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1. A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMBAN TÖRTÉNŐ 
MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK 

1.1. Munkavédelmi rendszabályok 

A LABORATÓRIUM TERÜLETÉN PAMUT ALAPANYAGÚ VÉDŐRUHA ÉS VÉDŐSZEMÜVEG 
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! 
 
I. Általános rendszabályok 

 
1. A szerves kémiai preparatív laboratóriumban az a személy dolgozhat, aki a munka végzésére fizikailag 

és egészségileg alkalmas. A laboratóriumi munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, valamint a munka- 
és tűzvédelmi eszközök elhelyezését és kezelését ismeri, aki a biztonságos munkavégzéshez szükséges 
ismereteket elsajátította, illetve a biztonsági szabályok betartására nyilatkozatban aláírásával 
kötelezettséget vállalt. 

2. A laboratóriumban fegyelmezetten kell viselkedni. Játék, fegyelmezetlenség, mások munkájának a 
zavarása tilos! 

3. A laboratóriumban a dohányzás szigorúan tilos! 
4. A laboratóriumban étkezni, italt fogyasztani, a laboratóriumi edényeket étkezéshez és iváshoz használni 

tilos! 
5. A laboratóriumi munka közben csak 100%-os pamutvászonból készült, lehetőleg lángmentesített 

munkaköpenyt szabad viselni. A laboratóriumi munka közben ne viseljünk műszálas fehérneműt, 
harisnyát, ezek anyaga is pamut legyen. 

6. A laboratóriumi gyakorlat közben elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet vagy megbetegedést 
azonnal jelenteni kell a gyakorlatvezetőnek. Amennyiben erre a sérült személy nem képes, azt a társa 
köteles megtenni. A sérültet elsősegélyben kell részesíteni, és szükség esetén orvost kell hívni. 

7. A laboratóriumi gyakorlatok során a gyakorlatot végző használni köteles az egyéni védőfelszerelést 
(gumikesztyű, védőszemüveg, védőálarc, gázálarc) és a laboratóriumi védőberendezéseket 
(védődrótháló, vegyifülke). 

8. Azt a hallgatót, aki nem az előírt védőruhát viseli, a biztonsági előírásokat nem tartja be, a 
védőfelszerelést figyelmeztetés ellenére sem használja, a laboratóriumi munka végzésétő1 el kell tiltani. 

9. A laboratóriumban egyedül dolgozni tilos! 
 

II. Védekezés mechanikus hatásra bekövetkező balesetek ellen 
 

1. Üvegcső törésénél, dugónak üvegcsőre vagy hőmérőre húzásánál az üvegcsövet tiszta, vastag ruhával a 
törési ponthoz, illetve a dugóhoz közel fogjuk meg. Az üvegcső vágása után a csővégeket ömlesszük le. 

2. Repedt, csorbult edényeket használni tilos! 
3. Evakuáláshoz kizárólag teljesen ép, gömbfelületű, vastag falú edények, pl. szívópalack használhatók. 

Erlenmeyer-lombikot vagy más, lapos fenekű edényt evakuálni tilos! 
4. Vákuumdesztillációnál mindig arcvédő pajzsot használjunk. Vákuumexszikkátort vákuum alá helyezni, 

illetve vákuum alatt tartani csak védőháló alatt szabad! 
5. Készülék fölé szerelt keverőmotort két helyen kell alátámasztani! 
6. A laboratóriumban tárolt vagy éppen használatban lévő gázpalackokat lánccal biztosítani kell. 

Hidrogénnel töltött palackot csak tűzforrástól mentes helyiségben szabad tárolni és használni! 
 

 
III. Védekezés tűz okozta balesetek ellen 

 
1. Szerves anyagokat közvetlenül nyílt lánggal ne melegítsünk! Mindig használjunk közvetítő fürdőt (víz, 

olaj, Babó-tölcsér). Az oldószerek gőzeit megfelelően hűtött visszafolyó hűtővel (melegítésnél) vagy 
leszálló hűtővel (desztillációnál) kondenzáltassuk le! 

2. Oldatok forralásánál mindig használjunk forrkövet. Ha a forrás valamilyen oknál fogva leáll, az 
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oldathoz forráspont alá hűtés után friss forrkövet kell adni. Csontszenet vagy más derítőanyagot is csak 
forráspont alá hűtött oldatokhoz szabad hozzáadni. 

3. Éterrel, szén-diszulfiddal, petroléterrel csak olyan, külön erre a célra kijelölt helyen lehet dolgozni, ahol 
semmiféle tűzforrás (gázégő, cigaretta) nincs. A vízfürdőt a laboratóriumban melegítsük fel, és úgy 
használjuk. 

4. Szerves oldószer töltésénél, meleg szerves oldószer szűrésénél a közelből minden lángot távolítsunk el! 
5. Az olajfürdőt használat előtt óvatosan kevergetve, fülke alatt 100°C-ra hevítjük. Ha az vizet tartalmaz, 

óvatos keverés közben mindaddig 100–110°C között tartjuk, míg a víz nyomai is eltávoznak az olajból. 
A forró, nedves olaj szétfröccsenése súlyos égési sebeket és tüzet okozhat (a vizes olajfürdőt jelöljük 
meg). 

6. Friedel–Crafts- és Grignard-reakciók során keletkezett komplexek megbontását gondosan hűtés közben 
kell végezni. A közelben láng nem éghet! A Friedel–Crafts-reakcióknál a megbontást fülke alatt 
végezzük. 

7. A gázégőket használat után mindig oltsuk el! 
8. Szerves oldószert nem szabad a lefolyóba önteni, hanem az erre kijelölt gyűjtőedénybe kell tölteni! 
9. Működésben levő készüléket ne hagyjunk magára! 
10. Tűz esetén oltsuk el a gázégőket, kapcsoljuk ki az elektromos berendezéseket, és minden gyúlékony 

anyagot távolítsunk el a környezetből. A tüzet nedves ronggyal, homokkal vagy kézi tűzoltó készülékkel 
oltsuk el. Ha valakinek a ruhája vagy a haja gyulladt meg, állítsuk biztonsági zuhany alá, vagy csavarjuk 
lángmentesített takaróba! Ne szaladgáljunk, mert azzal a tüzet csak fokozzuk. Tűzoltó készüléket ember 
oltására használni szigorúan tilos! 

 
IV. Védekezés robbanás okozta balesetek ellen 

 
1. Zárt rendszerben ne hevítsünk, vagy desztilláljunk. 
2. Salétromsavat alkohollal még hígított állapotban vagy kis mennyiségben sem szabad elegyíteni. 
3. Fémnátrium vagy -kálium maradványait tilos a lefolyóba vagy a szeméttárolóba dobni, ezek 

petróleum vagy xilol alatt gyűjtendők. Nátrium megsemmisítése I5-20-szoros mennyiségű metanollal, 
fülke alatt, visszafolyó hűtő alkalmazásával történik (hidrogén képződik – durranógáz, illetve a 
metanol gőzei is mérgezők). Káliumot toluol–etanol elegyében vagy magasabb forráspontú 
alkoholban történő oldással semmisíthetünk meg. 

4. Alifás halogénvegyületeket (klórozott oldószereket) hígítatlan állapotban sem szabad fémnátriummal 
vagy káliummal reakcióba hozni. (Ez a széntetrakloridos és metilbromidos oltókészülékekre is 
vonatkozik.) 

5. Az étereket desztilláció előtt gondosan peroxidmentesíteni kell. Éteres oldatokat soha ne pároljunk 
szárazra! 

 
V. Védekezés mérgezések, marások ellen 

 
1. Nyílt sebbel a laboratóriumban nem dolgozhatunk! 
2. Brómozáskor a csepegtetőtölcsér csapját cc. kénsavval vagy cc. foszforsavval kenjük, mert a csapzsírt a 

bróm elroncsolja. Dolgozzunk kesztyűvel és szemüveggel fülke alatt. 
3. Dimetil-szulfáttal csak külön fülkében, gumikesztyűvel dolgozhatunk. Alkoholos ammóniaoldat mindig 

legyen készenlétben. A munka befejezése után az edényeket és a gumikesztyűt is ezzel mossuk el. 
4. Éteres diazometán oldattal csak csiszolat nélküli készülékben és fülke alatt szabad dolgozni. Láng a 

közelben nem éghet. A felesleget ecetsavval semmisíthetjük meg. A készítésénél és tárolásánál se 
használjunk csiszolatos edényzetet, mert a csiszolt üvegfelület a diazometán robbanásszerű bomlását 
katalizálhatja. 

5. Mérgező anyagokkal (klór, bróm, nitrózusgázok, foszgén, szén-monoxid, cianidok stb.) minden 
esetben jól szellőző vegyifülke alatt (külön fülke) dolgozzunk! A munka megkezdése előtt 
ellenőrizzük a fülke szellőzőberendezéseinek működését. A fülke ablakát tartsuk lehúzva, illetve csak 
kis nyílást hagyjunk rajta. 

6. Maró alkáli törésénél, nagyobb mennyiségű maró folyadék töltésénél használjunk arcvédő pajzsot és 
gumikesztyűt. 

7. Savanhidridek és savkloridok megbontása nagy feleslegű jeges vízre öntéssel fülke alatt történhet. 
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Klórszulfonsavat és óleumot jégre öntés előtt cc. kénsavval fel kell hígítani. Minden esetben 
használjunk arcvédőpajzsot és gumikesztyűt! 

