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Célkitűzés 

Szakdolgozatom fő céljai: 

• Jogszabályok ismertetése és 

értelmezése 

• Háztartási vegyszerek összetevőinek 

vizsgálata és ismertetése 

• Vegyszerek háztartási felhasználásának 

megismerése kérdőíves formában 



Bevezetés és alapfogalmak 

• Veszélyes anyagok fogalma: 

 Kémiai Biztonságról 2000. évi XXV. Törvény 

 EüM rendelet 44/2000. (XII.27) 

 2015. évi ADR, 2015.évi LXXXIX. Törvény 

• Hulladék fogalma: 

 2012.évi CLXXXV. Hulladék törvény 

 72/2013. (VIII.27) VM rendelet a Hulladékjegyzékről 

• Veszélyes hulladék fogalma 

 



Biztonsági adatlap ismertetése 

• Alapinformációk 

• Adatlap kiállítója 

• Törvényi megfelelés 

• Adatlap felépítése 

• Tartalma 

• Néhány fontos jellemző a háztartásoknak 

 



Veszélyes hulladékok a háztartásokban 

• Veszélyes hulladékok 

• Milyen veszélyt rejtenek? 

• Kezelésük 

• Kezelési szabályaik 



Háztartásokban előforduló veszélyes anyagok 

• Összesen 110 termék, 56 nem kapott veszélyességi besorolást 

irritatív (Xi) 36 

ártalmas (Xn) 6 

környezeti veszély (N) 8  

tűzveszélyes (F) 1 

maró (M) 12 

fokozottan tűzveszélyes (F+) 4 



Háztartásokban előforduló veszélyes anyagok 

• Veszélyes összetevők ismertetése 

 

Anyagnév CAS db Veszély jellege 

Sodium 

Dodecylbenzenesulfonate 68411-30-3 25 Irritatív (Xi),Ártalmas (Xn) 

Sodium Carbonate 497-19-8 22 Irritatív (Xi), égést tápláló (O), ártalmas (Xn) 

nátrium-hipoklorit 7681-52-9 13 maró (C ), környezeti veszély (N), irritatív (Xi) 

Nátrium-hidroxid 1310-73-2 13 maró (C ), irritatív (Xi), 

Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 12 

irritatív (Xi), ártalmas (Xn), égést tápláló (O), 

környezeti veszély (N) 

etoxilált (C12-C14) alkohol-

szulfátok nátrium sói 68891-38-3 12 irritatív (Xi), ártalmas (Xn) 



Kérdőív - célcsoportok 

• 100 megkérdezett ember 

• Nemek megoszlása: 22% férfi és 78% nő 

• 5 korcsoport, legaktívabb 21-35 közöttiek 

• Foglalkozás: 

• Gazdaságtudomány 29% 

• Természettudomány: 17 % 

• Egyéb: 42 % 

 
 



Kérdőív - eredmények 

3% 

94% 

3% 

Megkérdezettek szerint ez fejlődik mikor 
sósav tartalmú vegyszert hypoval összeönt 

hidrogén 

klór 

nitrogén 



 Kérdőív - eredmények 

92% 

8% 

Megkérdezett ezt cselekszik, ha sósav 
tartalmú vegyszert hypoval önt össze 

kinyitom az ablakot és 
elhagyom a helyiséget 

kinyitom az ablakot, hogy 
kiszellőztessek, de folytatom a 
munkát 



 Kérdőív - eredmények 

4% 

96% 

Fejlődő gáz hatása a megkérdezettek szerint 

bántja a nyálkahártyákat, de 
nagyobb veszéllyel nem jár 

köhögést okoz, bántja az 
orrnyálkahártyákat továbbá nagyon 
nagy dózisban fulladásos halált is 
okozhat 



Összefoglalás és konklúzió 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


