
1/2010. (I. 8.) EüM–KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. 

(XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.01.09 -  
 
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. 
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
feladat- és hatáskörérıl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következıket rendeljük el: 

1. § Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„2. § Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes 
készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve 
korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.” 

2. § (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag 
az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve 
használhatók fel. 

(2) E rendelet alkalmazásában forgalomba hozatalnak (értékesítésnek, piaci forgalmazásnak) minısül 
veszélyes anyagnak, illetve veszélyes készítménynek más személy számára történı elérhetıvé tétele. 

(3) E rendelet alkalmazásában gyermekápolási cikknek minısül minden olyan termék, amelyet arra szántak, 
hogy elısegítse a gyermekek alvását, pihenését, testápolását, etetését, vagy az a gyermekeknek szopogatásra 
szolgál. 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az R. 1. §-a, 3. §-a, 3/A. §-a, 4. § (2)–(6) bekezdése, 1. számú melléklete, 
2. számú melléklete, valamint az R. 3. számú melléklete szerinti táblázat A. és D. sora. 

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendelet 1. számú mellékletében 
felsorolt, a lakosság egészségének, illetve a környezet védelme érdekében korlátozni indokolt egyes veszélyes 
anyagok és veszélyes készítmények forgalomba hozatalára és felhasználására terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 
a) a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények vasúton, közúton, belvízen, tengeren és légi úton történı 

szállítására, 
b) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamain, valamint az Európai Közösséggel vagy az 

EGT-vel megkötött nemzetközi szerzıdés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvezı államon kívüli 
országokba exportált veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre, 

c) az átmenı forgalomban (tranzit) lévı és a vámvizsgálatnak alávetett veszélyes anyagokra és veszélyes 
készítményekre, feltéve, hogy feldolgozási folyamaton nem mennek keresztül, 

d) a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kutatási és analitikai célú forgalmazására és felhasználására. 
(3) A rendelet nem érinti a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezı anyagokról szóló 850/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben egyes anyagok gyártása, forgalomba hozatala és használata betiltására, 
mielıbbi fokozatos kivonására, illetve korlátozására vonatkozóan megállapított rendelkezéseket. 

3. § (1) 
(2) E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az 1. számú melléklet 43. pontja szerinti korlátozás alá esı 

azoszínezékek jegyzékét, valamint az azoszínezékeket tartalmazó termékekre irányadó vizsgálati módszereket, 3. 
számú melléklete pedig az európai közösségi szabályozás által nem érintett, de Magyarországon korlátozás alá 
esı módon felhasználható veszélyes anyagok jegyzékét. 

 



3/A. § (1) Az 1. számú melléklet 52.3. pontja szerinti eljárást alkalmazók ezen eljárásokról, továbbá az ott 
említett szerek gyártói, forgalmazói, foglalkozásszerő felhasználói és importırei ezen készítményekrıl 
bejelentést tesznek az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek (a továbbiakban: OKBI). Az OKBI nyilvántartást 
vezet 

a) az 1. számú melléklet 52.3. pontjának c) alpontja szerinti eltérések alá tartozó folyamatokról, és a bennük 
felhasznált vagy belılük felszabaduló PFOS mennyiségérıl, 

b) a PFOS-tartalmú meglévı tőzoltóhab-készletekrıl. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmáról az OKBI az egészségügyi miniszter útján tájékoztatja az 

Európai Bizottságot. 
 
4. §  
(2) Az 1. számú melléklet 6.B. pontjában foglalt korlátozások 2005. január 1. napján, az azbesztcement sík- és 

hullámpala termékek forgalomba hozatal céljából történı gyártása illetıleg importja tekintetében 2004. január 1. 
napján lépnek hatályba. A 6.A. és 6.B. pontokban említett rostokat tartalmazó termékek felhasználása folytatható 
leselejtezésükig vagy élettartamuk végéig, ha azokat a hatálybalépést megelızıen szerelték fel, illetve vették 
használatba. 

(3) Az 1. számú melléklet 52.1. pontjában foglaltaktól eltérıen a 2006. december 27. elıtt forgalomba hozott, 
ezen elıírásoknak meg nem felelı tőzoltó habokat 2011. június 27-ig lehet felhasználni. 

(4) Az e rendelet 1. számú mellékletének 25. pontjában megnevezett veszélyes anyag és az ezt tartalmazó 
veszélyes készítmények felhasználása folytatható azokban a berendezésekben és gépekben, illetve ezek 
karbantartásánál, amelyek e rendelet hatálybalépésének napján üzemben vannak, leselejtezésükig. 

(5) Az 1. számú melléklet 19/A.1. pontjának b) alpontjában foglalt korlátozás nem alkalmazandó  
a) a 2007. október 3-án 50 évnél régebbi mérıeszközökre idıbeli korlátozás nélkül, és 
b) 2009. október 3-ig a barométerekre. 
(6) Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt az egyes veszélyes anyagok és 

készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítésérıl szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvnek – az 
irányelv I. számú mellékletének 29. pontja kivételével –, valamint az ezt módosító 79/663/EGK, 82/806/EGK, 
82/828/EGK, 83/264/EGK, 83/478/EGK, 85/467/EGK, 85/610/EGK, 89/677/EGK, 89/678/EGK, 91/157/EGK, 
91/173/EGK, 91/338/EGK, 91/339/EGK, 91/659/EGK, 94/27/EK, 94/48/EK, 94/60/EK, 96/55/EK, 97/10/EK, 
97/16/EK, 97/56/EK, 97/64/EK, 1999/43/EK, 1999/51/EK, 1999/77/EK, 2001/41/EK, 2001/90/EK, 2001/91/EK, 
2002/45/EK, 2002/61/EK, 2002/62/EK, 2003/2/EK, 2003/3/EK, 2003/11/EK, 2003/34/EK, 2003/36/EK, 
2003/53/EK, 2004/21/EK, 2004/96/EK, 2004/98/EK, 2005/59/EK, 2005/69/EK, 2005/84/EK, 2005/90/EK, 
2006/122/EK, 2006/139/EK, 2007/51/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. 

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 

(4) Ez a rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 139. cikk negyedik albekezdésének 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 
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