 
VI. Elsősegélynyújtás, mérgező anyagok megsemmisítése 

 
1. Ha veszélyes anyaggal dolgozunk, szomszédainkat erről tájékoztatni kell! 
2. A bőrre jutó maró vagy mérgező anyagot száraz ruhával felitatjuk, majd bő vizes lemosással azonnal el 

kell távolítani, és ezt követően a mérgező anyag jellegének megfelelő kezelést kell alkalmazni (lásd 
később)! Mérgező anyaggal szennyezett ruhát és cipőt haladéktalanul le kell cserélni. 

3. Bármilyen vegyi anyag szembe jutása esetén szemöblítő palack segítségével a szemet bő vízzel kell 
öblíteni a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása közben. Szemsérülés esetén 
orvosi ellátás szükséges. 

4. Szerves folyadékokat, brómot, savakat, lúgokat stb. csak dugattyús méregpipettával szabad csak 
pipettázni. 

5. Bőrre jutott bróm súlyos sebeket okoz. Ezért ruhával azonnal itassuk fel, és sok alkohollal vagy 
benzinnel mossuk le a bőrt. Gőzei, akárcsak a klórgáz, belélegezve megtámadják a nyálkahártyákat, 
súlyosabb esetben tüdővizenyőt is okozhatnak. A mérgezettet friss levegőn pihentessük, tilos a 
mesterséges lélegeztetés. Kis mennyiség belégzése esetén szagoltassunk híg ammóniát vagy 
etilalkoholgőzöket. Súlyosabb esetben haladéktalanul forduljunk orvoshoz. 

6. Dimetil-szulfát- és diazometán-mérgezés esetén a sérültet vigyük friss levegőre. Dimetil-szulfát a bőrön 
át is felszívódik. Letörlés után a bőrt alkoholos ammóniumhidroxid-oldattal mossuk. A fentiekhez 
hasonló erős méreg a metil-jodid és a többi metilezőszer is! 

7. A bőrre jutott fenol sebet okoz, és gyorsan felszívódik. A sérült felületet alaposan mossuk le szappanos 
vízzel. Megelőzésére használjunk gumikesztyűt. 

8. A nitrovegyületek tüdőn és bőrön át ható erős vérmérgek. A sérültet vigyük friss levegőre, itassunk vele 
tejet, a bőrt bő szappanos vízzel mossuk le. 

9. A metanol vakságot és halált okoz. Szájon át és a légutakon egyaránt veszélyes. 
10. A ciánhidrogén és a többi fém-cianid is rendkívül erős méreg. A mérgezettel itassunk 5%-os 

tioszulfátoldatot, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. A maradék cianid megsemmisítése kálium-
permanganáttal vagy vas(II)-szulfát oldattal történik. Cianidokat tartalmazó oldatokat a lefolyóba 
önteni tilos! 

11. A foszgén tüdőn át ható erős méreg: tüdővizenyőt okoz. Mesterséges lélegeztetés alkalmazása tilos! A 
sérültet friss levegőn pihentessük, és azonnal vigyük orvoshoz. Hasonlóképpen tüdővizenyőt okoznak a 
nitrózusgázok is! 

12. Az aromás aminok bőrön, tüdőn át egyaránt ható súlyos mérgek. A sérültet vigyük friss levegőre, a 
bőrre jutott anyagot acetonnal mossuk le. 

13. A higanygőzök mérgezők. A kiömlött higanyt haladéktalanul szedjük össze, az apró, szemmel nem 
látható higanycseppecskéket pedig kénporral leszórva semmisítsük meg. 

14. Erős sav vagy bázis gyomorba jutása esetén hánytatni tilos! A gyomorba került anyagokat fel kell 
hígítani nyers tojással kevert tej itatásával. Azonnal orvost kell hívni! 

15. A munkahelyen kiömlött olajra vagy lúgra homokot, savra szódaport szórjunk, és a szennyezést 
takarítsuk el. 

16. Mérgezések esetén a sérültet elsősegélynyújtás után azonnal vigyük orvoshoz. 
17. Égés esetén a környező bőrfelületet tisztítsuk le, az égési helyet pedig égési kenőccsel kenjük be, és 

lazán kössük át. A sérültet vigyük orvoshoz. 

1.2. Az anyagok kezelésével kapcsolatos biztonságtechnikai alapismeretek 

Fontos tudnunk, hogy munkánk során mennyire veszélyes alapanyagokkal kell dolgoznunk. Ehhez 
szükséges, hogy az adott alapanyag osztályozása milyen. Ismernünk célszerű az anyagra vonatkozó 
veszélyszimbólumokat és veszélyjeleket, a rá vonatkozó R és S mondatokat. (R= risk, S= safety phrases), 
illetve az azt felváltó H (figyelmeztető mondatok), EUH (kiegészítő veszélyességi információk) és P 
(óvintézkedésre vonatkozó mondatok) mondatokat. 
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1.2.1. Jogszabályi hierarchia 

A jogszabályok között is szigorú hierarchia van, amit nagyon fontos ismerni. A hierarchia csúcsán az EU 
rendeletek állnak. Hatályba lépésüket követően kötelező érvényűek az EU egész területén. Az EU irányelvek 
(direktívák) csak akkor válnak kötelező érvényűvé, ha az adott ország a jogrendjébe illeszti, azaz 
Magyarországon csak akkor kötelező érvényű egy EU irányelv, ha Magyarországon törvénnyel, 
kormányrendelettel vagy valamilyen miniszteri rendelettel kihirdetésre kerül. (lásd 67/584 EGK irányelv és 
az 1999/45 EK irányelv, ezek Magyarországon a 2000. évi 25. törvénnyel és a 44/2000 (XII. 27.) 
Kormányrendelettel lettek a magyar jogrendbe iktatva) 

1.2.2. A veszély megállapításának szempontjai 

A veszély megállapításának szempontjai a 44/2000 (XII. 27.) Kormányrendelet alapján: 
 
1. Fizikai-kémiai tulajdonságok 

1.1. Robbanásveszélyes 
1.2. Égést tápláló, oxidáló 
1.3. Fokozottan tűzveszélyes 
1.4. Tűzveszélyes 
1.5. Kevésbé tűzveszélyes 
1.6. Egyéb tényezők 

2. Toxikológiai sajátosságok 
2.1. Nagyon mérgező 
2.2. Mérgező 
2.3. Ártalmas 
2.4. Maró 
2.5. Irritatív 
2.6. Túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) 
2.7. Specifikus egészségkárosító sajátosságok: szerv- vagy szervrendszer-specifikus hatások heveny, 
félheveny vagy idült mérgezésben vagy azt követően, amelyek súlyosak és nem súlyosak, reverzíbilisek 
vagy irreverzíbilisek lehetnek 
2.8. Rákkeltő 
2.9. Mutagén 
2.10. Reprodukció-károsító (szaporodást károsító) 

2.10.1. fertilitást (nemző- és fogamzóképességet) károsító 
2.10.2. utódkárosító 
2.10.2.1. teratogén 
2.10.2.2. embriotoxikus 
2.10.3. (utód)generációkárosító 
2.10.4. egyéb reprodukciót károsító hatás 

2.11. Egyéb jellemző tulajdonságok 
2.11.1. bőrön át felszívódik 
2.11.2. kumulálódik 
2.11.3. egyéb (pl. átmenetileg vagy tartósan hatástalan szöveti raktározás, tárolódás) 

 
3. Ökotoxikológiai, környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok 
Méregerősség szerinti osztályozás: 

Kategória orális LD50, ALD  
patkány mg/kg 

dermális LD50, ALD  
patkány vagy nyúl mg/kg 

kg inhalációs LC50, ALC  
patkány mg/liter/4 óra(1) 

Nagyon mérgező <25 <50 <0,25 
Mérgező 25-200 50-400 0,25-1 
Ártalmas  >200-2000 >400-2000 >1-5 

(1) Aeroszolok, szemcsés anyagok belégzése esetén; gázok, gőzök esetében az értékek nagyobbak (lásd 44/2000 (XII: 
27.) EüM rendelet 3. számú melléklete) 
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1.2.3. Veszélyszimbólumok és veszélyjelek magyarul / angolul 

 
E 
 

 
robbanásveszélyes / explosive 

O 
 

 
égést tápláló, oxidáló / oxidizing 

F+ 
 

 

fokozottan tűzveszélyes / extremely flammable 

F 
 

 

tűzveszélyes / high flammable 

T+ 
 

 

nagyon mérgező / very toxic 

T 
 

 

mérgező /  toxic 

 
Xn 

 

 

ártalmas /harmful 

Xi 
 

 

irritatív / irritant 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Megjegyzés: valamennyi szimbólum narancssárga alapon, fekete rajz. Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, N 
betűk nem részei a szimbólumnak.  
Néhány veszélykategóriát (kevésbé tűzveszélyes, szenzibilizáló stb.) betűjelzés hiányában a megfelelő R-
számmal jelzünk (pl. szenzibilizáló: R 42 és/vagy R 43). 
 
