TÁJÉKOZTATÓ
robbanóanyag-prekurzor rendelet
hatálya alá tartozó termékekről
2021. február 1-től lép hatályba az Európai Unió robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló új rendelete (2019/1148/EU1).
A Nitrogénművek Zrt. által gyártott és forgalmazott termékekből több már a korábbi szabályozás (98/2013/EU)
hatálya alá is tartozott. Ezen új rendelet értelmében az érintett termékek köre kibővül.

Mik is azok a robbanóanyag-prekurzorok?
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorok
Szabályozott robbanóanyag-prekurzornak minősülnek azok a termékek, amelyek a 2019/1148/EU rendelet I.
mellékletében (korlátozott robbanóanyag-prekurzorok) vagy II. mellékletében (bejelentendő robbanóanyagprekurzorok) felsorolt anyagokat önmagukban vagy keverékekben tartalmazzák.
A Nitrogénművek Zrt. által forgalmazott termékek esetében érintett szabályozott robbanóanyag-prekurzorok:
Az anyag megnevezése
Ammónium-nitrát

CAS-szám
6484-52-2

Salétromsav
Kénsav
Kálium-nitrát
Kalcium-nitrát
Magnézium-nitrát-hexahidrát

7697-37-2
7664-93-9
7757-79-1
10124-37-5
13446-18-9

Termékek
Ammónium-nitrát (AN34, AN33,5); Pétisó (granulált és prillezett);
Pétisó+S (24-12 és 27-9); Nitrosol, PétiMÉSZsó; AN tartalmú NPK
termékek
Salétromsav 60%
Kénsav
kálium-nitrát alapú termékek
kalcium-nitrát alapú termékek
magnézium-nitrát alapú termékek

Korlátozott robbanóanyag-prekurzorok
Korlátozott robbanóanyag-prekurzornak minősülnek azok a termékek, amelyek a 2019/1148/EU rendelet I.
mellékletében (korlátozott robbanóanyag-prekurzorok) felsorolt anyagokat önmagukban vagy
keverékekben a táblázat 2. oszlopában megadott koncentrációnál nagyobb mennyiségben tartalmazzák.
A Nitrogénművek Zrt. által forgalmazott termékek esetében érintett korlátozott robbanóanyag-prekurzorok:
Az anyag megnevezése
(CAS-szám)
Ammónium-nitrát
(CAS-szám 6484-52-2)
Salétromsav
(CAS-szám 7697-37-2)
Kénsav
(CAS-szám 7664-93-9)

Határérték

Termékek

A keverék ammónium-nitrátból
származó nitrogén tartalma 16%
3 % (m/m)

Ammónium-nitrát (AN34, AN33,5)
Pétisó (granulált és prillezett); Pétisó+S (24-12 és 27-9)
Salétromsav 60%

15 % (m/m)

Kénsav

Szabályozott robbanóanyag-perkurzorokat tartalmazó termékek
Nitrosol

Nitrospeed

Mikromix-A Fe-Mg

AN alapú
NPK termékek

Korlátozott robbanóanyag-perkurzorokat tartalmazó termékek
Kénsav

Salétromsav
60%
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=hu

kálium-, kalciumilletve magnéziumnitrát alapú
folyékony és szilárd
műtrágya termékek

TÁJÉKOZTATÓ
robbanóanyag-prekurzor rendelet
hatálya alá tartozó termékekről
Korlátozás és jelentéstétel
Szabályozott

Korlátozott robbanóanyagprekurzorok
NEM bocsáthatók LAKOSSÁGI
SZEMÉLYEK rendelkezésére,

(korlátozott és bejelentendő)

robbanóanyag-prekurzorok
esetén jelenteni kell 24 órán belül
- a gyanús tranzakciókat,
- a jelentős hiányokat és
- a lopásokat.
(9. cikk (4)-(5))

lakossági személyek ezeket nem hozhatják be,
nem birtokolhatják és nem használhatják fel!
(5. cikk (1))

Gazdasági szereplők főbb kötelezettségei
TÁJÉKOZTATÁS

ÉRTÉKESÍTÉSKORI ELLENŐRZÉS

(7. cikk)

(8. cikk)

Szállítói lánc

Korlátozott robbanóanyag-prekurzor
értékesítésekor

Korlátozott robbanóanyag-prekurzor értékesítése
esetén minden vevőt tájékoztatni kell, hogy
- a termék korlátozás alá esik
- a termék lakossági személy rendelkezésére
NEM bocsátható
- jelentéstételi kötelezettsége van
Szabályozott robbanóanyag-prekurzor eladása
estén:
- jelentéstételi kötelezettsége van

Értékesítésében részt vevő személyzet
Biztosítani és igazolni kell tudni, hogy az
értékesítésében részt vevő személyzet tisztában
van
- hogy a termékek közül melyik tartalmaz
szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat
- az ezzel kapcsolatos kötelezettségekkel

Annak ellenőrzése céljából, hogy a leendő ügyfél
szakmai felhasználó vagy valamely más
gazdasági szereplő, minden tranzakció esetében
be kell kérnie az alábbi információkat, (de
minimum évente egyszer):
- az ügyfél (vállalkozás) neve, címe és
nemzetközi adóazonosító száma (vagy
bármely más releváns cégjegyzékszám)

- az ügyfél képviseletére jogosult személy
személyazonosságának igazolása
- az ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy
szakmai tevékenysége
- a termék szándékolt (vég)felhasználása

JELENTÉSTÉTEL
(9. cikk)

24 órán belül jelenteni kell a gyanús tranzakciókat, a jelentős hiányokat és a lopásokat a nemzeti
kapcsolattartó pontnak (Magyarországon az Országos Rendőr-főkapitányság).
Gyanús tranzakciónak minősül, ha a leendő ügyfél:
- a jelek szerint nincs tisztában/nem ismeri a szándékolt felhasználását, vagy azt nem tudja hihetően
elmagyarázni
- a jogszerű felhasználásnál megszokottól eltérő mennyiségben, összetételben, illetve koncentrációban kíván
vásárolni
- nem hajlandó igazolni személyazonosságát vagy lakóhelyét, vagy adott esetben szakmai felhasználói
vagy gazdasági szereplői státuszát;
- szokatlan fizetési módok – ideértve a nagy összegű készpénzfizetést is – alkalmazásához ragaszkodik.
2020.szeptember 24.

Kiadta: Nitrogénművek Zrt.

