
 
Anyagok és készítmények tulajdonságaik alapján történő besorolása 

 
 
 
 

Az anyagok és készítmények fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságai 
alapján, tűz- és robbanásveszélyesség szerinti osztályozása: 

 
- robbanó anyagok és készítmények: az olyan folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd 

anyagok és készítmények, amelyek a légköri oxigénnel vagy anélkül, gyors gázfejlődéssel 
járó hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek adott kísérleti körülmények között, illetőleg 
nyomásra vagy hőre felrobbannak, 

 
Robbanásveszélyes (E) anyagok 

 
 
 
 
 

- oxidáló anyagok és készítmények: azok az anyagok és készítmények, amelyek más, 
elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakciót adnak. 

 

 
Égést tápláló, oxidáló (O) anyagok 

 
- fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények: azok a folyékony anyagok és 

készítmények, amelyeknek lobbanás- és forráspontja rendkívül alacsony, azon gázok, 
amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve 
gyúlékonyak. 

 



 
 Fokozottan 
tûzveszélyes  

(F+) anyagok 
 

 
- tűzveszélyes anyagok és készítmények: azok az anyagok és készítmények, amelyek a 

levegőn, normális hőmérsékleten öngyulladásra képesek,  szilárd halmazállapotban 
valamely gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a 
gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak, olyan folyékony anyagok 
és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek, vízzel vagy 
nedvességgel érintkezve könnyen gyulladó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben. 

 

 
Tûzveszélyes (F) anyagok  

 
- kismértékben tűzveszélyes anyagok és készítmények: olyan folyékony anyagok és 

készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek; 
R 10 Kevésbé tűzveszélyes 



 
 

 
Az anyagok és készítmények mérgező (toxikológiai) tulajdonságai alapján, 

toxikológiai sajátosságok szerinti osztályozása: 
 
 

- nagyon mérgezőek: azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, 
lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén igen kis mennyiségben halált 
vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak. 

 

 
 Nagyon mérgezõ (T+) anyagok 

 
- mérgezőek: azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a 

bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben halált vagy heveny, illetve 
idült egészségkárosodást okoznak. 

 

 
Mérgezõ (T) anyagok  

 
 

- ártalmasak: azok az anyagok és készítmények, amelyek a belégzésük, lenyelésük 
vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny, illetve idült 
egészségkárosodást okozhatnak. 

 

 
Ártalmas (Xn) anyagok 

 
 
 



 
- maró (korrozív) anyagok és készítmények: amelyek élő szövettel érintkezve azok 

elhalását okozzák, irritáló vagy izgató anyagok és készítmények, olyan nem maró 
anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való 
pillanatszerű, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak. 

 

 
Irritatív (Xi) anyagok  

 
- túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és készítmények: 

amelyek ismételt belégzésüket, illetőleg a bőrön vagy a nyálkahártyán történő ismételt 
felszívódásukat követően túlérzékenységet okoznak. A túlérzékenység gyulladásos 
(bőr, nyálkahártya, kötőhártya), fulladásos reakcióban (tüdő) vagy a keringés 
összeomlásának formájában jelenhet meg. 

 

 
Irritatív (Xi) anyagok  

 
 
- karcinogén anyagok és készítmények: olyan anyagok és készítmények, amelyek 

belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe 
jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik. 
Lehet:  T+, T, Xn-besorolású 
 

- mutagén anyagok és készítmények:  amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a 
nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak 
vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát. 
Lehet:  T+, T, Xn-besorolású 
 

- reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények: 
amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a 
szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban 
morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak; 
Lehet:  T+, T, Xn-besorolású 

 
 
 



 
Az anyagok és készítmények környezetkárosító (ökotoxikológiai) tulajdonságai 

alapján, ökotoxikológiai sajátosságok szerint lehetnek: 
 

- környezetre veszélyes anyagok és készítmények: amelyek a környezetbe jutva a 
környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, 
illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biodiverzitását 
megváltoztatják. 

 

 
Környezeti veszély (N) anyagok 

 


