Összefoglalva a felhasználói, vagy
kereskedelmi tevékenységek esetén
a tevékenység végzéséhez szükségesek:
•
•
Veszélyes anyag/veszélyes keverék bejelentése:
A gyártó, vagy forgalmazó feladata. Magyarország területén
veszélyes anyagokat, keverékeket gyártó vagy forgalmazó, az
azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenységet köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi
államigazgatási szervnek. A bejelentést a biztonsági adatlap,
vagy a biztonsági adatlap és a címketerv csatolásával szükséges megtenni.
Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység végzésének feltételei:
A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy
keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, utasítás birtokában kezdhető meg. Ezeknek a munkavégzés helyén elérhetőknek kell lenni.
A törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó
szervezet a tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A
bejelentést az egészségügyért felelős miniszter 44/2000. (XII.
27.) EüM rendeletében meghatározottak szerint, elektronikus
úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a
székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek.
https://www.antsz.hu/portal/?transactionid=2058976810754368247

•
•
•

Működési engedély kereskedelmi tevékenység végzéséhez
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, vagy
Telepengedély termelő vagy szolgáltató tevékenységhez
358/2008. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint szabályos
működés
Veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenység bejelentése
Biztonsági adatlap(ok) megléte
Kémiai kockázatértékelés megléte   

Teendő mérgezés esetén:
A vegyi anyagokkal történő expozíció és mérgezési esetek előfordulása esetén a mérgezésekre vonatkozó elsősegély eljárásokat
kell alkalmazni az anyagtól, és lokalizációtól függően. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), a nyilvántartásában szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre
vonatkozó megkeresésre felvilágosítást ad. Tájékoztatást ad a
mérgezettek orvosi elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását
végző személyek részére a betegellátáshoz szükséges mértékben,
valamint a lakosság részére mérgezések megelőzése céljából a laikus elsősegély-nyújtáshoz szükséges mértékben.   
Az információadás 24 órás, folyamatos, továbbá ingyenesen hívható telefonszámon is igénybe vehető szolgáltatás keretében
működik:

+36 80 20 11 99

A kémiai biztonságról
közérthetően

(sürgősségi zöld szám)

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
1112 Budapest, Sasadi út 170.
munkavedelem@liganet.hu • www.liganet.hu

GINOP-5.3.4-16-2016-00013
„Legfőbb érték az ember –
munkavédelem a számítógép,
elektronikai, optikai termék
gyártása ágazatban”

Hogyan jutottunk el a kémiai biztonság szükségességének
felismeréséhez?
Napjaink életszínvonalát döntően a vegyipar és az általa előállított termékek határozzák meg. Elengedhetetlen a vegyi anyagok
- gyakran igen súlyos egészség- és környezetkárosító hatásának
elkerülése ill. minimálisra csökkentése.
Jogos volt az 1990-es években felmerült aggodalom, hogy az Európai Unió meglévő veszélyes anyag politikája és szabályozása
hosszútávon sem a lakosságnak, sem a környezetnek nem nyújt
kellő védelmet.
Kezelendő problémaként merültek fel az alábbiak:
1. A vegyi anyagok tulajdonságairól és felhasználásuk veszélyeiről nem állt rendelkezésre széles körben is használható
közérthető ismeretanyag. A gyárak ontották az újabbnál
újabb anyagokat, melyek száma a 100.000 db-ot meghaladta.
2. A felhasználók esetében nem volt adat- és információ-szolgáltatási kötelezettség, ezért a vegyi anyagok felhasználásból
származó veszélyekről kevés adat állt rendelkezésre. Különösen igaz volt ez az emberi egészségre gyakorolt hatások tekintetében.
3. Elégtelen felelősségi rendszer volt érvényben. A vegyi anyagok értékelése nem az előállítók, importőrök és felhasználók
feladata volt.

Az Európai Unió döntött lépések szükségességéről.
Az új vegyi anyag szabályozás - az EU vegyiparának gazdasági érdekeinek figyelembe vételét tartotta szem előtt. A szabályozás az
Európai Unió vegyiparának és versenyképességének fenntartása
és növelése mellett további célként tűzte ki a következő elérendő
eredményeket is:

Mindezt megelőzően Magyarország már 2000-ben a
vegyianyagok gyártásával, forgalmazásával, és felhasználásával kapcsolatban korszerű jogszabályokat alkotott, melyekbe
időközben az Európai Unió az előzőekben említett szabályozásának elemei is beépültek.
Néhány fontos általános kémiai biztonsági fogalom:

•

Az emberi egészség és a környezet fokozottabb védelmét

•

Az információ áramlás áttekinthetőségét a vegyi anyagok
teljes életciklusa folyamán:
- egyrészt a veszélyes anyagok egészségre gyakorolt
hatásainak, kockázatainak és kezelési módozatainak
kommunikációját a gyártók/importőröktől a felhasználók
felé
- másrészt az expozíciók, foglalkozási megbetegedések,
környezeti hatások visszajelzését a gyártók/importőrök felé

Mindezek elérése és biztosítása szempontjából az Európai Unió
a meglévő szabályozásokat lecserélve, és kiegészítve új alapokra
helyezte a kémiai biztonság megfelelő szintű működése érdekében. Ez a jogszabály az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/
EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról.

Munkavédelem a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazatban

Hazai fontosabb jogszabályaink:
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
a 44/2000. (XII. 27.) Eüm rendelet a veszélyes
anyagokkal és veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól,
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM
együttes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonságáról.

• veszélyes anyag: a 1272/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet, a CLP rendelet alapján fizikai, illetve egészségügyi veszélyek alapján veszélyesként osztályozott anyag.
Veszélyes anyag továbbá az a vegyi anyag, amely kockázatot
jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fizikokémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai miatt, valamint
felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenléte miatt.
• veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, illetve egészségi veszélyek tekintetében veszélyes besorolást kap.
• biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap vegyi anyagokra
vagy keverékekre összeállított dokumentum, amely széleskörű
információt tartalmaz az anyag vagy keverék összetételéről,
fizikai, kémiai, egészségügyi és környezeti hatásairól,
a termékek biztonságos felhasználásáról, tárolásáról és ártalmatlanításáról. Tartalmazzák a
szükséges jelöléseket, és figyelmeztetéseket is. Ezek az információk ismerete
teszi lehetővé a felhasználók, valamint
a munkáltató számára, hogy megtegyék az emberi egészség és a munkahelyi biztonság védelmével, valamint
a környezet védelmével kapcsolatos
intézkedéseket.
• kémiai kockázatértékelés: A
munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából
eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban. Ennek során
a veszély azonosítását kell elvégezni,
az expozíció-hatás összefüggéseit kell
elemezni. Az expozíció becslését vagy
mérését követően a kockázat értékelését kell elvégezni minőségi, és men�nyiségi szempontból is. Legvégül a
szükséges kockázatkezelést is meg kell
tenni.

