
 

HU   HU 

 

 
EURÓPAI 
BIZOTTSÁG 

Brüsszel, 2018.7.27.  
SWD(2017) 283 final/2 

 

CORRIGENDUM: 
Ez a dokumentum a 2017.8.10-i SWD(2017) 283 finalt helyesbíti. 
Kisebb hibákat javít ki a 8., 13., 14., 20., 27. és 39. oldalon. 
A 8., 9., 10., 11., 12., 22., 23., 24. és 26. oldalon egyértelművé teszi, hogy minden 
párnázóanyagnak, nem csak a latex- és poliuretán-haboknak kell eleget tenniük a 
követelményeknek. 
A szöveg helyesen a következő: 

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 

A bútorokra vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelmények 

 



2 

 

A bútorokra vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelmények 
1 BEVEZETÉS 
 

Az uniós zöld közbeszerzési követelmények célja, hogy megkönnyítsék a közjogi szervek számára az áruk, szolgáltatások és építési beruházások kisebb környezeti hatással 
történő beszerzését. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az adott szervezet – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – 
közvetlenül beépíthesse őket az ajánlattételi dokumentációba.  Ez a dokumentum a „bútorok” termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott uniós zöld közbeszerzési 
követelményeket ismerteti. A követelmények három nagy csoportra oszthatók attól függően, hogy a közbeszerzési szerződés tárgya meglévő, használt bútorok restaurálása 
(A.), új bútorelemek (B.) beszerzése vagy életciklusuk végéhez ért bútorokkal kapcsolatos szolgáltatások (C.) beszerzése. A kapcsolódó technikai háttérjelentés 
részletesebben ismerteti a követelmények kiválasztásának indokait, és tartalmazza a további információgyűjtéshez szükséges hivatkozásokat is. 

A követelmények műszaki leírásokból és értékelési szempontokból állnak. Minden követelményrendszer tekintetében két célkitűzés közül lehet választani: 

• Az alapkövetelmények rendeltetésük szerint a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazására nyújtanak módot. Az egyes termékek környezetvédelmi teljesítményének 
elsődleges területeire összpontosítanak, a lehető legkisebb mértékre szorítva a vállalatokra nehezedő adminisztratív terheket.  

• Az átfogó követelmények ezzel szemben a környezetvédelmi teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik számításba, olyan hatóságok eszközeként, 
amelyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

Az „ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is” formulát akkor alkalmazzák, ha a követelmények a két célkitűzés esetében megegyeznek. 

Szem előtt kell tartani, hogy az ebbe a termékcsoportba tartozó bútorok jellegükben és a felhasznált anyagok típusaiban jelentősen eltérhetnek egymástól. Ebből kifolyólag 
számos követelményt feltételekhez kötött záradékok kísérnek, amelyek megadják, hogy mely körülmények között kell ezeket a követelményeket kellően relevánsnak 
tekinteni ahhoz, hogy szerepeljenek az ajánlattételi felhívásban.   

 

1.1 Fogalommeghatározás és hatály 
 

A „bútor” termékcsoport olyan kül- vagy beltéri, különálló vagy beépített egységeket foglal magában, amelyek elsődleges rendeltetése az, hogy dolgok tárolására, 
elhelyezésére vagy felakasztására szolgáljanak, és/vagy olyan felületet biztosítsanak, amelyen a használók pihenhetnek, ülhetnek, étkezhetnek, tanulhatnak vagy 
dolgozhatnak. Az ágybetétek is ide tartoznak.  

