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A következő lépések
Ellenőrizze, hogy termékének címkéjén 
szerepelnek-e a pitkogramok, a figyelmeztető 
mondatok és az óvintézkedésre vonatkozó 
mondatok.  Ha nem, kaphat segítséget:  

 • Biztonsági adatlap: A biztonsági adatlap 2. 
szakasza tartalmaz osztályozási és címkézési 
információt

 • ECHA-weboldal 
 • Az ön ipari szövetsége
 • A nemzeti CLP-helpdesknél anyanyelvén kaphat 

tájékoztatást
 • Az ECHA osztályozási és címkézési jegyzékéből 

megtudhatja, hogy a többi vállalat hogyan 
osztályozott egy bizonyos anyagot, valamint azt 
is, hogy harmonizált osztályozásról van-e szó

 • Használja a harmonizált osztályozást
 • Használja a szállítója által alkalmazott 

osztályozást és címkézést, ha nem módosítja 
vegyi anyagainak összetételét

 • Keverékét csomagolja és címkézze a CLP-
rendelet előírásainak megfelelően 
 
Bővebb információ a CLP-rendeletről: 
 » https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/

understanding-clp

A jogi terminológia és a kulcsfontosságú 
információk 23 hivatalos uniós nyelven állnak 
rendelkezésre. A címkékhez a figyelmeztető 
mondatokat és az óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokat letöltheti az ECHA-term online 
szolgáltatás segítségével.

 » https://echa-term.echa.europa.eu/hu/home

Válaszok a gyakran feltett kérdésekre:
 » https://echa.europa.eu/hu/support/qas-

support/qas

 
KKV-KNAK

A veszélyes vegyi anyagok osztályozása, 
címkézése és csomagolása az EU-ban egy 
világszerte elfogadott rendszeren alapul, amely 
megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet és 
biztosítja a vegyi anyagok jelentette veszélyek 
egységes kommunikálását, ami az egészség, a 
biztonság és a környezetvédelem javulásához 
vezet. Az egész világra kiterjedő, egységes 
szabályrendszer betartása segíti a vegyi anyagok 
biztonságos használatába vetett közbizalom 
kialakulását. 

Kezdje itt: 
 » https://echa.europa.eu/hu/sme.com 

 
 

Rövid útmutató a vegyi anyagoknak 
az EU-ban történő osztályozásához 
és címkézéséhez

Vegyi anyagok 
osztályozása és 
címkézése
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Az osztályozásról,  
címkézésről és 
csomagolásról szóló 
rendelet
Ha vállalata az EU-n belül veszélyes vegyi 
anyagokat szállít, forgalomba hozataluk előtt fel 
kell őket címkézni az osztályozásról, címkézésről 
és csomagolásról szóló rendelet (CLP-rendelt) 
szerint. A CLP-rendelet követelményei biztosítják, 
hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a 
fogyasztók a megfelelő osztályozás és címkézés 
segítségével egyértelmű tájékoztatást kapjanak a 
vegyi anyagok jelentette veszélyekről.  

 » https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/
understanding-clp

A VEGYI ANYAG CÍMKÉJE TARTALMAZZA 

 • a vegyi anyag nevét és a termékazonosítóját;
 • a szállító nevét, címét és telefonszámát; 
 • a csomagban található vegyi anyagok 

mennyiségét;
 • a veszélyt jelző piktogramokat, a 

figyelmeztetéseket, a figyelmeztető 
mondatokat és az óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokat. 
 » https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/

labelling

HOZZON DÖNTÉST AZ OSZTÁLYOZÁSRÓL ÉS 
CÍMKÉZÉSRŐL 
Ha vegyi anyagai megfelelnek a veszélyes 
anyagként való osztályozás kritériumainak, fel kell 
őket címkéznie. Az összes veszélyességi osztály 
és felosztás figyelembe vételével el kell döntenie, 
melyik a megfelelő fizikai, egészségi és környezeti 
veszélyességi osztály. Ezután ki kell választania a 
megfelelő címkézési elemeket. 

 » https://echa.europa.eu/hu/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

A HARMONIZÁLT OSZTÁLYOZÁS  
ÉS CÍMKÉZÉS HASZNÁLATA
Bizonyos anyagokra harmonizált osztályozás és 
címkézés vonatkozik, ami a kockázatok megfelelő 
kezelését hivatott biztosítani.  A harmonizált 
osztályozás és címkézés használata kötelező.  
A harmonizált osztályozás és címkézés hatálya 
alá eső veszélyes anyagok listáját folyamatosan 
frissítik.  

 » https://echa.europa.eu/hu/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

ÉRTESÍTSE AZ ECHA-T VEGYI ANYAGAI 
OSZTÁLYOZÁSÁRÓL
Ha veszélyes anyagot hoz forgalomba, egy 
hónapon belül értesítenie kell az ECHA-t annak 
osztályozásáról és címkézéséről.  Importőrök 
esetében az egy hónapos határidő első napja az 
a nap, amikor az anyag – önmagában vagy egy 
keverékben – fizikailag belépett az EU területére.

 » https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

EGYEZZEN MEG MÁS VÁLLALATOKKAL  
ANYAGAI OSZTÁLYOZÁSÁRÓL ÉS 
CÍMKÉZÉSÉRŐL 
Ha további osztályozási és címkézési információt 
szeretne kapni a más gyártóktól és importőröktől 
kapott, bejelentett és regisztrált anyagokról, 
nézze meg az osztályozási és címkézési jegyzéket.

 » https://echa.europa.eu/hu/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

ELLENŐRIZZE A BIZTONSÁGI ADATLAPOKAT
A biztonsági adatlap a legfőbb eszköz annak 
biztosításhoz, hogy a szállítók elegendő 
információt szolgáltassanak az egész szállítói 
láncon belül, és ezáltal lehetővé tegyék anyagaik 
és keverékeik biztonságos használatát.

 » https://echa.europa.eu/hu/safety-data-sheets

A CLP-piktogramok

A tartály hőre robban 
Nagyon hideg folyadék érintése 
égési sérülést okoz

Életveszélyes már kis 
mennyiségnek való és rövid 
ideig tartó kitettség esetén is

Az egészségre gyakorolt, nagyon 
súlyos, hosszú távú hatás

 
Robbanékony – tűzre, hőre, 
vibrációra és dörzsölésre 
érzékeny

 
Tüzet okoz vagy fokozza a tüzet 
Fokozza a tűzveszélyt

Tűzveszélyes – súlyos tűz 
szikrának, nyílt lángnak, hőnek 
való kitettség esetén

Bőr- és szemirritáció 
Egészségre gyakorolt 
mellékhatások 
Ózonréteg károsodása

A bőr és szem égési sérülését 
okozza Fém roncsolódása

Vízi szervezetkre nézve mérgező 
Az ökoszisztméma hosszú távú 
károsodása

 » https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/clp-
pictograms
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