Ha egynél több figyelmeztető veszélyjel van hozzárendelve egy anyaghoz: 

· a T+, illetve T veszélyjel kötelező alkalmazása esetén nem kötelező az Xn, Xi és C veszélyjel 
alkalmazása, 

· a C veszélyjel kötelező alkalmazása esetén nem kötelező az Xn, Xi veszélyjel alkalmazása, 
· az E veszélyjel kötelező alkalmazása esetén nem kötelező az F+, F és az O veszélyjelek felhelyezése. 

1.2.4. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R és S mondatok magyarul/angolul 

Azt R és S mondatok a kockázatra és a biztonságra hívják fel a figyelmet. Vannak egyszerű R és S mondatok 
pl.:  
R 36 Szemizgató hatású / Irritating to eyes 
R 37  Izgatja a légutakat / Irritating to respiratory system 
R 38  Bőrizgató hatású / Irritating to skin 
S 7  Az edényzet légmentesen lezárva tartandó / Keep container tightly closed. 
S 8  Az edényzet szárazon tartandó / Keep container dry 
 
És vannak összetett R és S mondatok pl.:  
R 37/38  Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat / Irritating to respiratory system and skin 
R 36/37/38  Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat / Irritating to eyes, respiratory system and skin 
S 7/8  Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó / Keep container tightly closed and dry. 
 
 Ha az R ill. S mondatokból több van feltüntetve, a külön-külön megfogalmazott R ill. S 
mondatok helyett használhatunk összetett R ill. S mondatokat is, ha az ide vonatkozó jogszabályban 
tartalmazza azokat. 
Tehát megfogalmazhatjuk így: 
R 37  Izgatja a légutakat / Irritating to respiratory system 
R 38  Bőrizgató hatású / Irritating to skin  
De ezt az összetett R mondatot írhatjuk helyette: 
R 37/38  Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat / Irritating to respiratory system and skin 
 
A teljes R és S mondatok jegyzék itt.  
 

1.2.5. A GHS (CLP) 

Európában 2010. december 1-jén az anyagok és a keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására 
az Európai Parlament és Tanács 1272/2008 EK rendelete lépett hatályba. Az 1272/2008 EK rendelet 
Magyarországon GHS, míg Európában CLP néven ismert. 

A GHS is egy mozaikszó: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 
A GHS (vagy CLP) az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) keretében a „Vegyi anyagok 
osztályozásának és címkézésének globálisan kidolgozott rendszere” a 67/548 EGK és az 1999/45 EK 
irányelv helyébe lép. 

A GHS (vagy CLP) a jelenleg alkalmazott narancssárga veszélyszimbólumok és veszélyjelek helyett új 
piktogramokat alkalmaz. A GHS piktogramja: a veszélyre utaló piktogramok fehér alapon fekete 
szimbólumok, a jól láthatósághoz kellően széles vörös kerettel. A veszélyt jelző piktogram alakja az egyik 
csúcsán álló négyzet. A piktogram nem lehet kisebb, mint 1 cm2. 

2010. december 1-jétől alapanyagok esetén mindkét szabályozást alkalmazni kell, a keverékekre 
2015-től kell kötelezően alkalmazni a GHS-t. Ezt követően már csak a GHS szerinti címkézés és osztályozás 
használható. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/R_es_S_mondatok.pdf
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1.2.6. Vegyipari termékeken szereplő új piktogramok és feliratok 

A GHS( vagy CLP) új piktogramjai: 

   

GHS09 GHS05 GHS04 

   

GHS01 GHS02 GHS08 

   

GHS03 GHS06 GHS07 

A GHS-ben (vagy CLP-ben) a jelenleg használatos veszélyjelekhez képest különösen a négyzet 
hátterének és keretének színe, valamint beállítása változott meg; ezt az alábbi ábra szemlélteti:  

 
Ez a szimbólum például a jelenleg használatos 

veszélyjel egy oxidálóanyagra vagy 
készítményre (=keverékre) 

 

 

Ez a piktogram pedig egy oxidálóanyag vagy 
keverék GHS (vagy CLP) szerinti jelzése 
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A további változások magának a szimbólumnak egy másik szimbólummal való kicserélésével 
kapcsolatosak, az alábbi vázlatban bemutatottak szerint: 
 

  
  

Az R és S mondatokat felváltják a figyelmeztető mondatok és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok. 
A figyelmeztető mondatok nagy H betűvel jelölendők és hozzá egy három karakterből álló szám 

tartozik. A kiegészítő veszélyességi információkat EUH betűkombinációval és hozzá egy három karakterből 
álló számmal adjuk meg. 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok nagy P-vel és egy három karakterből álló számmal 
megadandóak. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatokból négyféle van: 

· megelőző 
· elhárító intézkedések 
· tárolás 
· elhelyezés hulladékként. 

 
A GHS (vagy CLP) minden H, EUH és P mondatot tartalmaz az Unió összes hivatalos nyelvén.  

 
Néhány példa a H, EUH és P mondatokra: 

 
Figyelmeztető mondatok: 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. / Highly flammable liquid and vapour. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. / Causes severe skin burns and eye damage. 
H332 Belélegezve ártalmas. / Harmful if inhaled. 
H335 Légúti irritációt okozhat. / May cause respiratory irritation. 
 
Kiegészítő veszélyességi információk: 

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. / Repeated exposure 
may cause skin dryness or cracking. 

EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. / 
Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine). 

EUH208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. / Contains <name of sensitising 
substance>. May produce an allergic reaction. 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a 
használati utasítás előírásait. / To avoid risks to human health and the environment, comply with 
the instructions for use. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. / If medical advice is 
needed, have product container or label at hand. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. / Do no eat, drink or smoke when 
using this product. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. / Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 

P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 
könnyen tudjon lélegezni. / Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable 
for breathing. 

P405 Elzárva tárolandó. / Store locked up. 
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A teljes H, EUH és P mondatok jegyzék itt.  
 

A GHS (vagy CLP) nemcsak Európát érinti, hanem mindazon vállalatokat, akik Európába importálnak 
vagy Európából exportálnak. Ez a szabályozás az egész világon egységesíteni fogja az anyagok illetve a 
keverékek osztályozását és címkézését. 

1.2.7. Biztonsági adatlapok 

A biztonsági adatlapok rengeteg információt tartalmaznak egy anyagról vagy keverékről, ezáltal lehetővé teszik 
a felhasználók számára az emberi egészség és a biztonság munkahelyi védelmére, valamint a környezet 
védelmére irányuló szükséges intézkedések megtételét. 

Jelenleg a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményét egy európai uniós jogszabály, az 
1907/2006 EK rendelet (REACH) 31. cikke és az azzal összehangolt II. melléklete határozza meg. 
A REACH egy mozaikszó, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). 

A REACH rendelet 2007. június 1-jén lépett hatályba. Előtte a többszörösen módosított 44/2000 (XII: 
27.) EüM rendelet határozta meg a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményét. Gyakorlati 
szempontból ez csak a 2. és a 3. pont felcserélését jelentette. 

 
A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményei: 
 
1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása 
1.2. Az anyag/készítmény felhasználása: Fel kell tüntetni az anyag vagy készítmény felhasználását, 
amennyiben ismert. Ha sok lehetséges felhasználás van, kizárólag a legfontosabb vagy leggyakoribb 
felhasználásokat kell felsorolni.  
1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítása: meg kell adni a forgalomba hozataláért felelős személyt, legyen az 
a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó. 
1.4. Sürgősségi telefonszám: 
Magyarországon ez az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSz) jelenti. 

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Telefon: +36-80-201-199 (éjjel-nappal) 

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal) 
 
2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

Itt meg kell adni az anyagnak vagy készítménynek az osztályba sorolását, emberre vagy környezetre 
vonatkozó veszélyeit. 
Az alapanyagok és a készítmények osztályozása az Európai Unióban a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK 
irányelvben meghatározottak szerint történik.  
(67/548/EGK irányelv (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
1999/45/EK irányelv (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről) 
A fenti két irányelvet a magyar jogrendben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 25. törvény, és ennek 
végrehajtási rendelete a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet implementálta. 
 
3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

A megadott információknak lehetővé kell tenniük, hogy könnyen megállapíthassuk a készítmény 
összetevőinek veszélyeit.  
Nem szükséges megadni a teljes összetételt, de általános leírásuk hasznos lehet. 
Az alábbi anyagokat kell jelezni koncentrációjukkal vagy koncentrációs tartományukkal, EINECS- vagy 
ELINCS-számukkal. Nem gáznemű készítmények esetében 1 tömegszázalékban, gáznemű készítmények 
esetében pedig 0,2 térfogatszázalékban. 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/H_es_P_mondatok.pdf
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(EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó 
Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke 
ELINCS: az 1981. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben, illetve az Európai Unióban 
törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) 
A CAS-(Chemical Abstracts Service) szám és IUPAC-név (ha rendelkezésre áll) szintén hasznos lehet. 

· egészségi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok 
· közösségi munkahelyi expozíciós határértékekkel rendelkező anyagok. (Ezeket az expozíciós 

határértékeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet tartalmazza) 
· a bioakkumulatív, perzisztens és mérgező vagy 
· nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok (vPvB), amennyiben egyetlen anyag 

koncentrációja 0,1%, vagy nagyobb. 
Ha egy termék két fázisból áll pl.: aeroszol kiszerelésű termékek, mindkét fázist jellemezni kell, különösen, 
ha mindkét fázis veszélyes besorolású. 
 
