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Amit szerettünk volna 
--- és megvalósult

1. A rendszer bevezetésének 2021 január 1-re való elhalasztása:

* Mert felkészületlen volt szinte valamennyi résztvevő…

+ Ezt szinte minden szereplő támogatta

--- és megvalósult!

2. A helyszínen színre kevert festékek kapjanak felmentést az előzetes bejelentési 
kötelezettség alól

* Mert szinte végtelen számú színre kevert festék re vonatkozott volna az eredeti javaslat

* Vagy a színkeverés helyszínéről történő bejelentés több napra megakasztotta volna a 
fizikai folyamatokat és hihetetlen problémát jelentene a kisvállalkozásoknak

+ Nem volt egyszerű a helyzet, de sikerült a feladat mélységét elmondanunk a 
referenseknek

--- és megvalósult!

+/- A megszületett megoldás is jelentős erőfeszítést igényel az ipartól

- A végrehajtási útmutató egyes hírek stzerint csak jövőre jelenik meg…



Amit szerettünk volna 
--- és nem valósult meg

1. Az előző dián szereplő „bespoke paint „ probléma helyszíni megoldása 
szoftver és hardver átalakítást kíván. 

* Európában kb. 200 ezer helyszínen kell átállítani a színkeverő 
berendezések szoftverét és új nyomtatókat kell telepíteni. Moon ez a szám  
2000 – 4000.

• Ennek megvalósításához kértünk min. 6 hónap haladékot

--- és nem valósult meg…

2.  Ugyanitt szerettük volna elkerülni az 5% feletti komponensek 
koncentrációinak megadását iparjogvédelmi okok miatt

--- és nem valósult meg…



Helyszínen színre kevert festékekre (bespoke
paints) vonatkozó előírások 1.

Az egyedileg kikevert festékek mentesülnek a bejelentési 
kötelezettség és az UFI létrehozása alól, ha

- A bennük levő 0,1%-nál magasabb koncentrációban szereplő 
bejelentésköteles keverékek (bázisfesték, színezőpaszta, 
festékkomponens) UFI-ja csökkenő sorrendben feltüntetésre kerül 
a kikevert terméken

- Amennyiben a fent említett komponensek koncentrációja a kész 
festékben meghaladja az 5%-ot, úgy az UFI mellé fel kell tüntetni 
annak koncentrációját is. (A bázisfesték koncentrációjából, ha az 
veszélyes keverék, azonnal kiderül a formulázás alapkoncepciója.)



Javaslatok a színkeverő rendszerek gazdáinak és 
alkalmazóinak

• Amennyiben lehetséges, alkalmazzanak olyan színkeverő rendszert, amely 
nem bejelentés köteles komponensekből áll.

• Győződjenek meg róla, hogy a jelenleg működő rendszerek 
komponenseinek bejelentései naprakészek.

• Jelentsék be a jelenlegi bejelentési rendszerbe  a jövőben tervezett 
változtatásokat is.

• Tájékoztassák a színkeverő rendszereket használó partnereiket az általuk 
szolgáltatott színkeverés jogi helyzetéről (UFI-s nem UFI-s, ha nem UFI-s 
miért nem).

• Aki más cég rendszerét használja, 2021 január 1. előtt még szerezze meg a 
fenti nyilatkozatot és tartsa elérhető helyen egy ellenőrzés esetére.



Mintavétel a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
humán mérgezési statisztikájából: egy mérgezés is 
sok

Átnézve az NNK elmúlt 10 év emberi mérgezési jelentéseit

- Az éves estszám 15 – 26 ezer között van

(Ennek több mint felét rendszeresen egy vegyület által okozott mérgezés adja…)

- A háztartási és ipari anyagok az összes eset 6,5–9%-át jelentik, 1500 – 1900 éves 
mérgezéssel. DE a gyermekek mérgezéseinek többsége innen adódik!

- A festékekről nincs külön statisztikai adatsor. Az egyéb háztartási és ipari anyagok 
éves megjelenése 60 és 160 között van: feltehetően itt találhatók a festékek. 
Néhány éve kértünk festék számokat: akkor évi 4 körül volt.

- A szerves oldószerrel (ide tartoznak a festékek hígítói) történő mérgezések száma 
évi 70 és 110 között mozog.

? Kivitelezhető az egyes iparági szereplőkkel az emberi mérgezési  statisztikában 
megjelenő konkrét termékek áttekintése és lépések a további esetek megelőzésére? 


