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 Aktualizálva: 2016.02.16. 

Kémiai név CAS-szám 
HR-kód  
Tiszta 
anyag 

HR-kód 
Az anyagot 
tartalmazó 

keverék 

Egyezmény szerinti 
kategória 

Határozat: 
Az Európai Unió a behozatalhoz a 

megadott felhasználási kategóriára 
vonatkozóan… 

Hivatkozás 

1,2-dibróm-etán (EDB) 106-93-4 2903.31 3805.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

2,4,5-T, valamint sói és észterei 93-76-5 (#) 2918.91 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2003/508/EK 

A következők kombinációját tartalmazó 
porzószerek: 
7 % vagy több benomil,  
10 % vagy több karbofurán és  
15 % vagy több tiram 
 

17804-35-2 
1563-66-2 
137-26-8  

- 3808.92 
Rendkívül veszélyes 
peszticidkészítmény 

nem járult hozzá 2009/966/EK 

Alaklór 15972-60-8 2924.29 3808.93 Peszticid nem járult hozzá 2012/C 177/05 

Aldikarb 116-06-3 2930.90 3808.91 Peszticid nem járult hozzá 2012/C 177/05 

Aldrin (*) 309-00-2 2903.52 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

Azbeszt, az alábbi formákban: 
aktinolit; 
antofillit; 
amozit; 
krokidolit; 
tremolit; 

77536-66-4 
77536-67-5 
12172-73-5 
12001-28-4 
77536-68-6 

2524.10 
2524.90 

6811.40 
6812.80 
6812.91 
6812.92 
6812.93 
6812.99 
6813.20 

Ipari vegyi anyag nem járult hozzá 2004/382/EK 

Azinfosz-metil 86-50-0 2933.99 3808.10 Peszticid nem járult hozzá 2014/C 152/02 

Binapakril 485-31-4 2916.19 3805.50 Peszticid nem járult hozzá 2000/657/EK 

DDT (*) 50-29-3 2903.62 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2016/C 61/06 

Dieldrin (*) 60-57-1 2910.40 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (mint 
például ammónium-sója, nátriumsója és 
káliumsója) 

534-52-1 
2980-64-5 
5787-96-2 
2312-76-7 

2908.99 
3808.91 
3808.92 
3808.93 

Peszticid nem járult hozzá 2004/382/EK 

Dinoszeb, valamint annak sói és észterei 88-85-7 (#) 2908.91 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003D0508-20130701&qid=1413532848096&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:177:FULL&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:177:FULL&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413532466292&uri=CELEX:02004D0382-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0520%2801%29&qid=1429018161616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413533588284&uri=CELEX:02000D0657-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2016_061_R_0006&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413532466292&uri=CELEX:02004D0382-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
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 Aktualizálva: 2016.02.16. 

Endoszulfán 115-29-7 2920.90 3808.91 Peszticid nem járult hozzá 2012/C 177/05 

Etilén-diklorid (1,2-diklór-etán) 107-06-2 2903.15 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2001/852/EK 

Etilén-oxid 75-21-8 2910.10 
3808.50 
3824.81 

Peszticid 

 
csak bizonyos feltételekkel járult 
hozzái  
 
(Magyarország előzetes írásbeli 
engedélyhez köti a behozatalt a 2. 
terméktípusba tartozó biocid 
termékben történő felhasználásra) 

2016/C 61/06 

Fluor-acetamid 640-19-7 2924.12 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2009/966/EK 

Foszfamidon  
(1000 g hatóanyag/l-nél nagyobb 
koncentrációjú oldható folyadék 
formájában) 
(E) és (Z) izomerek keveréke 
(Z) izomer 
(E) izomer  

 
 
 
 

13171-21-6 
23783-98-4 

297-99-4 

2924.12 3808.50 
Rendkívül veszélyes 
peszticidkészítmény 

nem járult hozzá 2003/508/EK 

HCH (vegyes izomerek) (*) 608-73-1 2903.51 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2009/966/EK 