4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

Az elsősegély-nyújtási intézkedéseket le kell írni. Elsőként meg kell határozni, hogy szükség van-e azonnali 
orvosi ellátásra, mi a teendő a helyszínen és várhatók-e késleltetett hatások. A tüneteket és a hatásokat 
röviden össze kell foglalni. 
Az elsősegélynyújtásról szóló információknak tömörnek, könnyen érthetőknek kell lenniük. Az 
információkat külön alpontok alatt kell csoportosítani, pl. belégzés, bőrrel és szemmel való érintkezés, 
lenyelés. 
 
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Az anyag vagy a készítmény által okozott, vagy a közelében keletkezett tűz oltására vonatkozó 
követelményeknek a következőket kell tartalmaznia: 

· a megfelelő tűzoltó készülék, 
· biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék, 
· a magából az anyagból vagy a készítményből, az égéstermékekből, a keletkező gázokból eredő 

különleges expozíciós veszélyek, 
· a tűzoltók különleges védőfelszerelése. 

 
6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

Az adott anyagtól vagy készítménytől függően az alábbiakkal kapcsolatos információkra lehet szükség: 
· személyi óvintézkedések, mint például: a tűzveszélyes anyagok eltávolítása, megfelelő 

szellőzés/légutak védelmének biztosítása, a por elleni védelem, 
· bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés megakadályozása, 
· környezetvédelmi óvintézkedések, mint például: az anyagnak a csatornáktól, a felszíni és a 

talajvíztől és a talajtól való távol tartása, a közelben lévők esetleges riasztatása, 
· a szennyezésmentesítés módszerei, mint például: abszorbeáló anyagok használata (pl. homok, 

kovaföld, savmegkötő anyagok, általános kötőanyagok, fűrészpor stb.), a gázok/füstök csökkentése 
vízzel, hígítással. 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1. Kezelés: meg kell határozni a biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedéseket, mint például: területi 
elhatárolással, helyi és általános szellőztetéssel, az aeroszol, por és tűz keletkezésének megakadályozására 
tett, valamint a környezetvédelem érdekében szükséges intézkedésekkel, és az anyagra vagy a készítményre 
vonatkozó különleges követelményekkel vagy szabályokkal (pl. tiltott vagy ajánlott eljárások vagy 
berendezések) kapcsolatos tanácsadást, és amennyiben lehetséges, ezekről rövid leírást kell adni. 
7.2. Tárolás: meg kell határozni a biztonságos tárolás feltételeit, mint például: 

· a tárolóhelyiségek vagy tartályok különleges formatervezése (beleértve a válaszfalakat és a 
szellőztetést), nem összeférhető anyagok, tárolási feltételek (hőmérséklet és páratartalom 
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határérték/tartomány, világítás, inert gáz stb.), valamint különleges elektromos berendezések és a 
statikus elektromosság elleni védelem. 

· Adott esetben tanácsot kell adni a tárolási körülmények melletti mennyiségi határértékekről. 
Különösen jelezni kell minden olyan különleges követelményt, mint például az anyag vagy a 
készítmény csomagolására/tárolására használt anyag típusa. 

7.3. Különleges felhasználás(ok): a különleges felhasználás(ok)ra tervezett végtermékek esetében az 
ajánlásoknak az 1.2. pontban megadott felhasználás(ok)ra kell vonatkozniuk. 
 
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1. Expozíciós határértékek 
Meg kell határozni a jelenleg alkalmazandó konkrét ellenőrzési paramétereket, beleértve a munkahelyi 
expozíciós határértékeket és/vagy a biológiai határértékeket.  
A készítmények esetében hasznos megadni az összetevőkre vonatkozó határértékeket is.  
8.2. Az expozíció ellenőrzése: kockázatkezelési intézkedések összességét jelenti. Meg kell adni a 
kockázatkezelési intézkedések összefoglalását. 
8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése 
Ezt az információt a munkaadó az anyaggal vagy készítménnyel kapcsolatosan a munkavállalók egészségét 
és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérése során veszi figyelembe. 
Fontossági sorrendben: 

· a megfelelő munkafolyamatok és műszaki ellenőrzések megtervezése, megfelelő berendezések és 
anyagok használata, 

· a forrásnál kollektív óvintézkedések alkalmazása, mint például a megfelelő szellőzés és a megfelelő 
szervezeti intézkedések, valamint 

· egyéni óvintézkedések – például egyéni védőeszközök – használata. 
a) Légzésvédelem 
b) Kézvédelem 
c) Szemvédelem 
d) Bőrvédelem 

8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése 
Meg kell határozni azokat az információkat, amelyekre a munkaadónak szüksége van annak érdekében, hogy 
eleget tudjon tenni a közösségi környezetvédelmi jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeinek. 
 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1. Általános információk 
· Megjelenés: szállításkori halmazállapot (szilárd, folyékony, gáz) és szín. 
· Szag: amennyiben a szag érezhető, meg kell adni annak rövid leírását. Ez fontos információ lehet 

szállítás során bekövetkező balesetkor, illetve, ha valamelyik szállítandó anyag vagy keverék 
csomagolása megsérül és/vagy szivárog. 

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk 
· pH-érték: meg kell jelölni az anyag vagy készítmény szállításkori, vagy vízben való oldatára 

vonatkozó pH-értékét; az utóbbi esetben meg kell adni a koncentrációt. 
· Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: 
· Gyulladáspont: 
· Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): 
· Robbanásveszélyes tulajdonságok: 
· Oxidáló tulajdonságok: 
· Gőznyomás: 
· Relatív sűrűség: 
· Oldhatóság: 
· Vízben való oldhatóság: 
· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 
· Viszkozitás: 
· Gőzsűrűség: 
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· Párolgási sebesség: 
9.3. Egyéb információk 
Jelezni kell más fontos biztonsági paramétereket, úgy mint keveredési képesség, zsíroldhatóság, 
vezetőképesség, olvadáspont/olvadási hőmérséklettartomány, szárazanyag-tartalom, törésmutató, aktív 
anyag-tartalom stb. 
 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

Meg kell határozni az anyag vagy a készítmény stabilitását, és bizonyos körülmények között történő 
felhasználás és a veszélyes reakciók lehetőségét. 
10.1. Kerülendő körülmények: fel kell sorolni azokat a körülményeket – mint például hőmérséklet, nyomás, 
sugárzás stb. –, amelyek veszélyes reakciót okozhatnak. 
10.2. Kerülendő anyagok: fel kell sorolni azokat az anyagokat – mint például víz, levegő, savak, lúgok, 
oxidáló- és redukálószerek stb. amelyek veszélyes reakciót okozhatnak. 
10.3. Veszélyes bomlástermékek: fel kell sorolni a bomlás során veszélyes mennyiségben keletkező 
veszélyes anyagokat például: szénmonoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, hidrogén-klorid gáz stb. 
 
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Ez a szakasz azon különböző toxikológiai (egészségügyi) hatások tömör leírásának szükségességével 
foglalkozik, amelyek akkor merülhetnek fel, ha a felhasználó az anyaggal vagy készítménnyel kapcsolatba 
kerül. 

· Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás, 
· akut hatások (akut toxicitás, irritáció és korrozivitás), 
· szenzibilizáció, 
· ismételt dózisú toxicitás, és 
· CMR-hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás). 

 
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Leírást kell adni az anyag vagy a készítmény lehetséges hatásairól, viselkedéséről és környezeti sorsáról a 
levegőben, a vízben és/vagy a talajban. Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell adni a vonatkozó 
vizsgálati adatokat. 
12.1. Ökotoxicitás: a halak, rákfélék, algák és egyéb vízi növények akut és krónikus vízi toxicitására 
vonatkoznak.  
12.2. Mobilitás: az anyagnak vagy egy készítmény megfelelő összetevőinek azon képessége, hogy 
amennyiben a környezetbe kerül, bejuthat a talajvízbe, vagy a kibocsátás helyétől messzire eljuthat. 
A vonatkozó adatok a következőket tartalmazhatják: 

· ismert vagy előre látható eloszlás a környezetben, 
· felületi feszültség, 
· abszorpció/deszorpció. 

12.3. Perzisztencia és lebonthatóság: az anyagnak vagy egy készítmény megfelelő összetevőinek azon 
képessége, hogy a megfelelő környezeti közegben biodegradációval vagy más úton, mint például az oxidáció 
vagy a hidrolízis, képesek lebomlani. A mosó- és tisztítószerekre külön EU-s rendelet (648/2004 EK 
rendelet) szabályozza a felületaktív anyagok biológiai bonthatóságát. 
12.4. Bioakkumulációs képesség: az anyagnak vagy egy készítmény megfelelő összetevőinek azon 
képessége, hogy a valamely területen található élőlények összességében felhalmozódjon és áthaladjon az 
élelmiszerláncon, az oktanol-víz megoszlási együtthatóra (Kow) és a biokoncentrációs tényezőre (BCF) 
történő hivatkozással, amennyiben rendelkezésre áll. 
12.5. A PBT-értékelés eredményei: meg kell adni a PBT-értékelés eredményeit. 

