egyéb veszélyes tulajdonságokból adódó veszélyekrıl a kockázatot jelzı 
mondatokkal (R mondatokkal), a szükséges óvintézkedésekrıl pedig a biztonságos kezelésre 
utaló mondatokkal (S mondatokkal) kell tájékoztatást adni. Veszélyes keverékek feliratozása, 
címkézése során a Kbtv. 17. §-ában leírtak az irányadók.” 
 
10. Az R1. 3. számú melléklet 1.6.1. pont A) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„A) Anyagok osztályozásához szükséges adatok az alábbi forrásokból szerezhetık be: 
a) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében 
meghatározott információ kötelezı, az osztályzáshoz szükséges adatok nagy része az 
„alapkészletben” jelenik meg. Ezt az osztályozást szükség esetén felül kell vizsgálni, 
amennyiben további információ áll rendelkezésre (az 1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet IX. melléklete), 
b) szakirodalomból, egyéb forrásokból.” 
 
11. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet 1.7.2. pontjában az „és feliratozásra”, valamint 
az „és feliratozni” szövegrész. 
 
12. Az R1. 3. számú melléklet 2.1.1. pontjában a „Kbtv. 3. § aa)–ae) pontjában” szövegrész 
helyébe a „Kbtv. 3. § (1) bekezdés aa)–ae) alpontjában” szöveg lép. 
 
13. Az R1. 3. számú melléklet 2.2. alcímét követıen a 2.2.1. alpontot megelızı szövegrész 
helyébe a következı rendelkezés lép: „Keverékek esetén a Kbtv. 3. § (1) aa)–ae) alpontja 
szerinti fogalommeghatározás és a 440/2008/EK rendeletben említett módszerek eredményeit 
kell figyelembe venni.” 
 
14. Az R1. 3. számú melléklet 2.2.1. pontja a következı mondattal egészül ki: 
„Az osztályozásból következı veszélyjelet, szimbólumot és megfelelı R mondatot az ilyen 
keverékek címkéjén fel kell tüntetni.” 
 
15. Az R1. 3. számú melléklet 2.2.2. pontja a 2.2.2.1. pontot megelızıen a következı 
mondattal egészül ki: 
„Az osztályozásból következı veszélyjelet, szimbólumot és megfelelı R mondatot az ilyen 
keverékek címkéjén fel kell tüntetni.” 
 
16. Az R1. 3. számú melléklet 2.2.3. pontja, 2.2.4. pontja, 3.2.1. pontja, 3.2.2. pontja, 3.2.3. 
pontja, 3.2.6.1. pontja, 3.2.6.3. pontja, 4.2.1.2. pontja, 4.2.2.3. pontja, 4.2.3.3. pontja, 4.2.4. 
pontja, 5.2.1.3. pontja, 5.2.2.2. pontja, valamint 3.2.5. és 3.2.6.2 pontja a „Megjegyzés” 



szövegrészt megelızıen a következı mondattal egészül ki: 
„Az osztályozásból következı veszélyjelet, szimbólumot és megfelelı R mondatot az ilyen 
keverékek címkéjén fel kell tüntetni.” 
 
17. Az R1. 3. számú melléklet 2.2.5. és 2.2.6. pontja a következı mondattal egészül ki: 
„Az osztályozásból következı megfelelı R mondatot az ilyen keverékek címkéjén fel kell 
tüntetni.” 
 
18. Az R1. 3. számú melléklet 3.2.7.4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„3.2.7.4. Megjegyzés: Az osztályozásból következı veszélyjelet, szimbólumot és megfelelı R 
mondatot az ilyen keverékek címkéjén fel kell tüntetni. Az „Ártalmas” szimbólum és „Xn” 
veszély-jelölés alkalmazása esetén az „Irritációt okoz” szimbólum és „Xi” veszély-jelölés 
alkalmazása nem kötelezı (opcionális).” 
 
19. Az R1. 3. számú melléklet 3.2.8. pontja a következı mondattal egészül ki: 
„A megfelelı R mondatot az ilyen keverékek címkéjén fel kell tüntetni.” 
 
20. Az R1. 3. számú melléklet 3.2.3.1. pontjában a „dokumentumban” szövegrész helyébe a 
„mellékletben” szöveg lép. 
 
21. Az R1. 3. számú melléklet 4.1.2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4.1.2. Amennyiben a gyártó, forgalmazó vagy importır olyan információk birtokában van, 
amelyek azt támasztják alá, hogy az anyagot a 4.2.1., 4.2.2. vagy 4.2.3. pontban megadott 
kritériumoknak megfelelıen kell besorolni, köteles a besorolást elvégezni.” 
 
22. Az R1. 3. számú melléklet 4.1.3. pontjában a „Kbtv. 3. §-ban” szövegrész helyébe a 
„Kbtv. 3. § (1) bekezdésében” szöveg lép. 
 
23. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet 4.1.4. pontjában az „és feliratozása (címkézése)” 
szövegrész. 
 
24. Az R1. 3. számú melléklet 5.1. pontjában az 5.1.1. pontot megelızı bekezdés helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„Az anyagokat az osztályozás, illetve a keverékeket az osztályozás és feliratozás 
szempontjából – figyelembe véve a tudomány jelenlegi állását – két kategóriába soroljuk a 
vízi rendszerekre gyakorolt akut és/vagy hosszan tartó hatásaik, illetve a nem-vízi 
rendszerekre gyakorolt akut és/vagy hosszan tartó hatásaik alapján.” 
 
25. Az R1. 3. számú melléklet 6.2. címsora helyébe a következı rendelkezés lép, valamint az 
alcím a következı új elsı mondattal egészül ki: 
„6.2. A keverékeknél alkalmazandó S mondatok 
Az alábbi S mondatok kizárólag a keverékek osztályba sorolása, jelölése és címkézése során 
alkalmazandók:” 
 
26. Az R1. 3. számú melléklet 6.2. pontjában az „S29 Csatornába engedni nem szabad” 
mondathoz tartozó „– Az alkalmazás kritériumai:” francia bekezdés helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
„ – Az alkalmazás kritériumai: 
= kötelezı azoknál a környezetre veszélyes és „N” szimbólummal jelölt anyagoknál és 
keverékeknél, amelyeket a lakosság valószínősíthetıen használ, kivéve, ha ez rendeltetésszerő 



felhasználásnak minısül, 
= ajánlott a fent említett egyéb anyagoknál és keverékeknél, amelyeket a lakosság 
valószínősíthetıen használ, kivéve, ha ez rendeltetésszerő felhasználásnak minısül.” 
 
27. Az R1. 3. számú melléklet 6.2. pontjában az „S57 A környezetszennyezés elkerülésére 
megfelelı edényzetet kell használni” mondathoz tartozó „– Alkalmazási terület:” francia 
bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
„– Alkalmazási terület: 
= „N” szimbólummal jelölt anyagok és keverékek.” 
 
28. Az R1. 3. számú melléklet 6.2. pontjában az „S63 Belélegzéses baleset esetén a sérültet 
friss levegıre kell vinni, és nyugalmi állapotban kell tartani” mondathoz tartozó „– 
Alkalmazási terület:” francia bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
„– Alkalmazási terület: 
= nagyon mérgezı és mérgezı anyagok és keverékek (gázok, gızök, finom porok, illékony 
folyadékok), 
= légzıszervi szenzibilizációt okozó anyagok és keverékek.” 
 
29. Az R1. 3. számú melléklet 7.1. pont 7.1.1. pontot megelızı szövegrésze helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„7.1. Az anyag e rendelet és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
együttes besorolását követıen a címke tartalmát az 1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet III. címében rögzített követelmények szerint határozzuk meg. A keverék 
besorolását követıen – amennyiben az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
61. cikkét alkalmazzák, és a besorolás kizárólag a Kbtv. és e rendelet szerint történik – a 
címke tartalmát a Kbtv. 17. §-ában, valamint a 10. számú mellékletben rögzített 
követelmények szerint kell meghatározni. 
Megjegyzés: Egyes keverékekre a 10. számú melléklet 2. része és a biocid termékek 
elıállításának és forgalomba hozatalának feltételeirıl szóló jogszabály további 
követelményeket tartalmazhat.” 
 
30. Az R1. 3. számú melléklet 7.1.2. pontjában az „anyagokra” szövegrész helyébe az 
„anyagokra és keverékekre” szöveg lép. 
 
31. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet 7.1.2. pontjában az „anyagoknál és”, valamint 
az „anyagokra és” szövegrész. 
 
32. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet 7.1.3. pontjában az „anyagok és” szövegrész. 
 
33. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet 7.2.1. pontja, 7.3.1. pontja, 7.4.1. pontja, 7.4.2. 
pontja, 7.5.1. pontja. 
 
34. Az R1. 3. számú melléklet 7.3.2. és 7.3.3. pontja helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
„7.3.2. Keverékeknél az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott szabályok szerint kell 
kiválasztani a megfelelı veszély-szimbólumokat és veszély-jelöléseket. 
Ha egynél több veszély-szimbólum van hozzárendelve: 
a) amennyiben a T vagy T+ szimbólum feltüntetése kötelezı, úgy az Xn, Xi és C 
szimbólumok feltüntetése opcionális (nem kötelezı), 
b) amennyiben a C szimbólum feltüntetése kötelezı, úgy az Xn, Xi szimbólum feltüntetése 



