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A MAGYAR KOZMETIKAI ÉS HÁZTARTÁS-VEGYIPARI SZÖVETSÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ R ÉS S MONDATOKKAL KAPCSOLATBAN

A kémiai biztonságról 2000. évi XXV. Törvény 17. §-a szerint a címkén fel kell tüntetni:

d) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény használatával járó különös
kockázatokat megjelölő, az egészségügyi miniszter által meghatározott szabványmondatokat
(R mondat);
e) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény biztonságos használatával kapcsolatos,
az egészségügyi miniszter által meghatározott szabványmondatokat (S mondat);
Valamint a törvényhez csatlakozó a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.
(XII. 27.) EüM rendelet 10. sz. melléklete szerint:

A címkének a következő adatokat kell tartalmaznia:
1 Az anyag/készítmény kereskedelmi/fantázia neve
2 Mennyisége
3 Összetevők [veszélyes anyag(ok) koncentráció tartománya], %-ban
4 A veszély jelképe és jele

5 R és S mondatok
Szövetségünk, az Országos Kémiai Biztonsági Intézettel egyeztetett véleménye
szerint a lakosság részére kiszerelt, kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékek
esetében a 44/2000. EüM rendelet 1. sz. mellékletében definiált R és S mondatok
teljes szövegükben kerülnek fel a címkére. Ennek egyértelműen az az oka, hogy
nem várható el az átlagos fogyasztótól az, hogy a vonatkozó jogszabályokat
ismerje, tehát számukra az R és S mondatokkal jelzett üzenet a lényeges.

Ezzel szemben az ipari felhasználású termékek esetében, melyek nem kerülnek ki a gyár
területéről, felcímkézhetőek csupán csak a mondatok jelzésével is (pl. R40, S2, stb.), mivel
az anyagokkal dolgozók oktatásban részesülnek, tehát tudják azt, hogy milyen üzenetet
hordoz a jelzőszám.
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A fenti gyakorlat alapján szövetségünk állásfoglalása az, hogy a hivatkozott jogszabályok
és a jogalkotó szándéka alapján a lakosságnak kiszerelt termékek esetében elegendő az R
ÉS S MONDATOK TARTALMI RÉSZÉT FELTÜNTETNI, mivel a jelzőszámok a
fogyasztóknak nem mondanak semmit, ez inkább az ipari felhasználók számára érdekes.
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