A termékcsoport nem foglalja magában a következőket:  

a) azon termékek, amelyek elsődleges rendeltetése nem bútorként való használat. Többek között az alábbiak tartozhatnak ide: utcai lámpák, korlátok és kerítések, létrák, órák, 
játszótéri eszközök, álló vagy falra függeszthető tükrök, kábelcsatornák, forgalomterelő oszlopok, valamint építési termékek, úgymint lépcsők, ajtók, ablakok, padló- és 
falburkolatok; 
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b) tömegközlekedésre vagy magánhasználatra szolgáló járművekbe épített bútorok; 

c) olyan bútoripari termékek, amelyek több mint 5%-ban (tömegszázalék) tartalmaznak az alábbiaktól eltérő anyagokat: tömör fa, faalapú lemezek, parafa, bambusz, rattan, 
műanyagok, fémek, bőr, bevont szövetek, textilek, üveg vagy párnázóanyagok. 
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1.2 Alapvető környezeti hatások 
A tudományos szakirodalomban elérhető információk alapján az alábbi következtetésekre jutottak a bútorok életciklusra vetített környezeti hatásait illetően: 

• A környezeti hatások jelentős százaléka (80–90%) a bútorok anyagához/alkotóelemeihez kapcsolódik. Bár a fémek és a műanyagok összevont energiafelhasználása a 
fáénál magasabb, a tartósság és az újrafeldolgozhatóság szintén fontos szempontok. Az újrafeldolgozott anyagok meghatározása segíthet az anyagi hatások mérséklésében. 

• Az alkotóelemek gyártása, összeszerelése és/vagy kezelése a környezeti hatások következő legfontosabb forrásai a kémiai elegyek, valamint a hőenergia és a villamos 
energia szárítási és kezelési folyamatok során történő használata miatt. 

• A csomagolásból eredő hatások az egyéni terméktől függőben változhatnak, ám az íróasztalokról és a ruhásszekrényekről szóló két életciklus-értékelési tanulmány a 
csomagolás környezeti összhatását körülbelül 6%-ra becsülte. 

• A forgalmazást nehéz volt értékelni, mivel ez a bútorpiac globális jellegéből adódóan nagymértékben változhat. A legtöbb tanulmányban átlagos szállítási 
forgatókönyveket vettek alapul, amely elfedi, hogy a bútorok életciklusában e fázis jelentősége igen különböző lehet. 

• A használat fázisa a környezeti hatásokat illetően elhanyagolható. A tartóssági és a javíthatósági tényezők azonban elengedhetetlenek a használat fázisának 
meghosszabbításához.   

• A hasznos élettartam végének hatásai jelentősen különböznek attól függően, hogy milyen anyagokat használtak fel a bútorhoz. A bútoralkatrészek újrafeldolgozása vagy 
az energia bútorhulladékból való visszanyerése az alkotóelemek elválasztásának nehézségei miatt gyakran bonyolult. 

 

 
         Alapvető környezeti hatások a bútor életciklusa alatt               A bútorok zöld közbeszerzésére vonatkozó javasolt uniós i megközelítés 

• A biológiai sokféleség csökkenése és talajerózió a 
fenntarthatatlan erdőgazdálkodás és az illegális fakitermelés 
miatt. 

• Az erőforrások kimerülése a nem megújuló források, 
például kőolaj/földgáz műanyagokhoz való felhasználása 
miatt. 

• Többféle anyag gyártása során az energiafogyasztás miatt 
okozott szén-dioxid- és egyéb kibocsátások. 

• A munkavállalók, a fogyasztók és a szélesebb környezet 
veszélyeztetése mérgező anyagok kibocsátása által. 

• A beltéri levegő rossz minőségéhez való hozzájárulás a 
beltéri bútortermékekben jelen lévő illékony szerves 
vegyületek kibocsátása miatt. 

• A gyengébb minőségű bútorok korai elhasználódása miatt 
keletkező hulladékanyagok.  

 • Faanyag törvényes forrásokból való beszerzése.  
• Részben vagy egészben megújuló anyagokból (például fából) készült 

anyagok használata. 
• Maximális határértékek meghatározása a bútorokból származó teljes VOC-

kibocsátásra és konkrét formaldehidkibocsátási határértékek meghatározása 
a faalapú lemezekre és bútorszövetekre vonatkozóan. 

• Tartós és a célnak megfelelő bútorok beszerzése, amelyek megfelelnek a 
vonatkozó EN szabványoknak.  

