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A MAGYAR KOZMETIKAI ÉS HÁZTARTÁS-VEGYIPARI SZÖVETSÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA  

A BIZTONSÁGI ADATLAPRÓL 

 

BIZTONSÁGA ADATLAP SZÜKSÉGESSÉGE 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. cím 31. cikk 
(1) szerint 

(1) Az anyag vagy készítmény szállítója az anyag vagy készítmény átvevőjét ellátja a II. 

melléklettel összhangban összeállított biztonsági adatlappal, amennyiben: 

a) egy anyag vagy készítmény megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a 

67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelvvel összhangban veszélyes anyagként sorolandó 

be; vagy 

b) egy anyag a XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban a perzisztens, 

bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

(vPvB) anyag; vagy 

c) egy anyagot az a) és b) pontban említettektől eltérő okokból vettek fel az 59. cikk (1) 

bekezdésével összhangban létrehozott jegyzékbe. 

 

KIVÉTELEK 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. cím 31. cikk 
(3) szerint 

(3) A szállító az átvevő felet – annak kérésére – a II. melléklettel összhangban 

összeállított biztonsági adatlappal látja el, amennyiben valamely készítmény nem felel 
meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján az 1999/45/EK irányelv 5., 6. és 7. cikkével 
összhangban veszélyes anyagként sorolandó be, de: 

 nem gáznemű készítmények esetében = 1 tömegszázalék, gáznemű készítmények 
esetében pedig = 0,2 térfogatszázalék egyedi koncentrációban legalább egy olyan 
anyagot tartalmaz, amely az emberi egészségre vagy a környezetre veszélyt jelent; vagy 

 nem gáznemű készítmények esetében = 0,1 tömegszázalék egyedi koncentrációban 
legalább egy olyan anyagot tartalmaz, amely a XIII. mellékletben meghatározott 
kritériumokkal összhangban a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag, vagy amelyet az a) pontban említettektől 
eltérő okokból vettek fel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban létrehozott jegyzékbe; 

 vagy olyan anyagot tartalmaz, amelynek tekintetében közösségi munkahelyi expozíciós 
határértékeket állapítottak meg. 
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A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. cím 31. cikk 
(4) szerint 

(4) Nem kell összeállítani a biztonsági adatlapot, amennyiben a lakossági felhasználásra 

kereskedelmi forgalomba kerülő veszélyes anyagokhoz vagy készítményekhez 

elegendő információt biztosítanak ahhoz, hogy a felhasználók megtegyék a szükséges 
intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet védelme érdekében, kivéve, 
ha a továbbfelhasználó vagy a forgalmazó azt kéri. 

 

KOZMETIKAI TERMÉKEK 
 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. cím 2. cikk (6) 
szerint 

 
(6) A IV. cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni a végső felhasználónak szánt, 

készterméknek minősülő következő készítményekre: 
… 

b)   a 76/768/EGK irányelvben meghatározott kozmetikai termékek; 

 

BIZTONSÁGI ADATLAP FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményei alapvetően megegyeznek a korábban 
előírtakkal, azonban 1907/2006/EK REACH rendelet egyéb követelményei (regisztráció, stb.) 
miatt néhány pont kiegészült, illetve a 2. és 3. pontok felcserélődtek.  

Az Európai Bizottság útmutatása alapján a biztonsági adatlapokat 

 formailag csak akkor kell módosítani, ha más érdemi tartalmi változások (pl. 

összetétel vagy besorolás módosulása, stb.) miatt az amúgy is szükséges; 

 illetve a REACH rendelet miatti módosítások (pl. regisztrációs szám, expozíciós 
forgatókönyvek, stb) akkor szükségesek, ha azok aktuálissá válnak. 

Az Európai Bizottság értelmezése szerint azonban a biztonsági adatlapot az átvevő félnek 

az első kiszállításkor „tevőlegesen” kell átadni és az átadás tényét hatósági ellenőrzéskor 

igazolni kell. A biztonsági adatlap elektronikus módon is átadható. 

A biztonsági adatlap tartalmi követelményei az átmeneti időszakban szakaszosan 

változnak. A tartalmi követelményeket az OKBI tájékoztatója tartalmazza, ami a 

http://www.okbi.hu/images/reach/abiztonsagiadatlap_jav2.pdf helyről érhető el. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Biztonsági adatlapot csak a veszélyesnek osztályozott anyagok és készítmények, 

illetve PBT, vPvB vagy jelölt listás anyagok esetében kell elkészíteni és 

továbbadni! 

Nem veszélyesnek osztályozott anyagok/készítmények esetében bizonyos 

feltételek teljesülése esetén kell a biztonsági adatlapot elkészíteni, de továbbadni 

csak az átvevő fél kérésére kell. 

Nem kell biztonsági adatlapot készíteni (kivéve, ha a forgalmazó kéri) olyan lakosság 

számára forgalomba kerülő anyag/készítmény esetén, amelyhez az emberi és 

környezeti biztonság eléréséhez elegendő információt nyújtanak. 

Kozmetikai termékek esetében nem kell biztonsági adatlapot készíteni! 

A biztonsági adatlap formai módosítása csak az érdemi tartalmi változásokkal 

egyidejűleg szükséges! 

A biztonsági adatlap elektronikus úton is átadható. 

A biztonsági adatlap tartalmi része az átmeneti időszakban változik! 

 

  

 
Murányi István 
főtitkár 