Heptaklór (*) 76-44-8 2903.52 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

Hexaklór-benzol (*) 118-74-1 2903.62 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

Higanyvegyületek, a szervetlen 
higanyvegyületeket, alkil-
higanvegyületeket és alkoxialkil-, és aril-
higanyvegyületeket is beleértve 

 2852.00 3805.50 Peszticid nem járult hozzá 2009/966/EK 

Kaptafol 2425-06-1 2930.50 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2000/657/EK 

Kereskedelmi forgalomban levő 
oktabróm-difenil-éter, mely 
- hexabróm-difenil-étert és 
- heptabróm-difenil-étert is tartalmaz 

 
 

36483-60-0 
68928-80-3 

  Ipari vegyi anyag 
csak bizonyos feltételekkel járult 
hozzáii 

2014/C 152/02 

Klórbenzilát 510-15-6 2918.18 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2003/508/EK 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:177:FULL&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413533370748&uri=CELEX:02001D0852-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2016_061_R_0006&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003D0508-20130701&qid=1413532848096&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1413533588284&uri=CELEX:02000D0657-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0520(01)&qid=1429775662653&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003D0508-20130701&qid=1413532848096&from=HU
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Klórdán (*) 57-74-9 2903.52 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

Klórdimeform 6164-98-3 2925.21 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

Lindán (*) 58-89-9 2903.51 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2009/966/EK 

Metamidofosz  10265-92-6 2930.50 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2016/C 61/06 

Metil-paration  
(19,5 % vagy annál magasabb 
hatóanyag-tartalmú emulzióképes 
koncentráció (EK) és 1,5 % vagy annál 
magasabb hatóanyag-tartalmú por 

298-00-0 2920.11 3808.50 
Peszticid / 
Rendkívül veszélyes 
peszticidkészítmény 

nem járult hozzá 2003/508/EK 

Monokrotofosz 6923-22-4 2924.12 3808.50 
Peszticid / 
Rendkívül veszélyes 
peszticidkészítmény 

nem járult hozzá 2003/508/EK 

Paration 56-38-2 2920.11 3808.50 
Peszticid / 
Rendkívül veszélyes 
peszticidkészítmény 

nem járult hozzá 2005/814/EK 

Pentaklór-fenol, valamint annak sói és 
észterei 

87-86-5 (#) 
2908.11 
2908.19 

3808.50 
3808.91 
3808.92 
3808.93 
3808.94 
3808.99 

Peszticid nem járult hozzá 2009/966/EK 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2016_061_R_0006&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003D0508-20130701&qid=1413532848096&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003D0508-20130701&qid=1413532848096&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005D0814-20130701&qid=1413531052881&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
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 Aktualizálva: 2016.02.16. 

Perfluoroktán-szulfonsav, 
perfluoroktán-szulfonátok, 
perfluoroktán-szulfonamidok, 
perfluoroktán-szulfonilok 
 
 

 

 

 
1763-23-1 
2795-39-3 

29457-72-5 
29081-56-9 
70225-14-8 
56773-42-3 

251099-16-8 
4151-50-2 

31506-32-8 
1691-99-2 

24448-09-7 
307-35-7 és 

egyebek 

 

 

2904.90 
2904.90 
2904.90 
2904.90 
2922.12 
2923.90 
2923.90 
2935.00 
2935.00 
2935.00 
2935.00 
2904.90 

3824.90 Ipari vegyi anyag 
csak bizonyos feltételekkel járult 
hozzáiii 

2014/C 152/02 

Polibrómozott bifenilek (PBB-k) 
 
- (hexa-) (*) 
- (okta-) 
- (deka-) 

 
 

36355-018 
27858-07-7 
13654-09-6 

- 3824.82 Ipari vegyi anyag 
csak bizonyos feltételekkel járult 
hozzá iv 

2009/966/EK 

Poliklórozott bifenilek (PCB) (*) 1336-36-3 - 3824.82 Ipari vegyi anyag nem járult hozzá 2005/416/EK 