opcionális (nem kötelezı), 
c) amennyiben az E szimbólum feltüntetése kötelezı, úgy az F, F+ és O szimbólumok 
feltüntetése opcionális (nem kötelezı), 
d) ha az Xn szimbólumot feltüntetik, akkor az Xi szimbólum feltüntetése opcionális. 
7.3.3. A címkén fel kell tüntetni azon anyagok nevét, amelyek alapján a keveréket az alábbi 
veszélyességi kategóriák közül egybe vagy többe besorolták: 
a) karcinogén, 1., 2. vagy 3. kategória, 
b) mutagén, 1., 2. vagy 3. kategória, 
c) reprodukciót károsító, 1., 2. vagy 3. kategória, 
d) nagyon mérgezı, mérgezı vagy ártalmas egyetlen expozíciót követı nem halálos hatások 
alapján, 
e) mérgezı vagy ártalmas ismételt vagy hosszan tartó expozíciót követı súlyos hatások 
alapján, 
f) túlérzékenységet okozó. 
A közösségi jegyzékben felsorolt anyagoknál az anyagnak a jegyzékben szereplı valamelyik 
nevét kell a címkén feltüntetni. 
A közösségi jegyzékben nem szereplı anyagoknál az anyagnak a Kbtv. 17. §-ában 
meghatározott nevét kell a címkén feltüntetni.” 
 
35. Hatályukat vesztik az R1. 3. számú melléklet 7.5.2. pontjában az „anyag vagy”, „anyag 
és”, „anyagok és”, „anyagnál és”, „anyagokat és” szövegrészek. 
 
36. Az R1. 3. számú melléklet 7.5.2. pontjában az „az anyag és edényzetének” szövegrész 
helyébe az „az érintett anyag és keverék, valamint edényzetének” szöveg lép. 
 
37. Hatályát veszti R1. 3. számú melléklet 8. pontja. 
 
38. Az R1. 3. számú melléklet 9.4. címsora helyébe a következı rendelkezés lép: 
„9.4. R65 mondattal megjelölt keverékek” 
 
39. Az R1. 10. számú melléklet 1. címsora helyébe a következı rendelkezés lép: 
„1. A keverékek címkézésének (feliratozásának) tartalmi és formai követelményei” 
 
40. Az R1. 10. számú melléklet 1. pontjában az „Az anyag/készítmény” szövegrész helyébe 
az „A keverék” szöveg lép. 
 
41. Hatályát veszti az R1. 10. számú melléklet 1. pontjában az „és „EK címke” felirat” 
szövegrész. 
 
42. Az R1. 10. számú melléklet 2. pont A) 1.2. alpontjában az „anyagnak minısülnek” 
szövegrész helyébe az „anyagnak vagy keveréknek minısülnek” szöveg lép. 
 
43. Az R1. 10. számú melléklet 2. pont A) 1.2. alpontjában az „anyagnak vagy” szövegrész 
hatályát veszti. 
 
44. Az R1. 10. számú melléklet 2. pont A) 3., A) 4. és B) 9. alpontjában az „az Európai 
Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérıl szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. 
számú melléklete” szövegrész helyébe az „a közösségi jegyzék” szöveg lép. 
 
45. Hatályát veszti az R1. 10. számú melléklet 2. pont B) 8. alpontja 



 
46. Az R1. 10. számú melléklet 2. pont C) része helyébe a következı rendelkezés lép: 
„C) Veszélyesnek nem osztályozható, de legalább egy veszélyes anyagot tartalmazó keverékek 
Nem a lakosság számára szánt keverékek 
„Azon keverékek esetében, melyek az e rendeletben meghatározott kritériumok alapján 
veszélyesként nem osztályozhatók, de tartalmaznak legalább egy veszélyes anyagot, a címkén 
fel kell tüntetni a „Biztonsági adatlap foglalkozásszerő felhasználók kérésére rendelkezésre 
áll.” feliratot.” 
 
47. Az R1. 13. számú melléklet 
a) „1. ADATLAP” címet követı címsorában és „2. ADATLAP” címet követı címsorában a 
„készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel” szöveg lép, 
b) „1. ADATLAP” cím alatti 2. pontjában a „készítménnyel” szövegrész helyébe a 
„keverékkel” szöveg lép. 
 
 

2. melléklet a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelethez 

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

A veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke egyes tételeinek adattartalma 

 
 
1. Azonosítási jel (az OKBI adja) 
2. Anyag kémiai megnevezése 
3. CAS-szám (ha van) 
4. EU-szám (ha van) 
5. Veszély jel (jelek), a veszély jellegére utaló R-mondatok, valamint az 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti veszélyességi osztály/kategória kódja (kódjai) 
és a figyelmeztetı, H mondat (mondatok) száma (számai) 
6. Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti óvintézkedésre utaló P 
mondat (mondatok) száma (számai)” 

 


