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AKTUALITÁSOK
REACH & CLP



Aktualitások – REACH rendelet

• Korlátozások:

• TDFA-k spray-kben (2021. január 2. után)

• Négy ftalát műanyagokban (2020. július 7. után)

• CMR-ek textilekben (2020. november 1. után)

• Diizocianátok (képzési követelmény)

• Ólom PVC-ben

• Ólom sörétekben (vízi élőhelyek védelme)

• Egyes veszélyes anyagok tetováló festékekben

• C9-C14 PFCA vegyületek



Aktualitások – REACH rendelet

• Regisztráció:
• regisztráció frissítések (22. cikk)

• bevezetett anyagok (regisztrálás, mennyiség számítás és 

adatmegosztás, 2019. október 30-tól, ill. 2020. január 1-től)

• REACH V. melléklet (fermentációs maradék, 2019. október 30-tól)

• Engedélyezés:
• REACH XIV. melléklet bővítése

• Kommunikáció a szállítói láncban:

• REACH II. melléklet módosítása



Aktualitások – CLP rendelet

• Harmonizált osztályozás:

• 13.  ATP (1. és 2. a) pont 2019. december 1-jétől; 2.  b), c), 

d) és e) pontok 2020. május 1-jétől)

• 14. ATP

• 15. ATP

• Veszélyes keverékek bejelentési kötelezettsége:

• VIII. melléklet módosítása



Folyamatban lévő módosítás:

• A lakossági és foglalkozásszerű 

felhasználásra szánt keverékek kezdő 

alkalmazási idejének összevonása 2021. 

január 1-re

• pH szabályok tisztázása

• UFI elhelyezése a csomagoláson

• MIM-re történő hivatkozás pontosítása

• Csoportos bejelentés feltételeinek 

egyszerűsítése



2019. ÉVI KIEMELT 

ELLENŐRZÉSI FELADATOK
Beszámoló



2019. évi kiemelt ellenőrzések I.

• REACH:
• Bórax lakossági forgalmazásának kiemelt hatósági

ellenőrzése

• Biztonsági adatlap aktualizálásának kiemelt hatósági

ellenőrzése

• Ftalátok korlátozásának ellenőrzése gyermekápolási 

cikkekben, játékokban

• (ECHA Forum – REF-7 projekt) 







2019. évi kiemelt ellenőrzések II.

• CLP:
• Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott veszélyes

anyagok és keverékek CLP rendelet szerinti

címkézésének ellenőrzése

• A lakosság számára forgalmazott tisztítószerek esetén az

1%-nál több aktív klórt tartalmazó veszélyes keverékek

CLP címkéjének ellenőrzése

• Megtévesztő csomagolású termékek szúrópróbaszerű 

ellenőrzése








2019. évi kiemelt ellenőrzések III.

• Biocid:
• Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó

ellenőrzési feladatok

• (ECHA Forum – BEF-1 projekt)









REACH: Bórax lakossági forgalmazásának 

kiemelt hatósági ellenőrzése

• Bórax vagy bórax tartalmú keverékek kiszűrése és

forgalmazásának megtiltása a REACH rendelet XVII.

mellékletének 30. bejegyzése, valamint a 6. függelék

alapján

• Összes ellenőrzés: 294 db

• Ebből feltárt nem-megfelelés: 6 db (2 gyógyszertár, 3

biobolt, 1 ruházati üzlet)



REACH: A biztonsági adatlapok 

aktualizálási kötelezettségének ellenőrzése

• A REACH rendelet 31. cikk (9) bekezdése alapján

részletezett biztonsági adatlap aktualizálási kötelezettség

ellenőrzése a veszélyes anyag vagy keverék azon

szállítójánál, aki felelős az adatlap összeállításáért

Anyag Keverék

Összes ellenőrzés (db) 101 682

Ebből feltárt nem-

megfelelés (db)
5 106



REACH: A biztonsági adatlapok 

aktualizálási kötelezettségének ellenőrzése

• Jellemző nem-megfelelések:

• elavult adatlapok,

• tartalmi-formai hiányosságok,

• adatlap-címke tartalmi eltérések

• hibás osztályozás

• regisztrációs szám hiánya

• EUH 206 mondat hiánya



REACH: Ftalátok korlátozásának 

ellenőrzése

• A REACH rendelet XVII. mellékletének 51.

bejegyzésében nevezett ftalátoknak a korlátozásban

meghatározott árucikkekben való, laborvizsgálattal

egybekötött, ellenőrzése

• Összes ellenőrzés: 27 db

• Ebből feltárt nem-megfelelés: 2 db



CLP: Veszélyes anyagok és keverékek 

címkézésének ellenőrzése

• Kizárólag kiskereskedelmi egységekben forgalmazott

veszélyes anyagok és keverékek, valamint a

gyógyszertárakban a lakosság számára értékesített

veszélyes anyagok címkéjének ellenőrzése.

