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az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában és 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszterrel 
egyetértésben - a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések
1. § (1) Ezt a rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaság területén 
előállított, illetve forgalomba hozott élelmiszerekre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet 3. és 9-14. §-ában foglaltakat a vendéglátó termékek előállítására és forgalomba 
hozatalára nem kell alkalmazni.

(3) E rendelet tekintetében az európai élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK 
rendeletének, valamint az élelmiszer-higiéniáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
április 29-i 852/2004/EK rendeletének fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

2. § (1) Az élelmiszer-ellenőrző hatóságoknak segítséget kell nyújtani a tagállamok élelmiszer-
ellenőrző hatóságainak, illetve segítséget kérhetnek a tagállamok élelmiszer-ellenőrző hatóságaitól a 
hatósági élelmiszer-ellenőrzés során, valamint az élelmiszerekre vonatkozó előírások megsértése 
esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal az összekötő szerv. 
A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal veszi fel a kapcsolatot a többi tagállam összekötő 
szerveivel; feladata az információ továbbadása és koordinálása, a megkeresések fogadása és 
továbbirányítása. Az összekötő szerv kijelölése nem zárja ki a közvetlen kapcsolattartást, 
információcserét vagy együttműködést a különböző tagállamok illetékes hatóságainak munkatársai 
között.

(3) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenységével 
kapcsolatos adatokat megadja az Európai Bizottságnak.

A Helyes Higiéniai Gyakorlatra vonatkozó útmutatók
3. § (1) Az élelmiszer-higiéniáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 
852/2004/EK rendeletének 7. és 8. cikkében meghatározott Helyes Higiéniai Gyakorlatra (Good 
Hygiene Practice, a továbbiakban: GHP) vonatkozó útmutatókat a Higiéniai Bizottság értékeli abból 
a szempontból, hogy a jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek-e.

(2) A Higiéniai Bizottság 7 állandó tagból áll, tagjait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), az Egészségügyi Minisztérium, az élelmiszer-
vállalkozások, a hatósági élelmiszer-ellenőrzés, a fogyasztói érdekvédelmi szervezetek 
képviselőiből a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki. A Higiéniai Bizottságot az 
elnök a GHP-ra vonatkozó útmutatók témája szerint meghívott szakértőkkel egészítheti ki.
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(3) A Higiéniai Bizottság elnöke a minisztérium, helyettese az Egészségügyi Minisztérium 
képviselője. A Higiéniai Bizottság tagjai közül titkárt választ, ügyrendjét maga alakítja ki, amelyet a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá.

(4) A minisztérium hivatalos lapjában megjelenteti, valamint továbbítja az Európai Bizottságnak 
azon GHP-ra vonatkozó útmutatókat, amelyeket a Higiéniai Bizottság megfelelőnek ítél.

(5) A minisztérium hivatalos lapjában tájékoztatást ad az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 
sorozatában kihirdetett GHP európai útmutatók elérhetőségéről.

Oktatás, továbbképzés
4. § (1) Valamennyi élelmiszer-vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az élelmiszerekkel 
foglalkozó dolgozók tevékenységüknek megfelelő módon higiéniai szempontból felügyelet alatt 
álljanak, és azokban az élelmiszer-higiéniai kérdésekben, amelyek munkájuk során érintik őket, 
rendszeresen megfelelő tájékoztatásban, oktatásban részesüljenek.

(2) Az élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatában részt vevő személyeknek legalább külön 
jogszabály szerinti végzettséggel kell rendelkezniük.

(3) Az élelmiszer-ipari vállalkozó köteles a munkába állást követő egy hónapon belül a 
munkavállalót a munkakörének megfelelően az élelmiszer-előállításra és -forgalmazásra 
vonatkozóan megfelelő oktatásban részesíteni.

(4) Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal, illetve a nemzeti útmutatókkal és 
az adott élelmiszer-ipari vállalkozásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos 
ismeretanyagot.

(5) Az oktatás megtartásáról, annak módjáról, dokumentálásáról, az oktatás hatékonyságának 
ellenőrzéséről az élelmiszer-ipari vállalkozó gondoskodik.