• Könnyen szétszerelhető, javítható és újrafeldolgozható bútorok beszerzése, 
amelyekre jótállás vonatkozik. 
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• A javítás, a pótalkatrészek beszerzés, illetve az alkatrészek 
újrafeldolgozás céljából történő elválasztása nehézségei 
miatt keletkező hulladékanyagok. 

 

 

1.3 Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 

Számos követelmény tekintetében az ellenőrzés javasolt eszköze a vizsgálati jelentések elkészítése. Valamennyi követelmény tekintetében jelölve vannak az irányadó 
vizsgálati módszerek. A közjogi szerv joga eldönteni, hogy mely szakaszban kell a vizsgálati eredményeket rendelkezésre bocsátani. Általában véve nem szükséges, hogy 
valamennyi ajánlattevő köteles legyen a kezdetektől fogva vizsgálati eredményeket rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevőkre és közjogi szervekre nehezedő teher 
csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor az önbevallás is elégségesnek bizonyulhat. Ezt követően több lehetőség is felmerül arra nézve, hogy a vizsgálatok 
elvégzésére fennáll-e, illetve melyik szakaszban áll fenn kötelezettség: 

a) Az ajánlattételi szakaszban:  

Egyszeri szállítási szerződések esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kötelezhető a vizsgálati jelentés rendelkezésre bocsátására. Amennyiben 
azt elégségesnek találják, a szerződést odaítélhetik. Amennyiben ez a bizonyíték nem elégséges, vagy a követelményeknek nem felel meg, akkor:  

i) műszaki leírás esetében a bizonyítékot a soron következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kérik be, akinek ezt követően a szerződés odaítélhető;  

ii) értékelési szempont esetében a megszerzett többletpontokat törlik az ajánlatból, és az ajánlattevők rangsorát újrarendezik annak valamennyi következményével.  

A vizsgálati jelentés azonban csak azt igazolja, hogy egy mintamodellt vetettek vizsgálat alá bizonyos szempontokból, és nem a szerződés szerint ténylegesen leszállított 
bútorokat. Keretszerződések esetében a körülmények eltérők lehetnek. Ezzel a forgatókönyvvel a szerződés teljesítésével foglalkozó következő pont és a további 
magyarázatok foglalkoznak részletesebben.    

b) A szerződés teljesítésének szakaszában:  

A vizsgálati eredményeket bármikor vagy hamis önbevallás gyanúja esetén a szerződés alapján teljesített egy vagy több tétel tekintetében is bekérhetik. Ez a lépés különösen 
fontos keretszerződések esetén, ami nem ír elő kezdeti bútorrendelést.   

A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötéseknél célszerű erről kifejezetten rendelkezni. Érdemes kikötni, hogy a szerződés tartama alatt maga az ajánlatkérő szerv jogosult 
véletlenszerű ellenőrző vizsgálatokat végezni. Abban az esetben, ha a vizsgálat eredményei alapján a leszállított termékek nem felelnek meg a követelményeknek, az 
ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni, és a szerződést egyoldalúan felmondhatja. Egyes közjogi szervek olyan feltételeket is meghatároznak, hogy a vizsgálat 
költségét a közjogi szerv köteles viselni, ha a vizsgálat eredményeként a termék megfelel a követelményeiknek, ellenkező esetben azonban a költségeket a beszállító viseli.  

Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, hogy mikor kérik be a bizonyítékot. 

• Az egyetlen gazdasági szereplővel kötött olyan keretmegállapodás esetében, amely alapján az egyes leszállítandó modelleket a keretmegállapodás odaítélésekor 
pontosítják, és kizárólag a darabszám megállapítása szükséges, azonos megfontolások érvényesek, mint a fenti egyszeri szállítási szerződés esetében.  
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• Az előválogatott ajánlattevők között versenyt eredményező, több lehetséges beszállító előzetes kiválasztására irányuló keretmegállapodás esetében az előzetes 
kiválasztási szakaszban az ajánlattevőknek csupán a keretmegállapodás szerinti teljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeknek megfelelő termékek 
leszállítására irányuló képességüket kell bizonyítaniuk. Az előválogatott ajánlattevők közötti versenyt követően odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) 
esetében elviekben az i. és ii. pontokkal azonos megfontolások érvényesek, amennyiben a verseny keretében további követelmények betartását kell igazolni. Ha a 
verseny kizárólag az árra vonatkozik, akkor érdemes megfontolni a szerződés teljesítési szakaszában az ellenőrzést.  