Kiskereskedelmi

egységek
Gyógyszertárak

Összes ellenőrzés (db) 1329 253

Ebből feltárt nem-

megfelelés (db)
212 49



CLP: Veszélyes anyagok és keverékek 

címkézésének ellenőrzése

• Jellemző hiányosságok:

• nem megfelelő címkézés

• eltér a termékek címkéje és biztonsági adatlapja

• biocid állítás ellenére engedélyszám hiánya

• termék címkéje nem magyar nyelvű

• nem megfelelő piktogramok



CLP: Megtévesztő csomagolású termékek 

ellenőrzése

• A CLP rendelet 35. cikk (2) bekezdésének nem megfelelő

csomagolású termékek felkutatása, a termékek

forgalmazásának megszüntetése

• Összesen 8 termék esetében történt intézkedés

• Jellemző kifogások: felkelti a gyermekek figyelmét, ill.

élelmiszerhez hasonló



CLP: Aktív klórt tartalmazó veszélyes 

keverékek címkéjének ellenőrzése

• A klórgáz mérgezés/expozíció elkerülésére szolgáló, a
CLP rendelet II. melléklet 2. rész 2.6. pontja szerinti
kiegészítő címkeelem meglétének ellenőrzése
kiskereskedelmi forgalomban előforduló tisztítószerek
esetén.

• EUH206: „Figyelem! Tilos más termékekkel együtt
használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.”

• Összes ellenőrzés: 356 db

• Ebből feltárt nem-megfelelés: 11 db (+ 3 esetben
hiányosan szerepelt az EUH206 mondat)



Biocid: Hatóanyagok jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési feladatok I.
• Általános ellenőrzési adatok:

Biocid ellenőrzések
I.

negyedév

II. 

negyedév

Kémiai-biztonsági ellenőrzés(ek) száma (db) 2457 2907

Kifejezetten biocid anyagokkal való tevékenység 

kapcsán végzett hatósági ellenőrzés (db)
221 242

Biocid terméket, ill. tevékenységet is vizsgáló 

ellenőrzések száma (db)
397 564

Biocid termékekkel, kezelt árucikkekkel 

kapcsolatos bejelentések, panaszok száma (db)
0 5

Ebből megalapozott panaszok száma (db) 0 4



Biocid: Hatóanyagok jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési feladatok II.
• Intézkedések:



Biocid: Hatóanyagok jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési feladatok III.
• Ellenőrzött termékek megfelelősége:



2020. ÉVI KIEMELT 

ELLENŐRZÉSI FELADATOK
Tájékoztató



2020. évi kiemelt ellenőrzések I.

• ECHA Forum REF-8 projekt: online árusított veszélyes

anyagok és keverékek, valamint biocid termékek CLP

szerinti ellenőrzése

• Építőanyag kereskedések kémiai biztonsági ellenőrzése

• Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-jét

megelőzően bejelentett, hiánypótlásra váró veszélyes

anyag, veszélyes keverék és biocid termék bejelentések

ellenőrzése









2020. évi kiemelt ellenőrzések II.

• Érdekelt felek tájékoztatása a méregközpontba történő 

bejelentésről

• Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó 

ellenőrzési feladatok

• Klórtartalmú fertőtlenítőszerek laboratóriumi vizsgálattal 

egybekötött ellenőrzése

• Alapfokú oktatási/nevelési intézmények 

kockázatértékeléssel egybekötött kémia biztonsági 

ellenőrzése 







REF-8 projekt

• Az interneten árusított veszélyes anyagokra, keverékekre,

biocid termékekre és árucikkekre vonatkozó

kötelezettségek ellenőrzése

• Elsősorban, de nem kizárólag a lakosság számára

forgalomba hozott termékek

• Ellenőrzési területek:

• REACH: korlátozások és biztonsági adatlapra vonatkozó 

követelmények

• CLP: címkézésre és reklámozásra vonatkozó követelmények

• BPR: engedélyezéssel és reklámozással kapcsolatos 

követelmények



Építőanyag kereskedések kémiai 

biztonsági ellenőrzése

• Az építőanyag kereskedések (tüzépek) tevékenységének,

valamint az általuk forgalmazott termékek

megfelelőségének ellenőrzése, különös tekintettel a

• REACH rendelet szerinti kötelezettségekre

(regisztráció, biztonsági adatlap, korlátozás) 

• CLP rendelet szerinti kötelezettségekre (címkézés, 

csomagolás)



OSZIR-KBIR, hiánypótlásra váró 

bejelentések ellenőrzése

• Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 2018. január 1-jét

megelőzően bejelentett, "Díjfizetésre vár" és

"Hiánypótlásra vár" státuszú veszélyes anyag, veszélyes

keverék és biocid termék bejelentések ellenőrzése.

• Az ellenőrzési feladat többek között a szakrendszer

adattisztítására is szolgál.





Tájékoztatás a méregközpontba történő 

bejelentésről

• A CLP rendelet VIII. melléklete értelmében a veszélyes

keverékeket forgalomba hozó importőröknek és

továbbfelhasználóknak 2021. január 1-jétől bejelentési

kötelezettségük lesz a nemzeti méregközpontok felé

• Az új bejelentési kötelezettségről az ellenőrzések során,

vagy akár direkt megkereséssel (telefon, e-mail, stb.)

történik meg az érdekelt felek tájékoztatása (az ECHA

által biztosított segédanyagok felhasználásával)



Tagállami folyamatok

• Magyarország az ECHA Portálon keresztül fogadja a 
bejelentéseket

• Kbtv. módosítás

• ECHA Portal biztonsági előírásainak való megfelelés

• OSZIR-KBIR marad az alkalmazási időpontokig, valamint 
az átmeneti időszak igazolására, és egyéb bejelentések 
miatt

• Igazgatási szolgáltatási díj megmarad

• Felkészülés a Portál használatára

• Tájékoztató és figyelemfelhívó kampány
• CLP Helpdesk által

• Honlap

• Kormányhivatalokon keresztül



Biocid hatóanyagok jóváhagyásához 

kapcsolódó ellenőrzési feladatok
• 2020-ban célzottabb ellenőrzésre kerül sor:

• közegészségügyi egységekben felhasznált felület és/vagy
kézfertőtlenítőszerek ellenőrzése (pl. iskolaegészségügyi
területen)

• biocid terméket gyártóknál történő termék ellenőrzések (a
gyártó és gyártás ellenőrzésével egybekötve)

• egészségügyi kártevőirtó tevékenység keretében
felhasznált termékek ellenőrzése (a felhasználás
megfelelőségének ellenőrzésével egybekötve)

• kizárólag 2019. január 1. előtt jóváhagyott hatóanyagokat
tartalmazó termékek ellenőrzése



Klórtartalmú fertőtlenítőszerek ellenőrzése

• A feladat keretében ellenőrzésre kerül a:

• címke és az engedély, illetve használati útmutató 

összhangja

• Az osztályozási, címkézési, csomagolási és bejelentési 

előírások teljesülése, valamint 

• a biztonsági adatlapra vonatkozó előírások és a tárolási 

követelmények

• Az ellenőrzés alanyai: fertőtlenítőszerek forgalmazói



Alapfokú oktatási/nevelési intézmények 

kémiai biztonsági ellenőrzése

• A feladat keretében a veszélyes besorolású anyagok és

keverékek, különösen a biocid hatású termékek tárolási,

hozzáférhetőségi, felhasználási körülményeinek

ellenőrzése, valamint a vonatkozó előírások,

dokumentációk meglétének ellenőrzésére kerül sor

• A vizsgálat célja az érintett egységek kémiai biztonsági

állapotának ellenőrzése, a kockázati szintek és pontok

meghatározása, a vegyi anyagokkal való helyes gyakorlat

kialakítása

• Ellenőrzött egységek: bölcsődék, óvodák, általános

iskolák



Elérhetőségek

• NNK Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály:
•  kembizt@nnk.gov.hu

• REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály:
•  reach.helpdesk@nnk.gov.hu

•  clp.helpdesk@nnk.gov.hu

• Biocid Kompetens Hatósági Osztály:
•  biocide.helpdesk@nnk.gov.hu

• Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat és Bejelentési 
Osztály
•  ettsz@nnk.gov.hu

•  bejelentes@nnk.gov.hu
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Köszönöm a figyelmet!


