
Tisztelt Szakember! 

A munkavédelmi hatóság 2015. I. félévi tapasztalatairól szóló jelentése szerint az ellenőrzések 6926 

munkáltatót érintettek, amelynek során ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzött munkáltatók 83,5%-

ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, amelyből a munkavédelmi hatóságnak 2159 

esetben kellett intézkednie a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése miatt. 

Kiadónk új szakmai folyóirata minden, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos előírást 

feldolgoz! 

 

Kezelés » Raktározás » Szállítás » 

Hazai és nemzetközi előírások » 

Kockázatértékelés » Iparbiztonság » 

Hulladékgazdálkodás » Felhasználás 

Ízelítő a januári lapszám témái 

közül: 

 Robbanásveszélyes anyagok raktározása 
 Biztonsági irányítási rendszerek a SEVESO III. 

irányelv tükrében (a cikksorozat 1. része) 
 Toxikus nehézfémek a környezetben 
 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezés szabályai 
 Elemek és akkumulátorok hulladékként való 

kezelése 
 A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése, kiemelt 

területek 
 ADR, ADN és RID (a cikksorozat 3. része) 

Az elkövetkezendő lapszámok kiemelt témái: 

 Foglalkozás-egészségügy – A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentése és kivizsgálása 
 Kockázatértékelés elvégzése 
 Veszélyes anyagok és keverékek kezelésére vonatkozó előírások 
 Veszélyes anyagok tárolása a munkahelyen 
 Gyártó cégek feladatai és kötelezettségei a veszélyes anyagokhoz kapcsolódóan 
 A REACH előírásainak magyarázata, értelmezése, gyakorlati alkalmazása 
 ADR Raktárak működése a gyakorlatban 
 Veszélyes hulladékok kezelése 
 Hulladékok besorolása, hulladékjegyzék 
 Illékony szerves vegyületekre vonatkozó előírások 
 Továbbfelhasználókat érintő rendelkezések, gyakorlati problémák 



Miben segíti Önt a kéthavonta, kizárólag elektronikus formában 

megjelenő szaklap? 

 Lapunkban megtalálja a REACH, a CLP és az ADR közérthető és gyakorlati példákon keresztül végigvezetett 

magyarázatát. Kitérünk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályok jelenleg hatályos előírásaira, és 

figyelemmel kísérjük a hazai és nemzetközi jogszabályi környezet változásait. 
 Részletesen tájékozódhat a veszélyes anyagokat, illetve keverékeket gyártó, importáló, forgalmazó és 

felhasználó cégekre vonatkozó előírásokról, a szállítmányozásra és raktározásra vonatkozó speciális 

előírásokról és a foglalkozás-egészségügyi szabályokról! 
 A folyóiratot optimum verzióban is megrendelheti, így az éves előfizetés mellé szerkeszthető segédleteket is kap 

és igénybe veheti ingyenes tanácsadói szolgáltatásunkat! 
 

 

Megrendelés: 

http://www.veszelyesanyagokszaklap.hu/ 
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