Szintén fontos kiemelni, hogy az ajánlattevőknek lehetőségük van az azonos specifikus követelményeknek megfelelő, az uniós ökocímkét vagy egyéb irányadó, az ISO 
14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét viselő bútorokon alapuló ellenőrzést elvégezni. A bútorokat az irányadó követelményeknek megfelelőnek kell tekinteni, 
és az ellenőrzést is a vizsgálati eredményekre meghatározottal azonos módon kell kérelmezni.  

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő szervek kötelesek egyéb megfelelő bizonyítási eszközt is 
elfogadni.  Ide tartozhat a gyártó műszaki dokumentációja, amennyiben az érintett gazdasági szereplőnek nem volt hozzáférése a vizsgálati jelentésekhez, vagy azokat az 
irányadó határidőn belül nem tudta beszerezni.  Ennek az a feltétele, hogy a hozzáférés hiánya nem az érintett gazdasági szereplőnek tulajdonítható, és az érintett gazdasági 
szereplő ezzel bizonyítja, hogy az általa teljesítendő építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatásnyújtások megfelelnek a műszaki leírásban, az értékelési 
szempontokban vagy a szerződésteljesítési feltételekben meghatározott követelményeknek vagy szempontoknak. Egy meghatározott megfelelőségértékelő szerv által készített 
vizsgálati jelentésre vagy ilyen szerv által kiállított tanúsítványra történő utalás esetén a vizsgálatok elvégzése tekintetében az ajánlatkérő szerv köteles elfogadni a más 
egyenértékű értékelő szerv által készített jelentést vagy az ilyen szerv által kiállított tanúsítványt. 
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2 A BÚTOROKRA VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

A. Bútorrestaurálási szolgáltatások beszerzése 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. m. l.: Restaurálási követelmények 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

Az ajánlattevő az ajánlatkérő szerv által rendelkezésre bocsátott bútorokat köteles a meghatározott követelményeknek megfelelően restaurálni.  

A restaurálandó bútor típusától és a meglévő bútor állapotától függően a közjogi szerv a lehető legrészletesebben ismerteti az elvégzendő műveleteket (pl. a fém újrafújása, fa felületek javítása 
és/vagy felújítása, újrakárpitozás, asztal átalakítása stb.). 

(A közjogi szerv először eljárást indíthat egy külön tanulmány elkészítése céljából, hogy megkapja a meglévő bútorállomány (típus, szám, állapot stb.) értékelését, majd ezt a leírást csatolhatja 
az ajánlati felhíváshoz.)  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevő valamennyi elvégzendő restaurálási műveletet részletesen ismerteti. 

2. m. l.: Tartós kárpitbevonatok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

(Ez a követelmény kizárólag akkor alkalmazandó, ha a restaurálási műveleteknek a kárpitanyagok alkalmazása vagy cseréje is a része.) 

Az ajánlattevő olyan, bőr, textilszövet vagy bevont szövet alapú kárpitozóanyagokat köteles használni, amelyek az I. függelék 2., 3. vagy 4. táblázatában előírt valamennyi fizikai minőségi 
követelménynek megfelelnek. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a bőr, a textilszövet vagy a bevont szövet beszállítójának nyilatkozatát, adott esetben vonatkozó vizsgálati jelentésekkel alátámasztva, amelyek kimondják, 
hogy a kárpitanyag megfelel a bőrrel, szövettel vagy bevont szövettel szemben az I. függelék 2., 3. vagy 4. táblázatában meghatározott fizikai követelményeknek. 

Úgy kell tekinteni, hogy azok a kárpitanyagok, amelyek a 2014/350/EU bizottsági határozatban megállapított textiltermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt követelményeknek 
közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a követelményeknek.  