Poliklórozott terfenilek (PCT) 61788-33-8 - 3824.82 Ipari vegyi anyag nem járult hozzá 2009/966/EK 

Tetraetil-ólom 78-00-2 2931.00 3811.11 Ipari vegyi anyag 
csak bizonyos feltételekkel járult 
hozzá v 
 

2005/814/EK 

Tetrametil-ólom 75-74-1 2931.00 3811.11 Ipari vegyi anyag 
csak bizonyos feltételekkel járult 
hozzá vi 

2005/814/EK 

Toxafén (kamfeklór) (*) 8001-35-2 - 3808.50 Peszticid nem járult hozzá 2005/416/EK 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0520(01)&qid=1429775662653&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0966-20130701&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005D0814-20130701&qid=1413531052881&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005D0814-20130701&qid=1413531052881&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005D0416-20130701&qid=1413531415489&from=HU
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Tributil-ón (TBT) vegyületek , köztük az 
alábbiak: 
tributil-ón-oxid; 
tributil-ón-benzoát; 
tributil-ón-klorid; 
tributil-ón-fluorid; 
tributil-ón-linolát; 
tributil-ón-metakrilát; 
tributil-ón-naftelát; 

56-35-9 
4342-36-3 
1461-22-9 
1983-10-4 

24124-25-2 
2155-70-6 

85409-17-2 

2931.00 3808.99 Peszticid nem járult hozzá 2009/875/EK 

Trisz(2,3-dibróm-propil)-foszfát 126-72-7 2919.10 3824.83 Ipari vegyi anyag 
csak bizonyos feltételekkel járult 
hozzávii 

 

 

 

(#): Csak a kiindulási vegyületek CAS-számai vannak feltüntetve 

(*): Ezek az anyagok kiviteli tilalom alá esnek a 649/2012/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdésének és V. mellékletének megfelelően 

 

 

 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0875-20130701&qid=1413530638688&from=HU
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 Aktualizálva: 2016.02.16. 

Azon anyagokra vonatkozó feltételek részletezése, amelyek esetében csak a közölt feltételeknek történő 

megfelelés esetén lehetséges a behozatal: 

 
                                                           
i
 Etilén-oxid 

 

1. Az etilén-oxidot tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatala és felhasználása tilos az unióban. 
 

2. Az Európai Unió egyes tagállamainak az etilén-oxidnak biocid termékként,  kizárólag a 2. (nem közvetlenül embereken vagy állatokon való 
felhasználásra szánt fertőtlenítő szerek és algásodás elleni szerek) terméktípuson belül való felhasználására történő behozatalával kapcsolatban 
adott válaszait a behozatali határozat tartalmazza. 

 
ii Kereskedelmi forgalomban levő oktabróm-difenil-éter, mely hexabróm-difenil-étert és heptabróm-difenil-étert is tartalmaz 

A hexabróm-difenil-éter és a heptabróm-difenil-éter behozatalának meg kell felelnie a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 

és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/2004/EK rendeletnek, melynek követelményei a következők: 

1. A hexabróm-difenil-éter és a heptabróm-difenil-éter akár önálló, akár készítményben vagy árucikkek alkotóelemeként való gyártása, forgalomba 

hozatala és felhasználása tilos. 

 

2. A tilalom nem vonatkozik az anyagokban, készítményekben vagy árucikkekben nem szándékosan, nyomnyi mennyiségű szennyezőként előforduló 

hexabróm-difenil-éterre és heptabróm-difenil-éterre feltéve, hogy a hexabróm-difenil-éter vagy a heptabróm-difenil-éter koncentrációja legfeljebb 

10 mg/kg, ha anyagokban, készítményekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt részeinek alkotóelemeként fordul elő. 