(6) Amennyiben az élelmiszer-ellenőrző hatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg, hogy a dolgozók 
nem rendelkeznek a területet érintő - a (4) bekezdés szerinti - kielégítő ismeretekkel, előírja az 
újbóli oktatás szükségességét, amelyet egy hónapon belül teljesíteni kell. Az ellenőrző hatóság 
ellenőrizheti a megismételt oktatás eredményességét.

(7) A nem megfelelő oktatásból származó minden felelősség az élelmiszer-ipari vállalkozót terheli.

Az élelmiszer-előállító hely, élelmiszer-kereskedelmi üzlet, illetve tevékenység közegészségügyi,  
élelmiszer-higiéniai szakhatósági elbírálásához, hatósági engedélyezéséhez szükséges 

dokumentáció és tervdokumentáció tartalmi követelményei
5. § (1) Az élelmiszer-előállító hely létesítésére vonatkozó szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges 
dokumentációnak és tervdokumentációnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

a) az élelmiszer-előállító hely tevékenységi körének meghatározását,

b) hivatalos helyszínrajzot,

c) technológiai folyamatábrát,

d) technológiai elrendezési rajzot M 1:50 méretarányban,

e) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,

f) műszaki-technológiai leírást,

g) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket,
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h) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,

i) közmű nyilatkozatot,

j) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,

k) az ivóvíz minőségét tanúsító vízvizsgálati eredményt.

(2) Az élelmiszer-kereskedelmi üzlet, illetve tevékenység közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai 
szakhatósági elbírálásához szükséges dokumentációnak és tervdokumentációnak tartalmaznia kell a 
következő adatokat:

a) az üzlet műszaki leírását,

b) közmű nyilatkozatot,

c) technológiai elrendezési rajzot M 1:50 méretarányban,

d) épületgépészeti műszaki leírást vagy tervdokumentációt (az épületgépészet szerelvényezési, 
fűtési, szellőzési, világítási, hűtési tervei),

e) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

f) az áruszállítás tervezett módját, eszközét,

g) tervezett alkalmazotti létszámot,

h) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

i) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,

j) az ivóvíz minőségét tanúsító vízvizsgálati eredményt.

(3) Építésügyi hatósági engedélyezés alá nem tartozó átalakításhoz, illetve a bejelentett adatok 
módosításához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának feltétele házilagos kivitelezésű, 
méretarányos alaprajz és az árusítani kívánt termékcsoport listájának csatolása a kérelemhez.

(4) Mozgóbolt esetében a dokumentációnak és tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve -elhelyezés, energiaszolgáltatás,

b) a hulladékszállítás, -elhelyezés,

c) a kézmosási, WC-használati lehetőség, és

d) a mosogatás, takarítás, fertőtlenítés

feltételeit tartalmazó utasítást, valamint az árusító helyeket és a telephelyet.

6. § (1) A mozgóárusítás engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve -elhelyezés, energiaszolgáltatás,

b) a hulladékszállítás, -elhelyezés,

c) a kézmosási, WC-használati lehetőség, és

d) a mosogatás, takarítás, fertőtlenítés

feltételeit tartalmazó utasítást.

(2) Mozgóárusítás engedélyezésére irányuló kérelemben a tervezett útvonalat és árusító helyeket, a 
bázishelyet is meg kell jelölni.
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Mintavétel és ellenőrzés hatósági élelmiszer-ellenőrzés keretében
7. § (1) A hatósági élelmiszer-ellenőrzés keretében történő mintavételről készült jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell:

a) a mintavétel időpontját, körülményeit, a vett minta pontos azonosítását, a vizsgálat alá vont tétel 
mennyiségét, egységárát,

b) a mintaadó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
nevét és címét (székhelyét, illetve telephelyét),

c) az élelmiszer-előállító vagy élelmiszer-forgalmazó természetes, illetve jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság nevét és címét (székhelyét, illetve telephelyét), valamint

d) ellenminta vételt.