3. m. l.: Habosító anyagok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

Amennyiben habból készült párnázóanyagokat használnak a bútorok kárpitozása során, halogénezett szerves vegyületek nem használhatók habosító anyagként vagy 
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kiegészítő habosító anyagként az ilyen párnázóanyagok gyártásához. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek a hab gyártójától származó nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a fenti anyagokat nem használták. 

4. m. l.: Restaurált bútortermék jótállása 

Az ajánlattevőnek legalább kettő év (értékesebb tételek esetén hosszabb) 
jótállást kell biztosítania, amely a termék leszállításának napjától 
érvényes. A jótállás kiterjed a javításra vagy a cserére, és magában foglal 
egy, el- és visszaszállítási, valamint helyszíni javítási opciót tartalmazó 
szolgáltatási szerződést.  

A jótállás garantálja, hogy az áruk többletköltségek nélkül megfelelnek a 
szerződési feltételeknek.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevő írásbeli nyilatkozatot nyújt be, amely magában foglalja a 
fent említett jótállást.  

Az ajánlattevő benyújtja a jótállás másolatát. Nyilatkozatot kell 
benyújtaniuk arról, hogy az áruk szerződési feltételeknek való 
megfelelősége teljesül.  

4. m. l.: Restaurált bútortermék jótállása  

Az ajánlattevőnek legalább három év (értékesebb tételek esetén hosszabb) jótállást kell biztosítania, amely a termék 
leszállításának napjától érvényes. A jótállás kiterjed a javításra vagy a cserére, és magában foglal egy, el- és 
visszaszállítási, valamint helyszíni javítási opciót tartalmazó szolgáltatási szerződést.  

A jótállás garantálja, hogy az áruk többletköltségek nélkül megfelelnek a szerződési feltételeknek.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevő írásbeli nyilatkozatot nyújt be, amely magában foglalja a fent említett jótállást.  

Az ajánlattevő benyújtja a jótállás másolatát. Nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az áruk szerződési 
feltételeknek való megfelelősége teljesül.  

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 1. é. sz.: Alacsony kémiaimaradékanyag-tartalmú kárpitanyagok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Pont adható azért, ha bizonyított, hogy a kárpitanyag megfelel a korlátozott arilaminszínezékekre, az extrahálható 
nehézfémekre, illetve a szabad formaldehidtartalomra vonatkozó, alábbiakban meghatározott határértékeknek. 

Textilszövetekhez és bevont szövetekhez: 

• Nincs jelen 30 mg/kg felett (minden egyes amin esetében) korlátozott arilamin (lásd a II. függelék 5. 
táblázatát) az EN ISO 14362-1 és a 14362-3 szabványnak megfelelően. 

• A szabad és részlegesen hidrolizálható formaldehid mennyisége nem haladja meg a 75 mg/kg-ot az EN 
ISO 14184-1 szabványnak megfelelően. 

• Az EN ISO 105-E04 szabvány szerint meghatározott extrahálható nehézfémek mennyisége az alábbi 
határértékek alatt marad (mg/kg): antimon ≤ 30,0; arzén ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; króm ≤ 2,0; kobalt ≤ 4,0; 
réz ≤ 50,0; ólom ≤ 1,0; higany ≤ 0,02 és nikkel ≤ 1,0. 

Bőrhöz: 

• Nincs jelen 30 mg/kg felett (minden egyes amin esetében) korlátozott arilamin (lásd a II. függelék 5. 
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táblázatát) az EN ISO 17234-1 szabványnak megfelelően. 
• A króm (VI) koncentrációja nem lehet 3 mg/kg-nál nagyobb az EN ISO 17075 szabványnak megfelelően 

(kimutatási határérték). 
• A szabad és részlegesen hidrolizálható formaldehid mennyisége nem haladja meg a 300 mg/kg-ot az EN 