 

3. A hexabróm-difenil-étert vagy a heptabróm-difenil-étert 0,1 tömegszázalék alatti koncentrációban tartalmazó készítmények gyártása, forgalomba 

hozatala és felhasználása megengedett, amennyiben részben vagy teljesen újrafeldolgozott anyagokból vagy újrafelhasználásra készült 

hulladékanyagokból készülnek. 

 
iii Perfluoroktán-szulfonsav, perfluoroktán-szulfonátok, perfluoroktán-szulfonamidok, perfluoroktán-szulfonilok: 
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 Aktualizálva: 2016.02.16. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A perfluoroktán-szulfonát és származékai (PFOS) behozatalának meg kell felelnie a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és 

a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/2004/EK rendeletnek. A rendelet követelményei a következők: 

1. A PFOS akár önálló, akár készítményekben vagy árucikkek alkotóelemeiként való gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása tilos. 

2. A tilalom nem vonatkozik az anyagokban, készítményekben vagy árucikkekben nem szándékosan, nyomnyi mennyiségű szennyezőként előforduló 

PFOS-ra, feltéve, hogy 

a) a PFOS koncentrációja legfeljebb 10 mg/kg (0,001 tömegszázalék), ha anyagokban vagy készítményekben fordul elő, vagy 

b) félkész termékekben vagy árucikkekben, vagy azok részeiben a PFOS-koncentráció nem éri el a 0,1 tömegszázalékot, a strukturálisan vagy 

mikrostrukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg vonatkozásában számítva, vagy textíliák vagy egyéb bevont anyagok esetében, ha a PFOS 

mennyisége a bevont anyag felületére vetítve nem éri el az 1 µg/m2 értéket. 

3. Ha a környezetbe kibocsátott PFOS mennyisége minimalizált, a gyártás és a forgalomba hozatal engedélyezett az alábbi kifejezett felhasználási 

területeken, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok négyévente jelentést készítenek a Bizottság részére a PFOS használatának mellőzése érdekében tett 

lépésekről: 

a) 2015. augusztus 26-ig, ellenőrzött galvanizáló rendszerekben nedvesítőszerként történő felhasználása; 

b) fényálló vagy fényvisszaverő rétegek fotolitográfiai eljásrásokban; 

c) filmekhez, papírokhoz vagy nyomdaipari klisékhez alkalmazott fotográfiai rétegek; 

d) nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek zártkörű rendszerekben; 

e) légi közlekedésben használt hidraulikus folyadékok. 

 
iv Polibrómozott bifenilek (PBB-k) 

Az Unión belül a PBB-k nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel bőrrel érintkezésbe kerülő textiltermékekben, mint például ruhadarabokban, 

alsó- ruházatban és fehérneműkben. 

A hexabróm-1,1’-bifenil behozatalához egyetlen tagállam sem járult hozzá. 
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v Tetraetil-ólom: 

A vegyi anyag járművekbe szánt ólmozott benzinben kopásgátló anyagként történő felhasználása tilos, mivel tilos járművekbe szánt ólmozott 

üzemanyagot forgalomba hozni. Mindazonáltal a tagállamok a veterán autók gyűjtői számára a legfeljebb 0,15 g/l ólomtartalmú ólmozott benzin kis, a 

teljes forgalom maximum 0,5 %-át kitevő mennyiségére eltérést engedélyezhetnek. 

 
vi Tetrametil-ólom: 

A vegyi anyag járművekbe szánt ólmozott benzinben kopásgátló anyagként történő felhasználása tilos, mivel tilos járművekbe szánt ólmozott 

üzemanyagot forgalomba hozni. Mindazonáltal a tagállamok a veterán autók gyűjtői számára a legfeljebb 0,15 g/l ólomtartalmú ólmozott benzin kis, a 

teljes forgalom maximum 0,5 %-át kitevő mennyiségére eltérést engedélyezhetnek. 

 
vii Trisz(2,3-dibróm-propil)-foszfát: 

Nem használható fel olyan textilipari árucikkekben, amelyek érintkezésbe kerülnek a bőrrel, mint például ruházat, alsóruházat és fehérnemű. 

 