(2) Az élelmiszer előállítója, kereskedelmi ellenőrzés esetén a hiba okozója a vizsgálat és a 
mintavétel költségeit köteles megtéríteni, ha a vizsgált élelmiszer az előírt biztonsági, a jelölésben 
feltüntetett vagy a vizsgálat alá vont termék gyártmánylapján, illetve a vendéglátó termék esetében 
az anyaghányad-nyilvántartásban vállalt minőségi jellemzőket, illetve a jogszabályokban előírtakat 
nem elégíti ki. Amennyiben a hiba okozóját nem lehet megállapítani, vagy az okozó tevékenysége 
nem tartozik a magyar jogszabályok hatálya alá, a költségeket annak kell megfizetnie, akinél a nem 
megfelelő terméket a hatóság megtalálta.

(3) A kérelemre végzett hatósági élelmiszer-ellenőrzés és igazolás kiadása díjköteles, amelyet a 
kérelmezőnek kell megfizetnie a külön jogszabály szerint.

8. § (1) A hatósági mintavétellel ellenőrzésre kerülő élelmiszer-tételt úgy kell megválasztani, hogy 
az azonos termelői helyen gyártott vagy azonos beszerzésű és azonos jelölésű (azonos nap - műszak 
- szállítmány) termékegyedekből álljon.

(2) A mintát - ha jogszabály vagy a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírása másként nem 
rendelkezik - az élelmiszerből a hatósági élelmiszer-ellenőrzés céljával összhangban, véletlenszerű 
kiválasztással, annak mennyiségétől függetlenül úgy kell kivenni, hogy az a vizsgálatok 
elvégzéséhez elegendő legyen. A mintába - a csomagolás és a jelölés vizsgálatának kivételével - 
csomagolt termék esetén csak ép, sérülésmentes csomagolású egységek választhatók. Amennyiben a 
fogyasztói kiszerelés nagysága meghaladja a minta kezelésénél elfogadható méretet, vagy ha az 
élelmiszert a kereskedelmi technológiában is megbontották vagy megbontják (szeletelték, 
darabolták, adagolták stb.) és bontott állapotban is forgalmazzák, illetve felhasználják, megbontott 
csomagolású egységből is vehető minta. A csomagolás megbontásának körülményeit azonban a 
mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(3) A mintavétel során eljáró személy köteles arról gondoskodni, hogy a vett minta sértetlenül, 
változás és károsodás nélkül, azonosítható módon, szükség esetén hűtve, a lehető legrövidebb idő 
alatt kerüljön a vizsgálatot végző laboratóriumba.

(4) Az élelmiszer-ellenőrző hatóság intézkedése és a jogkövetkezmények megállapítása az (1) 
bekezdés szerint megmintázott élelmiszer-tételre vonatkozik.

9. §

Egyes tengeren szállított élelmiszerek forgalomba hozatalának feltételei
10. § (1) Olyan ömlesztve, tengerjáró tartályhajókban nem kizárólag élelmiszer-szállításra 
fenntartott tartályokban szállított olajok és zsírok, amelyeket emberi fogyasztásra szánnak vagy 
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várhatóan ilyen célra használnak, akkor hozhatók forgalomba, illetve állítható elő élelmiszer 
belőlük, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) amennyiben az olajat vagy zsírt rozsdamentes acél tartályban, vagy epoxigyanta béléssel vagy 
azzal műszakilag egyenértékű más béléssel ellátott tartályban szállítják, a tartályban közvetlenül 
előtte szállított szállítmány vagy élelmiszer kell, hogy legyen, vagy a mellékletben felsorolt 
elfogadható előzetes szállítmányok egyikének kell lennie, vagy

b) ha az olajat vagy zsírt az a) pontban leírtaktól eltérő anyagból készült tartályban szállítják, a 
tartályban előzetesen szállított három szállítmánynak élelmiszernek vagy a mellékletben felsorolt 
elfogadható szállítmányok közül valónak kell lennie.

(2) Olyan ömlesztve, tengerjáró tartályhajókban nem kizárólag élelmiszer-szállításra fenntartott 
tartályokban szállított olajok és zsírok, amelyeket tovább nem dolgoznak fel, és amelyeket emberi 
fogyasztásra szánnak vagy várhatóan ilyen célra használnak, akkor hozhatók forgalomba, illetve 
állítható elő élelmiszer belőlük, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) a tartály rozsdamentes acélból készül, vagy epoxigyanta béléssel vagy azzal műszakilag 
egyenértékű más béléssel ellátott, és

b) a tartályban az olaj, illetve zsír előtt szállított három szállítmány élelmiszer.