ISO 17226-1 szabványnak megfelelően. 
• Az EN ISO 17072-1 szabvány szerint meghatározott extrahálható nehézfémek mennyisége az alábbi 

határértékek alatt marad (mg/kg): antimon ≤ 30,0; arzén ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; króm ≤ 200,0; kobalt ≤ 4,0; 
réz ≤ 50,0; ólom ≤ 1,0; higany ≤ 0,02 és nikkel ≤ 1,0. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevők pontot kapnak azért, ha nyilatkozatot nyújtanak be arról, hogy a kárpitanyagként használt bőr, 
textilszövet vagy bevont szövet megfelel a fenti határértékeknek, amit az ajánlattevő vagy az anyag szállítója 
megbízásából készített kapcsolódó vizsgálati jelentésekkel kell alátámasztani. 

Úgy kell tekinteni, hogy azok a kárpitanyagok, amelyek a 2014/350/EU bizottsági határozatban megállapított 
textiltermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt követelményeknek közvetlenül, illetve azzal 
egyenértékű módszerek alapján megfelelő, ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, 
megfelelnek a követelményeknek.  

 2. é. sz.: Alacsony kémiaimaradékanyag-tartalmú párnázóanyagok1 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Amennyiben latexhabot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, ha a hab megfelel a III. 
függelék 7. táblázatában foglalt, klórfenolokra, nehézfémekre, növényvédő szerekre és butadiénre vonatkozó 
követelményeknek az ugyanezen táblázatban felsorolt kapcsolódó vizsgálati módszernek (A–D) megfelelően. 

Amennyiben poliuretán habot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, ha a hab megfelel a 
III. függelék 8. táblázatában foglalt, nehézfémekre, lágyítószerekre, TDA-k, MDA-k, ónorganikus anyagokra és 
egyéb meghatározott anyagokra vonatkozó követelményeknek az ugyanezen táblázatban felsorolt kapcsolódó 
vizsgálati módszernek (A–E) megfelelően. 

Amennyiben más párnázóanyagot használnak, pont adható azért, ha bizonyítható a III. függelék 7 vagy 8. 
táblázatában meghatározott vegyimaradékanyag-határértékeknek való megfelelés.  

Ellenőrzés:  

Latexhab (vagy más párnázóanyagok):  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló nyilatkozatot, valamint a 
következő módszerek szerint készített vizsgálati jelentéseket:  

A. Klórfenolok esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a következő vizsgálati 

                                                           
1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a latexhabra és a poliuretán habra vonatkozó vegyimaradékanyag-vizsgálati követelményeket az ágazat által irányított önkéntes rendszerek (például az 
EuroLatex ECO Standard és a CertiPUR standard) állapították meg. Ezen anyag készítésének időpontjában úgy tekinthető, hogy ezek a rendszerek kellő biztosítékkal szolgálnak.   
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eljárás eredményeit. 5 g mintát meg kell őrölni, és a klórfenolokat fenol (PCP), nátriumsó (SPP) vagy észterek 
formájában kell extrahálni. A kivonatokon gázkromatográfiás (GC) elemzést kell végezni. A kimutatáshoz 
tömegspektrométert vagy elektronbefogásos detektort (ECD) kell használni.  

B. Nehézfémek esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a következő vizsgálati 
eljárás eredményeit. A megőrölt mintaanyagot a DIN 38414-S4 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően 
1:10 arányban eluálni kell. Az így kapott szűrletet át kell vezetni egy 0,45 μm-es membránszűrőn (szükség esetén 
nyomás alatti szűréssel). Ezután meg kell vizsgálni az így nyert oldat nehézfémtartalmát induktív csatolású plazma 
optikai emissziós spektrometriával (ICP-OES), más néven induktív csatolású plazma atomemissziós 
spektrometriával (ICP-AES), illetve hidrid- vagy hideggőzeljárást alkalmazó atomabszorpciós spektrometriával.  

C. Peszticidek esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a következő vizsgálati 
eljárás eredményeit. 2 g mintát kell extrahálni ultrahangos fürdőben hexán/diklór-metán keverékkel (85/15 
arányban). A kivonatot acetonitriles keveréssel vagy florisil feletti adszorpciós kromatográfiával kell megtisztítani. A 
méréshez és a mennyiség meghatározásához elektronbefogásos detektorral végzett gázkromatográfiát vagy 
gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometriát kell alkalmazni. A peszticidek vizsgálatát a legalább 20 
tömegszázalékban természetes latexből álló latexhabok esetében kell végrehajtani. 