· P= Perzisztencia 
· B= Bioakkumulatív 
· T= Mérgező 

(vagy a nagyon perzisztens és a nagyon bioakkumulatív (vPvB) tulajdonságokat, ha van ilyen.) 
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12.6. Egyéb káros hatások 
Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell adni a környezetre gyakorolt más káros hatásokra – pl. 
ózonlebontó potenciál, fotokémiai ózontermelő potenciál, az endokrin rendszert károsító potenciál és/vagy 
globális felmelegedési potenciál – vonatkozó információkat. 
 
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

Amennyiben az anyag vagy készítmény (az előrelátható felhasználásból származó feleslegének vagy 
hulladékának) ártalmatlanítása veszélyt jelent, leírást kell adni ezekről a szermaradékokról és információt 
kell szolgáltatni ezek biztonságos kezeléséről. 
Meg kell határozni mind az anyag vagy készítmény, mind a szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanításának 
megfelelő módszereit (elégetés, újrafeldolgozás, hulladéklerakóban történő elhelyezés stb.). 
Ebben a pontban kell megadni a hulladékokra vonatkozó EWC kódokat (European Waste Catalogue). Az 
EWC kódokat a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza. Az EWC kód egy 6 számjegyből álló szám, 
melyekkel csoportokra vannak felosztva a hulladékok. A (*)-gal megjelölt kódszámok veszélyes hulladékot 
jelölnek.  
 
14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

Jelezni kell valamennyi különleges óvintézkedést, amellyel a felhasználónak tisztában kell lennie, vagy 
amelynek eleget kell tennie a szállítással vagy továbbítással kapcsolatban, akár telephelyén belül, akár azon 
kívül. Tájékoztatást kell adni a szállíthatósági besorolásokról az egyes szállítási módokra érvényes 
szabályozás figyelembevételével:  

· a tengeri szállítást szabályozza az IMDG kódex 
· a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabály az ADR 
· a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó jogszabály a RID  
· a légi szállítást a ICAO/IATA szabályozza 
· belvízi szállításra az ADN. 

Ez többek között a következőket tartalmazhatja: 
· UN szám: egy négy karakterből álló szám 
· helyes szállítási név 
· osztály 
· csomagolási csoport, 
· tengeri szennyezőanyag, 
· egyéb vonatkozó információk, pl. alagútkorlátozási kód a közúti szállításra vonatkozóan. 

 
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 

Meg kell adni a címkén szereplő egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó információkat pl.: 
veszélyjel(ek), R, S mondatok, hatóanyagok koncentrációjukkal együtt, hazai és nemzetközi jogszabályok 
rendelkezések. 
 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Meg kell jelölni minden olyan információt, amelyek a szállító szerint fontosak a felhasználó egészségére és 
biztonságára, valamint a környezet védelmére nézve, például: a vonatkozó R-mondatok jegyzéke. Le kell írni 
a biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában említett R-mondatok teljes szövegét, a felhasználók továbbképzésére 
vonatkozó tanácsokat, javasolt felhasználási korlátozásokat (azaz a szállító nem kötelező jellegű javaslatait), 
további információkat, és az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásait. 
Felülvizsgált biztonsági adatlap esetében világosan jelezni kell a hozzáadott, törölt vagy felülvizsgált 
információkat (kivéve, ha ezeket máshol már megadták). 
 
Példa biztonsági adatlapokra: 
terc-Butil-alkohol (BASF)  
Sósav 30-37 % (Donauchem)  
 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/terc_butil_alkohol%20%28BASF%29.pdf
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/fuggelek/Sosav%2030-37%20%28Donauchem%29.pdf
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1.2.8. A REACH 

Jelenleg nagy változás zajlik Európán belül és a világon egyaránt. 
Az 1907/2006 EK rendelet (REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba. Ez a rendelet a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szól. Rendelkezik a Vegyianyag-
Ügynökségről, és az 1999/45 EK irányelv módosításáról.  

A REACH rendelet célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása – 
beleértve az anyagokkal kapcsolatos veszélyek felmérésénél az alternatív vizsgálati módszerek elősegítését is 
–, valamint az anyagok belső piaci szabad forgalmának biztosítása, a versenyképesség és az innováció 
erősítésével egyidejűleg. A vegyi anyagokra és készítményekre vonatkozó rendelkezéseket állapít meg. 
Ezeket a rendelkezéseket az önmagukban, készítményekben vagy árucikkekben előforduló ilyen anyagok 
gyártására, forgalomba hozatalára vagy felhasználására, valamint a készítmények forgalomba hozatalára kell 
alkalmazni. A rendelet azon az elven nyugszik, hogy a gyártók, importőrök és a továbbfelhasználók 
kötelessége biztosítani, hogy olyan anyagokat gyártsanak, hozzanak forgalomba vagy használjanak fel, 
amelyek nincsenek káros hatással az emberi egészségre vagy a környezetre. A rendelkezései az 
elővigyázatosság elvén alapulnak. 

 
Azokat a vegyi anyagokat kell a REACH rendelet szerint regisztráltatni, melyek gyártása vagy 

importálása  eléri  vagy  meghaladja  az  évi  1  tonnát.  A  regisztráló  lehet  a  gyártó  vagy  az  importőr,  de  részt  
vehet a regisztrációban a szállítói lánc bármely tagja is pl.: a továbbfelhasználó. A REACH rendelet nem 
terjed ki minden iparágra: nem kell alkalmazni például az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre és 
állatgyógyászati készítményekre, élelmiszerekre és takarmányokra, valamint kozmetikumokra. 

 
Az anyagok előregisztrációja 2008. jún. 1-jétől 2008. dec. 1-jéig tartott. Amelyik anyag nem lett 

regisztráltatva, azt csak akkor lehet gyártani vagy importálni évi 1 tonnánál nagyobb mennyiségben, ha a 
regisztráció valamennyi feltételét a regisztrációra kötelezett teljesítette.  

Az előregisztált anyagok regisztrációját a jogszabály által meghatározott időpontig kell elvégezni a 
regisztrálásra kötelezetteknek. A regisztráció végső időpontja az anyag éves gyártott vagy behozott 
mennyiségétől, illetve veszélyességétől függ. A regisztráció végső dátuma: 

· 2010. december 1. 
Ø az 1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) 

anyagként besorolt, bevezetett anyagok esetén, amelyeket legalább évi egy tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak vagy oda behoznak; 

Ø a vízi élőlényekre nagyon mérgezőként besorolt, bevezetett anyagok esetén, amelyek 
hosszú távú káros hatásokat okozhatnak a vízi környezetben (R50/53), és amelyeket 
legalább évi száz tonna mennyiségben a Közösségben gyártanak vagy oda behoznak; 

Ø olyan bevezetett anyagok esetén, amelyeket legalább évi ezer tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak. 

· 2013. június 1. 
Ø olyan bevezetett anyagok esetén, amelyek legalább évi száz tonna mennyiségben a 

Közösségben gyártanak vagy oda behoznak. 
· 2018. június 1. 

Ø olyan bevezetett anyagok esetén, amelyek legalább évi egy tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak. 

Természetesen a vonatkozó határidő előtt a regisztrációt bármikor be lehet nyújtani. 

1.2.9. Hasznos linkek 

Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) honlapja: 
http://www.omfi.hu/index.php a nemzetközi kémiai biztonsági kártyák sok fontos információt tartalmaznak 
veszélyekre, expozíciókra, mentesítésre, csomagolásra, címkézésre, tárolásra, fizikai, kémiai tulajdonságokra 
vonatkozóan. 
Ennek a honlapnak van angol nyelvű változata:  
http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/s_index.htm 
 

http://www.omfi.hu/index.php
http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/s_index.htm
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Az alapanyagokra vonatkozó CAS- és/vagy EK szám (EINECS/ ELINCS/ NLP) ismeretében 
megtudhatjuk az alapanyag osztályozását és címkézését (veszélyjel(ek), R és S mondatok) ezen a honlapon: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 
 

Az uniós jogszabályok itt találhatóak meg: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 
Nemcsak magyarul, de angolul, németül és az EU-s országok nyelvén is megtaláljuk mind az EU-s 
rendeleteket, mind az irányelveket (direktívákat), mind a határozatokat.  
A magyar jogszabályok a https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso honlapján érhetőek el. 

1.3. Tűzvédelmi alapismeretek 

1.3.1. Tűzvédelmi alapfogalmak 

1.3.1.1. Tűzvédelmi általános és tűzállóság-vizsgálati fogalmak 
Perzselődés: az anyagfelület hő hatására bekövetkező, korlátozott elszenesedésével járó módosulása. 

Égéskésleltető szer: védőszer, amely a vele kezelt – bevont, átitatott, telített stb. – éghető anyag kedvezőbb 
éghetőségi alcsoportba sorolását meghatározott időtartamig (újrakezelési időig) biztosítja. 

Gyújtási idő: az az időtartam, amelynek során az anyag a gyújtóforrás hatása alatt áll, akár létrejött a 
gyulladás ez idő alatt, akár nem. 