11. § (1) A szállítmányt kísérő okmányok között az emberi fogyasztásra szánt vagy várhatóan ilyen 
célra felhasználásra kerülő ömlesztett folyékony olajat vagy zsírt tartályokban szállító tengerjáró 
hajó parancsnoka által vezetett pontos nyilvántartásnak kell lennie az érintett tartályokban szállított 
három megelőző szállítmányra és az e szállítmányok közötti tisztítási eljárás hatékonyságára 
vonatkozóan.

(2) Ha a szállítmányt átrakják, az előírt nyilvántartás mellett a fogadó hajó parancsnoka által 
vezetett pontos nyilvántartás kell arról, hogy az ömlesztett olaj vagy zsír szállítása a megelőző 
szállítás során megfelelően történt, valamint a másik tartályhajón az e szállítmányok közt végzett 
tisztítási eljárás hatékonyságáról.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt nyilvántartásokat az illetékes ellenőrző hatóságok kérésére be 
kell mutatni.

12. § Az olyan nem kizárólag élelmiszer-szállításra használt tartályokban, illetve tartályhajókban 
tengeri úton szállított ömlesztett nyers cukor, amelyet élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként 
teljes és hatékony finomítási eljárás nélkül nem szándékoznak felhasználni, akkor hozható 
forgalomba, illetve állítható elő élelmiszer belőle, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) mielőtt a nyers cukrot berakodnák, a tartályt, illetve tartályhajót hatékonyan megtisztították, az 
előző szállítmány maradványait és egyéb szennyeződéseket eltávolították, valamint mindezt 
ellenőrizték, és

b) a nyers cukrot közvetlenül megelőző szállítmány nem lehet folyékony anyag.

13. § (1) Az az élelmiszer-forgalmazó, amely a nyers cukor tengeri szállításáért felelős, olyan 
tanúsítványt állít ki, amely pontosan és részletesen leírja az érintett tartályokban és tartályhajókban 
szállított előző szállítmányt, és a nyers cukor szállítása előtt alkalmazott tisztítási eljárás jellegét és 
hatékonyságát.

(2) A tanúsítvány a szállítmányt végigkíséri a szállítás minden állomásán, egészen a finomítóig, és a 
finomító megőrzi a fenti okirat egy példányát. A tanúsítványon jól láthatóan és kitörölhetetlenül az 
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alábbi mondatot kell feltüntetni: „Ezt a terméket emberi fogyasztásra való felhasználás előtt 
finomítani kell.”

(3) Az az élelmiszer-forgalmazó, amely a nyers cukor tengeri szállításáért, illetve finomításáért 
felelős, az illetékes élelmiszer-ellenőrző hatóságok kérésére bemutatja a tanúsítványt.

14. § (1) Az olyan nyers cukrot, amelynek tengeri szállítása nem kizárólag élelmiszer-szállításra 
fenntartott tartályokban, illetve tartályhajókban történt, teljes és hatékony finomításnak kell 
alávetni, és csak ezt követően lehet élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként való 
felhasználásra alkalmasnak tekinteni.

(2) Az élelmiszer-előállító, illetve élelmiszer-forgalmazó, amely a nyers cukor tengeri szállításáért, 
illetve finomításáért felelős, a nyers cukor berakodását megelőző tisztítási folyamatot a finomított 
cukor biztonsága és egészséges volta szempontjából döntő fontosságúnak köteles tekinteni, 
figyelembe véve a tartályban vagy tartályhajóban előzőleg szállított szállítmány jellegét.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)-(3)

16. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/41/EK irányelve (2004. április 21.) az emberi 
fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó 
élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 89/662/EGK, a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi 
határozat módosításáról,

b) a Bizottság 96/3/EK irányelve (1996. január 26.) a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri 
szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől 
való eltérés engedélyezéséről,

c) a Bizottság 2004/4/EK irányelve (2004. január 15.) a folyékony olajok és zsírok ömlesztett 
tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK tanácsi irányelv egyes 
rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről szóló 96/3/EK irányelv módosításáról,

d) a Bizottság 98/28/EK irányelve (1998. április 29.) az ömlesztett nyers cukor tengeri szállítása 
tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés 
engedélyezéséről.

