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ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK: 

Hivatalos forgalmazótól vásárolj!  

 

Mindig olvasd el a termék használati utasítását és tartsd be a 

rajta lévő biztonsági előírást! 

 

Vegyszert mindig az eredeti tárolóedényben tarts!  

 

Annyi vegyszert vegyél amennyi szükséges!  

 

Lejárt gyógyszert, vegyi terméket ne használj! 

  

A feleslegessé vált veszélyes kémiai termékeket nem szabad a 

kommunális hulladékgyűjtőkbe dobni! 

 

Kisgyermekes háztartásban a gyógyszereket, vegyszereket 

gyermekektől elzárva kell tartani. 

 

A lakásban és a kertben számos mérgező dísznövényünk lehet. 

Tájékozódjunk növényeink mérgező tulajdonságairól! 



OKBI 

CIMKÉZÉS SZABÁLYAI: 

A vegyszereket minden gyártó, és forgalmazó köteles 

ellátni megfelelő címkével, illetve használati 

utasítással. Ha a használati utasítás túl nagy méretű, 

akkor egy jól látható helyen megfelelően rögzíteni 

kell a csomagoláshoz, annak a csomagolás részét kell 

képeznie.  
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A címke (feliratozás) tartalmi és formai követelményeit a 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályozza. A hivatkozott 

rendelet 10. számú melléklet 1. pontja szerint a címkének a 

következő adatokat kell tartalmaznia: 

 

•Az anyag /készítmény kereskedelmi/fantázia neve 

•Mennyisége 

•Összetevők (veszélyes anyag(ok) koncentrációja, %-ban) 

•A veszély jelképe és jele 

•R és S mondatok 

•A gyártó vagy forgalmazó neve, telephelyének címe, 

telefonszáma 

 

 

   

  



VESZÉLYSZIMBÓLUMOK:  

 

O    égést 
tápláló, oxidáló 

  Xi   irritatív 

E     robba-
násveszélyes 

  C    maró 

F    tűzveszélyes   Xn  ártalmas 

F+   fokozottan 
tűzveszélyes 

  T    mérgező 

N  környezetre 
veszélyes 

  

T+  Rendkívül 
mérgező 
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Az R- és S-mondatok a veszélyes vegyszerek feliratozására 

vonatkozó alapvető irányelvek. 

R-mondatok az anyag fizikai-kémiai, környezeti és egészség 

károsító hatásait írják le általánosan.  

S-mondatok a biztonságos tárolásra, kezelésre, 

ártalmatlanításra, elsősegélynyújtásra és személyi védelemre 

vonatkozó információkat tartalmazzák. 

R- és S-mondatok: 
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H- és P-mondatok: 

H betű: figyelmeztető mondatok 

P betű: az óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

 

A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

egyedi, egy betűből és három számjegyből álló 

alfanumerikus kódokkal rendelkeznek. 

 

Pl.: 

H362: A szoptatott gyereket károsíthatja 

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata      

kötelező.  













Tanmese 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy  kisfiú  akit  Vegyszer  Misinek hívtak.  
Vegyszer Misi nagyon szerette a 
növényeket és az állatokat. Amikor csak 
tehette kinn sétált a szabadba  és nézte a 
szebbnél szebb virágokat. 

Sétálás közben talált egy furcsa üveget, felvette és tanakodva 
nézte. Nem tudta mitévő legyen!  
- Kinyissam?  
Törte a kis fejét!  Mivel nem tudta, hogy jó dolgot vagy rossz 
dolgot rejt az üveg ezért végül úgy döntött, hogy nem nyitja ki. 
Szerintetek helyesen cselekedett? 
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OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK: 

www.okbi.hu/ellenméreg 

 

www.kockazatos.hu 

 

www.sulinet.hu 

 

www.levego.hu 

 

http://www.okbi.hu/ellenméreg
http://www.kockazatos.hu/
http://www.sulinet.hu/
http://www.levego.hu/

