
MUNKAVÉDELEM 
 

1993. évi XCIII. törvény 
a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 

rendelettel 
 

KÉMIAI BIZTONSÁG 
 

2000. évi XXV. törvény 
a kémiai biztonságról 

 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 

a munkahelyek kémiai biztonságáról 
 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 

egészségkárosodások megelőzéséről 
 

Tisztítószerek 
270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 

a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az 
információszolgáltatás rendjéről 

 
Fertőtlenítőszerek – Biocidok 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM‐FVM‐KvVM együttes rendelet 
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 

 
22/2006. (V. 17.) EüM‐FVM‐KvVM együttes rendelet 

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 
7.) ESzCsM‐FVM‐KvVM együttes rendelet módosításáról 

 
Veszélyes anyagok 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól 
 

9. § (1) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentése 
a 13. számú melléklet 1. pontja szerinti adatlapon történik. 

(2) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységben 
bekövetkezett változás bejelentése a 13. számú melléklet 2. pontja szerinti adatlapon történik. 
 

33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról 

 
60/2005. (XII. 20.) EüM rendelet 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról 

 
Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése: 5.960 
Ft/telephely  
 

189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 
a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 



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

1. ADATLAP  
veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység 

ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez 
1. Tevékenységet végző (cég) 

Neve: .............................................................................................................................................. 
Székhelye: ...................................................................................................................................... 
Telephely címe: _ _ _ _ ......................................................... Megye: ...................................... 
Telefon: .................................... fax: ......................................... e-mail: ....................................... 
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i): ................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
Felelős személy neve: .................................................................................................................... 
Elérhetőség címe: _ _ _ _ ........................................................................................................... 
Telefon: .................................... fax: ......................................... e-mail: ........................................ 

2. A veszélyes anyaggal/veszélyes készítménnyel végzett tevékenység megnevezése a 2000. évi XXV. törvény 
1. § u) pontja szerint: _, _, _, _, _, _, _, _, _, _ előállítás (1), gyártás (2), feldolgozás (3), csomagolás (4), 
tárolás (5), anyagmozgatás (6), forgalmazás (7), értékesítés (8), felhasználás (9), elemzéssel, ellenőrzéssel 
kapcsolatos vizsgálat (10), egyéb (11). 

 A tevékenységek TEÁOR kódjai:   _ _ _ _ _ _ 
  _ _ _ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ 
  _ _ _ _ _ _
   _ _ _ _ _ _ 

3. A bejelentő tudomásul veszi, hogy 
- a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai 

biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének, 
- 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési 

bírsággal sújtható. 
Dátum: .................................................................. 

......................................... 
aláírás 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni! 
Igazolás 

ÁNTSZ azonosító kód _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tevékenységet végző (cég) 

Neve: ..................................................................................................................................... 
Székhelye: ............................................................................................................................. 
Telephely címe: _ _ _ _ ..................................................... Megye: ................................. 

A bejelentést az ÁNTSZ fogadta. 
Dátum: ................................................................... 

................................................ 
Aláírás 

 



 

2. ADATLAP  
veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett 

tevékenységekben bekövetkezett változás ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez 
1. Tevékenységet végző (cég) 

Neve: ............................................................................................................................................ 
Székhelye: ..................................................................................................................................... 
Telephely címe: _ _ _ _ ......................................................... Megye: ..................................... 
Telefon: .................................... fax: ......................................... e-mail: ...................................... 
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i): ................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
Felelős személy neve: ................................................................................................................... 
Elérhetőség címe: _ _ _ _ .......................................................................................................... 
Telefon: .................................... fax: ......................................... e-mail: ....................................... 

2. Az első bejelentés időpontja: ........................................................................................................ 
ÁNTSZ azonosító kód: _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Az adatváltozás szöveges ismertetése, időpontja: ........................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

4. A bejelentő tudomásul veszi, hogy: 
- a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai 

biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének, 
- 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési 

bírsággal sújtható. 
Dátum: .................................................................. 

......................................... 
aláírás 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni! 
Igazolás 

ÁNTSZ azonosító kód _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tevékenységet végző (cég) 

Neve: .................................................................................................................................... 
Székhelye: ............................................................................................................................ 
Telephely címe: _ _ _ _ ..................................................... Megye: ................................ 

A bejelentést az ÁNTSZ fogadta. 
Dátum: ................................................................... 

................................................ 
aláírás 

 
 