Melléklet a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelethez
Megengedett előző szállítmányok jegyzéke

Anyag (szinonim elnevezések) GAS-szám

 

Ecetsav 64-19-7

 

Ecetsav-anhidrid (etán-anhidrid) 108-24-7
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Aceton (dimetil-keton; 2-propanon) 67-64-1

 

Savolajok és zsírsav-desztillátumok - növényi olajokból és 
zsírokból, illetve azoknak állati zsírokkal és olajokkal vagy tengeri 
hal zsírokkal és olajokkal képzett keverékeiből

 

 

Ammónium-hidroxid (ammónium-hidrát; ammónia oldat; aqua 
ammónia) 1336-21-6

 

Ammónium-polifoszfát 68333-79-9 
10124-31-9

 

Állati, növényi és tengeri hal eredetű olajok és zsírok (kivéve a 
kesudióhéj-olajat és a nyers tall-olajat)  

 

Méhviasz (fehér és sárga) 8006-40-4 
8012-89-3

 

Benzil-alkohol (csak gyógyszerészeti és reagens tisztaságú) 100-51-6

 

Butil-acetátok (n-; szek-; terc-)
123-86-4 
105-46-4 
540-88-5

 

Kalcium-klorid-oldat csak akkor megengedett előző 
szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány 
szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak rá hasonló 
korlátozások

10043-52-4

 

Kalcium-lignoszulfonát 8061-52-7
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Kandelilla-viasz 8006-44-8

 

Karnauba-viasz (Brazil viasz) 8015-86-9

 

Ciklohexán (hexametilén; hexanaftol; hexahidro-benzol) 110-82-7

 

Epoxidált szójaolaj (minimum 7% - maximum 8% etilén-oxid 
kötésű oxigénnel) 8013-07-8

 

Etanol (etil-alkohol) 64-17-5

 

Etil-acetát (ecetéter, ecetészter, ecetnafta) 141-78-6

 

2-etil-hexanol (2-etil-hexil-alkohol) 104-76-7

 

Zsírsavak:

 

Arachinsav (eikozánsav) 506-30-9

 

Behénsav (dokozánsav) 112-85-6

 

Vajsav (n-vajsav, butánsav, etil-ecetsav, propil-hangyasav) 107-92-6

 

Kaprinsav (n-dekánsav) 334-48-5

 

Kapronsav (n-hexánsav) 142-62-1
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Kaprilsav (n-oktánsav) 124-07-2

 

Erukasav (cisz-13-dokozénsav) 112-86-7

 

Heptánsav (n-heptánsav) 111-14-8

 

Laurinsav (n-dodekánsav) 143-07-7

 

Lauronsav (dodecénsav) 4998-71-4

 

Linolsav (9,12-oktadekadién-sav) 60-33-3

 

Linolénsav (9,12,15-oktadekatrién-sav) 463-40-1

 

Mirisztinsav (n-tetradekánsav) 544-63-8

 

Mirisztoleinsav (tetradecénsav) 544-64-9

 

Olajsav (n-oktadecén-sav) 112-80-1

 

Palmitinsav (n-hexadekánsav) 57-10-3

 

Palmitolénsav (cisz-9-hexadekán-sav) 373-49-9

 

Pelargonsav (n-nonánsav) 112-05-0

 

Ricinolsav (cisz-12-hidroxi-oktadecén-9-sav; ricinusolaj sav) 141-22-0
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Sztearinsav (n-oktadekánsav) 57-11-4

 

Valeriánsav (n-pentánsav; valeriánsav) 109-52-4

 

Zsíralkoholok:

 

Butil-alkohol (1-butanol; butil-alkohol) 71-36-3

 

Hexanol (1-hexanol, hexil-alkohol) 111-27-3

 

Oktanol (1-n-oktanol; heptil-karbinol) 111-87-5

 

Cetil-alkohol (C 16 alkohol; 1-hexadekanol; palmitil-alkohol; 
n-primer hexadecil-alkohol) 36653-82-4

 

Decil-alkohol (1-dekanol) 112-30-1

 

Heptanol (1-heptanol, heptil-alkohol) 111-70-6

 

