
3. Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló  

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása 

 

10. §  Az  aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: „(1) Minden aeroszol terméken vagy – ha ez a legfeljebb 150 ml töltéstartalmú 

aeroszol termék esetében annak kis méretei miatt nem megvalósítható, akkor – a ráhelyezett címkén 

fel kell tüntetni jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon a következő adatokat: a) a forgalomba 

hozatalért felelős nevét és címét vagy védjegyét, b) a „3” (fordított epszilon) jelet, amely tanúsítja, 

hogy az aeroszol termék megfelel e rendelet előírásainak, c) a töltet gyártási tételét azonosító kódot, 

d) nettó tartalom mennyiségét tömegben és térfogatban megadva, e) tartalmától függetlenül 

a 3. melléklet táblázatában megadott és részletezett figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó 

mondatokat, valamint piktogramokat, f) ha az aeroszol termék a 4. mellékletben szereplő kritériumok 

alapján nem minősül tűzveszélyesnek, a »Figyelem« szót, valamint az  anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a  67/548/EGK és  

 az  1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1907/2006/EK 

rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) I. melléklet 2.3.1. táblázatában az aeroszolok 3. kategóriája 

tekintetében előírt egyéb címkeelemeket, g) ha az aeroszol termék a 4. mellékletben szereplő 

kritériumok alapján tűzveszélyesnek minősül, a »Figyelem« szót, valamint a CLP rendelet I. melléklet 

2.3.1. táblázatában a tűzveszélyes aeroszolok 2. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemeket, 

h) ha az  aeroszol termék a  4.  mellékletben szereplő kritériumok alapján rendkívül tűzveszélyesnek 

minősül, a  »Veszély« figyelmeztetést, valamint a  CLP rendelet I.  melléklet 2.3.1. táblázatában 

a  tűzveszélyes aeroszolok 1. kategóriája tekintetében előírt egyéb címkeelemeket, i) ha az  aeroszol 

termék fogyasztási cikk, a  CLP rendelet IV.  melléklet 1. rész 6.1. táblázatában előírt, a  P102 

óvintézkedésre vonatkozó mondatot, j) a működtetésre vonatkozó bármely kiegészítő óvintézkedést, 

amely felhívja a fogyasztók figyelmét a termék sajátos veszélyeire; ha az aeroszol termékhez külön 

használati utasítást mellékelnek, ez utóbbinak szintén tükröznie kell az említett óvintézkedéseket.” 

11. §  Az R3. 13. §-a a következő e) ponttal egészül ki: (Ez a rendelet) „e) a 75/324/EGK tanácsi 

irányelvnek az aeroszoladagolók megengedett nyomásának felső határértéke tekintetében és 

címkézési rendelkezéseinek az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő 

módosításáról szóló, 2016. november 21-i 2016/2037/EU bizottsági irányelvnek” (való megfelelést 

szolgálja.) 

 