Elégett felület: az az anyagfelület, amelyen meghatározott vizsgálati körülmények között égés vagy pirolízis 
következett be, eltekintve attól a felülettől, amely csak zsugorodással károsodott. 

Tűzvédő képesség: a fő épületszerkezetek tűzállósági határértékének növelése érdekében alkalmazott 
tűzvédő álmennyezetek, burkolatok, bevonatok hatékonyságának mértéke. 

1.3.1.2. Tűzvédelmi tervezés fogalmai 
Tűzfal: az épületet függőlegesen – a tetőszerkezetet is – átmetsző, nem éghető anyagból készült térelhatároló 
falszerkezet, amely tűznek más építményre vagy tűzszakaszra való átterjedését előírt időtartamig 
megakadályozza. 

Tűzgátló fal: nem éghető anyagú térelválasztó falszerkezet, amely a tűznek más tűzszakaszra (esetenként 
funkcionális egységre) való átterjedését előírt időtartamig megakadályozza. 

Tűzgátló födém: nem éghető anyagú födém, amely a tűznek a kapcsolódó tűzszakaszra való átterjedését 
előírt időtartamig megakadályozza. 

Tűzvédő álmennyezet: egy helyiségben, legfeljebb egy tűzszakaszban kialakított olyan álmennyezet, amely 
tűzvédő képességénél fogva a felette levő födémmel vagy tetőszerkezettel együtt a szerkezetre előírt 
tűzállósági határértéket biztosítja. 

Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, 
építmények, létesítmények besorolására meghatározott kategória, bennük folytatott tevékenység során 
előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai 
folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben – (lakó- és közösségi épületek stb.) – a rendeltetés alapján. 

Tűzállósági fokozat: egy építmény egészére és tűzszakaszaira vonatkozó olyan kategória, amely 
meghatározza az épületszerkezetek tűzállósági határértékének és éghetőségének követelményeit az 
építmény/tűzszakasz tűzveszélyességi osztálya, esetenként rendeltetése és szintszáma alapján. 

Tűzterhelés: az építmény, épület adott tűzszakaszában, helyiségében jelen lévő és beépített éghető anyagok 
tömegéből (kg) és fűtőértékéből (MJ/kg) számított hőmennyiség egységnyi padlófelületre vonatkoztatott 
értéke, MJ/m2-ben. 

Tűzszakasz: az építmény vagy szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, 
amelyet a szomszédos egységektől – meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű – tűzgátló 
szerkezetek és a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso
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Kiürítés: a tűz által veszélyeztetett helyiségben, tűzszakaszban, épületben lévő személyek eltávozása 
(eltávolítása). 

Kiürítési útvonal: a kiürítésre számításba vett útvonal. 

Kiürítési időtartam: a kiürítésre számításba vett időtartam. 

Tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló megfelelő teherbírású, 
szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal szélességű a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út. 

Tűzoltási felvonulási terület: az épületek tűzoltására, mentésére szolgáló a homlokzat előtt létesített, 
megfelelő terület (út) 

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási 
hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, 
szikrázással jár. 

1.3.1.3. A tűzvédelmet érintő építészeti fogalmak 
Létesítmény: az egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége. 

Szabadtér: helyiségnek nem minősülő térség – beleértve a nyitott fedett színeket –, ahol termelést, 
raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. 

Építmény (az épület, műtárgy gyűjtő fogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, 
készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül, minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a 
talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön 
létre. 

1.3.2. A tűzveszélyességi osztályok 

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a 
tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabad tereket, a tűzszakaszokat, az 
épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.  

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az OTSZ alapul vételével a tevékenység során előállított, 
feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiát, 
tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó, 
kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokban foglalt előírásokat kell figyelembe venni. 
 

Az OTSZ szerint öt tűzveszélyességi osztályt különböztetünk meg: 
„Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”), 
„Tűz- és robbanásveszélyes" (jelzése: „B”), 
„Tűzveszélyes” (jelzése: „C”), 
„Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”), 
„Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”). 
 

„Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 
· az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és 

a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyes veszélyességi 
osztályba sorolt, 

· az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, 
illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, 

· az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete 
eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü > Tlpnyt és Tü > 35 °C 

· az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 
legfeljebb 10%; 

· az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú 
anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység 
közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő; 

· a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) helyisége; 
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· az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs 
hatékony szellőztetése. 

 
„Tűz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

· az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és 
a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, 

· az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez, 
· az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja 

legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a 
nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü >Tlpnyt –20 °C és Tü > 
35 °C, 

· az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-
nál nagyobb; 

· az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú 
anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység 
közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő; 

· a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott 
anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez. 

 
„Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

· az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 
°C, 

· a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos 
petróleum, 

· az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, 
vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal 
kisebb, azaz Tü < Tlpnyt –20 °C, Tü > Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C,  

· az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével; 
· az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú 

anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák; 
· az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb; 
· az üzemanyagtöltő-állomások. 

 
„Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

· az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál 
nagyobb, 

· az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi 
hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt –50 °C és 
Tü > 35 °C,  

· az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható 
meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb 

· az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú 
anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt 
lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak; 

· az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett 
dolgoznak fel; 

· az a közösségi épület, amely nem tartozik a “C” tűzveszélyességi osztályba; 
· az iroda-, lakó- és szállásépület; 
· gépjárműtároló (építmény, szabadtér); 
· állattartó helyiség. 

 
„Nem tűzveszélyes” (jelzése: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: 

· a nem éghető anyag; 
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· az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti 
hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak. 

1.3.3. A tűzveszélyességi osztályba sorolás 

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell 
összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek 
meghaladják a 40%-ot. 

A helyiség, vagy a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó 
veszélyességi övezetek az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva összesített alapterületei a helyiség, 
vagy a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladja. 

A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó 
helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva 
összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladja. 

A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a 
hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva összesített 
alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladja. 

A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, 
szabadterek osztályonként az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva összesített alapterületei a 
létesítmény alapterületének 40%-át meghaladja. 

A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadtérnek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak 
közlekedésre használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell 
hagyni. 

1.3.4. A tűzállósági fokozat 

A tűzállósági fokozat egy épület egészére vonatkozó olyan kategória, amely meghatározza az 
épületszerkezetek tűzállósági határértékének és éghetőségének követelményeit, az épület tűzveszélyességi 
osztálya, esetenként rendeltetése és szintszáma alapján. 
 

Az építményt vagy annak tűzszakaszát - a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően - az alábbi I-
V. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani: 
a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén I-II., 
b) „C” tűzveszélyességi osztály esetén I-III., 
c) „D” tűzveszélyességi osztály esetén I-IV., 
d) „E” tűzveszélyességi osztály esetén I-V. 
 

A tűzállósági fokozatokkal összefüggő követelmények feleljenek meg a vonatkozó jogszabályoknak. 
A tűzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül 
I. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani a magas épületet, továbbá azt a középmagas, 
tömegtartózkodásra szolgáló épületet 
Legalább II. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani a bölcsődét, óvodát, szociális otthont stb. 
Legalább III. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani az iskolát, a kétszintesnél magasabb 
lakóépületet. 
Legalább IV. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani a „C” tűzveszélyességi osztályba sorolású 
függőleges térelhatároló nélküli fedett terek épületszerkezeteit, a legfeljebb egy pinceszinttel, földszinttel és 
egy emeleti szinttel (vagy beépített tetőtérrel) rendelkező lakó- és üdülőépületeket, továbbá azt az egyszintes 
közösségi rendeltetésű épület, aminek befogadóképessége a 25 főt meghaladja, de legfeljebb 50 fő. 
Legalább V. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani a legfeljebb egyszintes üdülő- és közösségi 
épületet, amelynek befogadóképessége legfeljebb 25 fő. 
Amennyiben a tűzállósági fokozat az előzőek alapján nem állapítható meg, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság állásfoglalása az irányadó. 
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1.3.5. Éghető folyadékok és olvadékok tűzveszélyességi csoportosítása 

1.3.5.1. Legfontosabb fogalmak 
Folyadék: az az anyag, amely legfeljebb 101,325 kPa (1,0 bar) abszolút nyomáson, legfeljebb 35 °C-on 
cseppfolyós halmazállapotú és gőznyomása 50 °C-on legfeljebb 300 kPa (3,0 bar) abszolút nyomás. 

Olvadék: az az anyag, amely 101,325 kPa (1,0 bar) abszolút nyomáson, 35 °C-nál magasabb hőmérsékleten 
cseppfolyós halmazállapotú és gőznyomása az üzemi hőmérsékleten nem haladja meg a 300 kPa (3,0 bar) 
abszolút nyomást.  
Azokat a folyadékokat, amelyeknek a gőznyomása 50 °C-on, és azokat az olvadékokat, amelyeknek 
gőznyomása az üzemi hőmérsékleten meghaladja a 300 kPa (3,0 bar) abszolút nyomást cseppfolyósított 
gáznak kell tekinteni. 

Éghető: az a cseppfolyós anyag, amelyből megszabott körülmények között (vonatkozó vizsgálati módszer), 
párolgás következtében annyi gőz keletkezik, hogy az a körülötte levő levegővel elegyedve, láng közelítésére 
meggyullad és legalább 5 másodpercig ég. 