Lauril-alkohol (n-dodekanol, dodecil-alkohol) 112-53-8

 

Mirisztil-alkohol (1-tetradekanol, tetradekanol) 112-72-1

 

Nonil-alkohol (1-nonanol; pelargon-alkohol; oktil-karbinol) 143-08-8

 

Oleil-alkohol (oktadecén-ol) 143-28-2
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Sztearil-alkohol (1-oktadekanol) 112-92-5

 

Tridecil-alkohol (1-tridekanol) 27458-92-0112-70-9

 

Zsíralkohol-keverékek:

 

Lauril-mirisztil-alkohol - (C12-C14)  

 

Cetil-sztearil-alkohol - (C16-C18)  

 

Zsírsavészterek - bármely olyan észter, amely a fent felsorolt 
zsírsavaknak a fent felsorolt zsíralkoholokkal való 
kombinációjából keletkezik. Például butil-mirisztrát, oleil-
palmitát és cetil-sztearát

 

 

Zsírsav metilészterek:

 

Metil-laureát (metil-dodekanoát) 111-82-0

 

Metil-palmitát (metil-hexadekanoát) 112-39-0

 

Metil-sztearát (metil-oktadekanoát) 112-61-8

 

Metil-oleát (metil-oktadecenoát) 112-62-9

 

Hangyasav (metánsav; hidrogén-karboxil-sav) 64-18-6

 

Glicerin (glicerinalkohol; glicerin) 56-81-5
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Glikolok:

 

Butándiol  

 

1,3-butándiol (1,3-butilén-glikol) 107-88-0

 

1,4-butándiol (1,4-butilén-glikol) 110-63-4

 

Polipropilén-glikol (400 fölötti molekulatömegű) 25322-69-4

 

Propilén-glikol [1,2-propilén-glikol; 1,2-propándiol; 1,2-
dihidroxi-propán; monopropilén-glikol (MPG); metil-glikol] 57-55-6

 

1,3-propilén-glikol-(trimetilén-glikol, 1,3-propándiol) 504-63-2

 

n-Heptán 142-82-5

 

n-Hexán (technikai tisztaságú) 110-54-364742-49-0

 

Izobutil-acetát 110-19-0

 

Izodekanol (izodecil-alkohol) 25339-17-7

 

Izononanol (izononil-alkohol) 27458-94-2

 

Izooktanol (izooktil-alkohol) 26952-21-6
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Izopropanol (izopropil-alkohol; IPA) 67-63-0

 

Limonén (dipentén) 138-86-3

 

Magnézium-klorid oldat 7786-30-3

 

Metanol (metil-alkohol) 67-56-1

 

Metil-etil-keton (2-butanon) 78-93-3

 

Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon) 108-10-1

 

Metil-tercier-butil-éter (MTBE) 1634-04-4

 

Melasz 57-50-1

 

Montán-viasz 8002-53-7

 

Paraffinviasz 8002-74-263231-60-7

 

Pentán 109-66-0

 

Foszforsav (ortofoszforsav) 7664-38-2

 

Ivóvíz csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt 
közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem 
vonatkoznak arra hasonló korlátozások
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Kálium-hidroxid (kálilúg) csak akkor megengedett előző 
szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány 
szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló 
korlátozások

1310-58-3

 

n-Propil-acetát 109-60-4

 

Propilén tetramer 6842-15-5

 

Propil-alkohol (propán-1-ol; 1-propanol) 71-23-8

 

Nátrium-hidroxid (marószóda, lúg) csak akkor megengedett 
előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány 
szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló 
korlátozások

1310-73-2

 

Szilícium-dioxid 7631-86-9

 

Nátrium-szilikát (vízüveg) 1344-09-8

 

Szorbitol (D-szorbitol; hexahidro-alkohol; D-szorbit) 50-70-4

 

Kénsav 7664-93-9

 

Karbamid-ammónia-nitrát oldat (UAN)  

 

Borseprő (vinasz, vinaccia, borkőüledék, vini, argil-agyag, 
arcilla-agyag, weinstein, nyers borkőpép, nyers kálium-
bitartarát)

868-14-4
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Fehér ásványolajok 8042-47-5
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