
Tájékoztató, 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogszabály-változásokról  

Biztonsági adatlapok felülvizsgálata szükséges!

Tisztelt Partnerünk!

Az  elmúlt  hetekben  jelentős  változások  történtek  a  kémiai  biztonság  területén,  melyről  az

alábbiakban tájékoztatjuk Önöket/Titeket!

A 25/2000. (IX. 31.) valamint, a 26/2000.(IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendeletetek a munkahelyek

kémiai biztonságáról, hatályukat vesztették!

Az  új, 5/2020.  (II.  6.)  ITM  rendelete,  a  kémiai  kóroki  tényezők  hatásának  kitett  munkavállalók

egészségének és biztonságának védelméről.

Változások:

 MK (maximális kocentráció) megszűnik

 Új oszlop: Átlagos Koncentráció korrekciós csoport

 Számos érintett anyagnál változnak a mennyiségi értékek

 Változik az érintett anyagok köre: új anyagok is bekerültek a rendeletbe és van, ami kikerült.

A rendelet, a munkahelyen jelen lévő, vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és

veszélyes  keverékek  expozíciójából  eredő  egészségi  és  biztonsági  kockázatok  elkerüléséhez  vagy

csökkentéséhez szükséges minimális intézkedéseket is meghatározza.

Rendelettel kapcsolatos teendők:

- Biztonsági adatlapok aktualizálása:

Valamennyi adatlapon ellenőrizni szükséges az összetevőket az új rendelet alapján, és a szükséges

szakaszokban változtatni:

 3.szakasz:  változik  a  feltüntetendő  összetevők  köre:  jogszabályi  előírás,  hogy  vevői

kérésre  rendelkezésre  kell  bocsátani  a  biztonsági  adatlapot,  ha  veszélyesnek  nem

minősülő, de munkahelyi határértékkel szabályozott anyagot tartalmaz a keverék. Azaz,



az újonnan határértékkel szabályozott anyagok megjelenésével olyan keverékhez is kell

adatlapot  készíteni  (vagy  be  kell  szerezni  a  szállítótól),  melyhez  eddig  nem  volt

szükséges. 

 8.szakasz:  az  expozíciós  határértékek  mennyiségi   változása,  és  az  érintett  anyagok

körének változása, mely alapján a kockázatbecsléseket is felül kell vizsgálni:  alacsonyabb

expozíciós határértékeknél változhatnak a szükséges védelmi intézkedések is.

 15. Szakasz. Jogszabályi hivatkozás.

- Információkérés a beszállítótól

Bizonyos koncentrációs határértéket meg nem haladó módon jelen lévő, vagy veszélyesként nem

osztályozott anyagokat szükséges feltüntetni a biztonsági adatlapban.

A fentiek figyelembevételével információt kell kérni azon anyagokkal kapcsolatban, melyeket eddig

nem, de az új rendelet hatására a jövőben már fel kell tüntetni a biztonsági adatlapban.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információkra lenne szükségük, vagy kérik biztonsági

adatlapjaik  felülvizsgálatát,  úgy  kollégáink  készséggel  állnak  rendelkezésükre  a  szokásos

elérhetőségeinken.
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