Lobbanáspont: a tűz és robbanásveszélyes vegyi anyagok jellemzőire vonatkozó műszaki követelmények 
szerint. Kétféle lobbanáspontot szoktunk meghatározni: a nyílttéri és a zárttéri lobbanáspontot,melyeket 
különböző típusú készülékekkel pl.: Abel, Abel-Pensky, Tag, Pensky-Martens stb.) mérünk. 

Üzemi hőmérséklet: a kezelés folyamata alatt előforduló legnagyobb hőmérséklet.  

Tűzveszélyességi fokozat: az éghető cseppfolyós anyagok esetén a lobbanásponttól és az üzemi 
hőmérséklettől függő kategória. 
A tűzveszélyességi fokozatok függetlenek a szállításra vonatkozó előírásoktól (ADR, RID, ADN stb.) 

1.3.5.2. Tűzveszélyességi fokozatok 
Az éghető cseppfolyós anyagokat a következő tűzveszélyességi fokozatba kell sorolni: 
I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik az az éghető cseppfolyós anyag, amelynek: 

· zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy 
· üzemi hőmérséklete(Tü) eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját (Tlpny),  azaz  Tü ≥ 

Tlpnyt és Tü > 35 °C 

 
II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik az az éghető cseppfolyós anyag, amelynek: 

· zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy 
· üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 

20 °C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü > Tlpnyt - 20 °C és Tü > 35 °C 

III. tűzveszélyességi fokozatba tartoznak a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok 
és a világításra használatos petróleum, továbbá az az éghető cseppfolyós anyag, amelynek: 

· nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy 
· üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal 

kisebb, azaz Tü = Tlpnyt - 20 °C, Tü = Tlpnyt - 50 °C és Tü > 35 °C 

IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik az az éghető cseppfolyós anyag, amelynek: 
· nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy 
· üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt, több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt - 

50 °C és Tü > 35 °C 

1.3.6. Tűzoltó készülékek 

A hordozható tűzoltó készülékek tűz esetén az elsődleges beavatkozás eszközei, amelyek – méretükből, 
kialakításukból és működési idejükből adódóan - kizárólag kezdeti tüzek oltására alkalmasak. 

A hordozható tűzoltó készülék olyan eszköz, amelyből az oltóanyagot a készülékben lévő nyomás 
hatására, irányíthatóan a tűz fészkére lehet kilövellni, és maximális össztömege 25 kg. 
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A tűzoltó készülékeket csoportosíthatjuk oltóanyaguk szerint, nagyságuk szerint, illetve működési 
időtartalmuk alapján. 

Oltóanyag szerint megkülönböztetünk: porral oltókat (P), vizzel oltókat (V), habbal oltókat (H), 
halonnal oltókat (G) és szén-dioxiddal oltókat (CO2). Jelenleg halonnal oltóként a halon pótlására készült 
oltógázokat tartalmazó készülékeket értjük. 

A nagyság szerinti csoportosításnál a hasznos oltóanyag tömeget, vagy térfogatot vesszük figyelembe. 
Ennek megfelelően pl. 1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 kg-os, 6, 9 literes készülékek a legelterjedtebbek. 

Működési időtartamuk alapján a következő kategóriák léteznek: 
· 3 kg-ig 6 sec 
· 3-6 kg között 9 sec 
· 6-10 kg között 12 sec 
· 10 kg felett 15 sec 
Működési hőmérséklettartományuk általában – 20 és + 60 ˚C között van, a vizes bázisú készülékeknél 

+5 és + 50 ˚C között. 
A készülékeket véletlenszerű működtetés megakadályozására biztosító elemmel látják el. 
A szén- dioxiddal oltó tűzoltó készülék kivételével a készülékek üzemi nyomása – típustól függően – 

12 – 18 bar. A szén-dioxiddal oltók üzemi nyomása 20 ˚C-on kb. 60 bar, azonban 30 ˚C hőmérsékleten akár 
190-200 bar is lehet. 
 

A tűzoltó készülékek használata során az alábbi biztonsági előírásokat kell betartani: 
· Személyekre az oltóanyagot irányítani szigorúan tilos! 
· A tűz területétől a minimális oltástávolságot meg kell tartani! ( min. 1, 1,5 m) 
· Minden esetben ellenőrizni kell, hogy az oltóanyag alkalmas e az égő anyag oltására. 

 
Minden hordozható tűzoltó készülék matricáján jelölni kell, hogy milyen típusú tüzek oltására 

alkalmas, ezért a halmazállapotok szerint tűzosztályokat határoztak meg. Az éghető szilárd anyagot „A” , az 
éghető folyadékot „B” az éghető gázt „C” betűvel jelölik. A halmazállapottól eltérő jelölést „D” az éghető 
fémeknél használnak.  
 

A hordozható tűzoltó készülékek használata előtt ellenőrizni kell a készülék épségét és 
működőképességét. 

A tűz oltás megkezdésekor még a veszélyeztetett területen kívül kell a készüléket üzembe helyezni a 
biztonsági elem eltávolításával, és az oltandó területet működő készülékkel kell megközelíteni a füst, láng és 
légáramlás figyelembe vételével. 

A tűzoltás megkezdése előtt a közvetlen környezetben tartózkodókat figyelmeztetni kell a készülék 
használatára, illetve a veszélyhelyzet kialakulására. 

Tűz oltást csak olyan személy végezzen, akinek egészségi, mentális állapota megfelelő, illetve ismeri a 
tűzoltó készülék használatát és a tűz oltással kapcsolatos alap információkat. 

 

 

 

1.3.6.1. videó: Tűzoltási gyakorlat 

Közvetlen tűz oltásra az egyes személyek nem kötelezhetők! 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-01_Tuzoltas.wmv
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/videok/Video-01_Tuzoltas.wmv
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1.3.7. A tűzvédelmi szempontból fontos biztonsági jelekre vonatkozó fogalmak 

Biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, 
rögzített elhelyezésű jel. 

Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a kijárat, vészkijárat helyét, és az épületen belül, vagy a 
szabadtéren - a közlekedési (kijárati) úton - annak irányát mutatja. 

Tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék 
elhelyezését jelzi. 

Elsősegély- vagy veszélyhelyzeti jel: olyan biztonsági jel, amely a vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó 
helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi. 

Tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt; 

Figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet. 

Rendelkező jel: olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő. 

Jelzőtábla: biztonsági jelet hordozó tábla, amelynek felismerhetőségét kellő megvilágítás biztosítja. 

Kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla. 

Biztonsági szín: olyan szín, amelynek meghatározott jelentése van a biztonság szempontjából. 

Képjel (piktogram): jelzőtáblán vagy világító táblán alkalmazott sematikus ábra. 

Világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból álló, belülről vagy hátulról kivilágított, vagy fénykibocsátó 
anyagból készült (utánvilágító) biztonsági jelet hordozó eszköz. 
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A biztonsági jelek színét az alábbi táblázat tartalmazza: 
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2. A JEGYZŐKÖNYVVEZETÉS FORMAI ÉS TARTALMI 
KÖVETELMÉNYEI 

2.1. A jegyzőkönyv tartalma 

A szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatokon a kiindulási anyagokból az irodalmi leírás szerint a 
reakciót végrehajtva, a feldolgozás lépései után kapjuk a nyersterméket, amelyet megtisztítva a kívánt 
termékhez jutunk. E munka során jegyzőkönyvet készítünk, mely tartalmazza az adott irodalmi eljárás 
leiratát, a felhasznált anyagok és a végtermék mennyiségi és minőségi adatait, valamint az elvégzett 
kísérlet részletes leírását. Törekedjünk arra, hogy az általunk feljegyzett adatok alapján a kísérlet 
pontosan megismételhető legyen. A laboratóriumi jegyzőkönyvben tüntessük fel a feladat 
végrehajtásánál tett saját megfigyeléseinket is! 
 

Minden előállítandó anyag esetén a leiratot a füzet bal oldalára igényesen ragasszuk be, a 
további részeket olvasható kézírással készítsük el. Jobb oldalra a munka- és balesetvédelemmel 
kapcsolatos tudnivalókat írjuk, melyeket a reakcióhoz felhasznált vegyszerek és a végtermék H/P 
mondatai tartalmaznak, majd a következő oldalon kezdjük az adott feladatra vonatkozó 
jegyzőkönyvet.  
 
A jegyzőkönyv részei: 
– cím, 
– reakcióegyenlet, 
– nyitó táblázat, 
– munka menete, 
– zárótáblázat. 
 
Cím 
A jegyzőkönyvben, középen felül, az elkészítendő preparátum nevét, vele egy sorban, az oldal szélén a 
kísérlet megkezdésének dátumát tüntetjük fel. 
 
Reakcióegyenlet 
A reakcióegyenlet felírásánál a reakcióban részt vevő anyagok a megfelelő sztöchiometriai számmal, 
az oldószerek, a katalizátorok, valamint a melléktermékek is szerepeljenek.   
 
Nyitó táblázat 
A részletes reakcióegyenlet után a nyitó táblázat következik, melyben a leirat alapján a reakcióhoz 
használandó reagensek, szubsztrátumok, oldószerek, katalizátorok mennyiségi és minőségi adatait 
adjuk meg:  
– moltömeg     (g/mol),  
– mennyiség     (tömeg [g], térfogat [cm3] és anyagmennyiség [mol]), 
– a felesleg anyagmennyisége   (mol), 
– fizikai jellemzők    (olvadáspont[°C], forráspont [°C], sűrűség [g/cm3]), 
– anyagtartalom    (%). 
 
A nyitó táblázathoz tartozó vegyszerek fizikai jellemzői és a H/P mondatok megtalálhatók az alábbi 
honlapokon: 
 
http://www.omfi.hu 
http://www.sigmaaldrich.com  
http://www.och.bme.hu 
 
 
 

http://www.omfi.hu/
http://www.sigmaaldrich.com/
http://www.och.bme.hu/
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Munka menete 
A laboratóriumi gyakorlat során az elvégzett munkával párhuzamosan vezessük a jegyzőkönyvet. A 
reakció kivitelezésekor részletesen ismertessük a kísérleti körülményeket (reakcióidő, hőmérséklet, 
melegítés vagy hűtés módja), illetve a felhasznált oldószer minőségét (technikai, desztillált vagy 
abszolutizált) is említsük meg. A jegyzőkönyv tartalmazza a reakciót követő különböző műveletek, a 
reakcióelegy feldolgozásának és a nyerstermék tisztításának tényadatait is, például: 
– a szakaszos extrakciónál: az extraháló oldószer mennyiségét, 
– az átkristályosításnál: az oldószer mennyiségét, 
– a desztillációnál: a frakciók forráspontját, tömegét. 
Amennyiben vékonyréteg-kromatográfia (VRK) módszerével követjük a reakció menetét, vagy a 
termék minőségét szeretnénk ellenőrizni, a VRK-lap rajza mellett tüntessük fel az adszorbenst, a 
futtatóelegyet alkotó oldószereket, illetve azok arányát. 
 
A laboratóriumi gyakorlat közben használt készülékek rajzát a füzetben ceruzával, a valóságnak 
megfelelően kell elkészíteni. Az összeszerelt készülékeket használatuk előtt az oktató minden esetben 
ellenőrzi!  
  
Fontos, hogy a jegyzőkönyvben rögzítsük a feladat elvégzése során nyert tapasztalatokat, a leírástól 
történt eltéréseket, valamint azok indoklását. Törekedjünk az előállítandó anyag készítésekor a precíz 
munka mellett a kísérlet hiteles leírására. 
 
Zárótáblázat 
A tisztított termék tömegét és fizikai állandóit (kristályos anyagnál olvadáspont, folyadéknál 
forráspont és törésmutató), valamint a külső megjelenését a zárótáblázatban foglaljuk össze. A saját 
termelés %-os értékét az elméleti termelésből számoljuk (elméleti termelés: 100%).   
 
 

A jegyzőkönyv előkészítése 
 

A szerves kémiai laboratóriumi munka megkezdését alapos felkészülésnek kell megelőznie szerves 
kémiából, valamint munka- és balesetvédelemből. A gyakorlatra a jegyzőkönyvet előkészítve hozzuk, 
mely a megadott előállítás leiratának beragasztását, a H/P mondatok, a cím, a reakcióegyenlet és a 
nyitó táblázat megírását jelenti. 
 
A jegyzőkönyv előkészítését és vezetését a terc-butil-klorid előállításának példáján mutatjuk be.  
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terc-Butil-klorid 

OH + HCl Cl

C4H10O
M 74,12 M 36,46

C4H9Cl
M 92,57
Fp. 52 oC
nD

20 1,3857  
 

250 ml-es Erlenmeyer lombikba 12,3 g (15,9 ml, 0,166 mol) terc-butil-alkoholt és 48,3 g (41 ml,  
0,5 mol) koncentrált (vagy 61 g – 53 ml 30%-os) sósavat öntünk. Az elegyet összekeverjük és egy  
250 ml-es választótölcsérbe öntjük. A reakcióelegyet 10 percig rázogatjuk, majd a rázótölcsérből a 
dugót kivéve hagyjuk a fázisokat szétválni. Kb. 15-20 perc múlva a termék elválik. Az alsó savas 
fázist elengedjük, a felső szerves fázist 10%-os nátrium-karbonát oldattal, majd vízzel mossuk. A 
semlegesre mosott szerves fázist vízmentes kálcium-kloriddal megszárítjuk. A szárítószer kiszűrése 
után a terméket légköri nyomáson ledesztilláljuk (főpárlat 48–52oC között)1 és így 10–12 g (70–76%) 
terméket kapunk2. 
 
Megjegyzések 
(1)  A desztilláció kivitelezése során célszerű jeges-vizes fürdővel behűteni a szedőt. 
(2)  A desztilláláskor kapott tiszta termék tömegét és törésmutatóját a desztilláció befejezése után illékonysága 

miatt késlekedés nélkül határozzuk meg. 
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H/P mondatok 
 
terc-butil-alkohol:  H225-H332  P210 
 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. 

Tilos a dohányzás. 
 
sósav oldat:  H314-H335  P261-P280-P305+P351+P338-P310 
 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
Az öblítés folytatása. 

P310 Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. 
 
terc-butil-klorid:  H225    P210 
 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. 

Tilos a dohányzás. 
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terc-Butil-klorid   2010. szeptember 16. 
 
 
 

C

CH3

H3C
CH3

HClC

CH3

H3C
CH3

OH Cl

H2O++

 
 

 
 
A munka menete 

 
100 ml-es Erlenmeyer lombikba beleöntöttem a pontosan kimért terc-butil-alkoholt és a 
sósavat. Összekevertem és egy 250 ml-es választótölcsérbe öntöttem a reakcióelegyet, 10 
percig rázogattam, majd hagytam szétválni a két fázist. Körülbelül 20 perc után az alsó, 
savas (vizes) fázist egy Erlenmeyer-lombikba leengedtem. A felső (szerves) fázishoz 
hozzáadtam 10 ml 10%-os nátrium-karbonát oldatot, összeráztam, elválasztottam, majd 20 
ml vizet, összeráztam és ismét elválasztottam. A szerves fázist óraüveggel lefedett kis 
Erlenmeyer-lombikban kálcium-kloriddal megszárítottam. A szárítószert kiszűrtem, az 
átlátszó folyadékot légköri nyomáson vízfürdő segítségével desztilláltam.  
 
Készülékrajz       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desztilláló készülék 

 
 

 Molekulatömeg Előírt mennyiség Felesleg Op. Fp. Sűrűség Anyagtartalom 
  (g/mol) (g) (cm3) (mol) (mol) (°C) (°C) (g/cm3) (%) 
terc-butil-alkohol 74,12 12,30 15,7 0,167  -  26 83 0,775 100 
sósav 36,46 60,77 52,9 0,500 0,333  -   -  1,149 30 



34  Szerves kémiai praktikum 

© Hornyánszky Gábor (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu  

A desztilláció paraméterei: 
 
Előpárlat hőmérséklete: 48-51 °C 
Főpárlat hőmérséklete: 52 °C 
Külső hőmérséklet a főpárlat desztillálása közben: 77 °C 
Előpárlat tömege: 0,71 g 
Főpárlat tömege: 11,15 g 
 
A főpárlatból törésmutatót mértem,  nD20=1,3849. 
 

terc-butil-klorid molekulatömege: 92,57 g/mol 

  Termelés Op. Fp. nD20 Külső megjelenés 
  (g) (%) (°C) (°C)     

Elméleti 15,46 100  -   -   -   -  
Irodalmi 10–12 70–76  -  48–52 1,3857 színtelen folyadék 
Saját 11,15 72  -  52 1,3849 színtelen folyadék 
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3. A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ESZKÖZEI 

A szerves kémiai laboratóriumban használt eszközöket anyaguk alapján feloszthatjuk fémeszközökre és 
üvegeszközökre. Ezeken kívül a laboratóriumban megtalálhatók egyéb anyagokból (gumi, műanyag, 
porcelán stb.) készült eszközök is. 
 Az egyes eszközök segítségével üvegkészülékeket állíthatunk össze. (A készülékek összeállításának 
módját részletesen lásd a 4. fejezetben.) A laboratóriumi műveletek elvégzését elektromos berendezések 
segítik. 
 Külön csoportba szedtük a laboratóriumban található, tűzoltást segítő eszközöket. 

3.1. Fémeszközök 

   

3.1.1. ábra: Alumíniumedény 3.1.2. ábra: Állvány 3.1.3. ábra: Babó-tölcsér 

   

3.1.4. ábra: Csipesz 3.1.5. ábra: Dió 3.1.6. ábra: Dugófúró 

   

3.1.7. ábra: Gázégő 3.1.8. ábra: Hofmann-szorító 3.1.9. ábra: Hűtőfogó 

http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-01-abra-Aluminium_edeny.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-02-abra-Allvany.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-03-abra-Babo_tolcser.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-04-abra-Csipesz.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-05-abra-Dio.jpg
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-06-abra-Dugofuro.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-07-abra-Gazego.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-08-abra-Hofmann_szorito.jpg.JPG
http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Laborjegyzet/kepek/3-1-09-abra-Hutofogo.jpg