D. Butadién esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a következő vizsgálati 
eljárás eredményeit. A latexhab őrlése és mérése után gőztérmintavételt kell végezni. A butadiéntartalmat 
lángionizációs gázkromatográfiával kell megállapítani. 

Poliuretánhab (vagy más párnázóanyagok): 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló nyilatkozatot olyan vizsgálati 
jelentésekkel együtt, amelyek bizonyítják a III. függelék 7. táblázatában meghatározott határértékeknek való 
megfelelést. A B., C., D. és E. módszer esetében az illetékes laboratóriumba beküldött anyag felszínétől legfeljebb 
2 cm maximális mélységben kell 6 kompozit mintát venni.  

A. Ftalátok és a III. függelék 7. táblázatában felsorolt egyéb konkrét anyagok esetében az ajánlattevő – habgyártói 
nyilatkozatokat is mellékelve – köteles nyilatkozatban megerősíteni, hogy a felsorolt anyagokat nem adták hozzá 
szándékosan a hab összetételéhez. 

B. Nehézfémek esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a következő vizsgálati 
eljárás eredményeit. A megőrölt mintaanyagot a DIN 38414-S4 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően 
1:10 arányban eluálni kell. Az így kapott szűrletet át kell vezetni egy 0,45 μm-es membránszűrőn (szükség esetén 
nyomás alatti szűréssel). Ezután meg kell vizsgálni az így nyert oldat nehézfémtartalmát induktív csatolású plazma 
atomemissziós spektrometriával (ICP-AES vagy ICP-OES), illetve hidrid- vagy hideggőz-eljárást alkalmazó 
atomabszorpciós spektrometriával.  

C. A lágyítószerek teljes mennyiségéről az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a 
következő vizsgálati eljárás eredményeit. Az extrahálást validált módszerrel kell elvégezni, például 0,3 g mintát egy 
ampullában 9 ml terc-butil-metil-éterben 1 órán át szubszonikusan extrahálva, majd a ftalátokat gázkromatográfia 
segítségével, egyedi ionkövetéses tömegszelektív detektálás (SIM Modus) alkalmazásával meghatározva. 

D. TDA és MDA esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a következő vizsgálati 
eljárás eredményeit. 0,5 g kompozit mintát kell 5 ml-es fecskendőben 2,5 ml 1%-os vizes ecetsavoldattal extrahálni. 
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A fecskendőt össze kell nyomni, és a folyadékot vissza kell szívni a fecskendőbe. E műveletet 20-szor meg kell 
ismételni, majd a végső extraktumot kell elemzésre megtartani. Ezután új 2,5 ml 1%-os vizes ecetsavat kell a 
fecskendőbe bevinni, és újabb 20 ciklust végezni. Ezt követően az extraktumot egyesíteni kell az első kivonattal, és 
mérőlombikban ecetsavval 10 ml-re felhígítani. A kivonatokat nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával (HPLC-
UV) vagy nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával kombinált tömegspektrometriával (HPLC-MS) kell 
elemezni. Ha a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC-UV) alkalmazása esetén az interferencia gyanúja 
merül fel, akkor meg kell ismételni az elemzést nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával kombinált 
tömegspektrometriával (HPLC-MS). 

E. Ónorganikus anyagok esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a következő 
vizsgálati eljárás eredményeit. 1–2 g tömegű kompozit mintát legalább 30ml extraháló szerrel kell elkeverni 1 órán 
át, szobahőmérsékleten, ultrahangos fürdőben. Az extraháló szer a következő anyagokból álló keverék: 1750 ml 
metanol + 300 ml ecetsav + 250 ml puffer (pH 4,5). A puffernek 164 g nátrium-acetátból, 1200 ml vízből és 165 ml 
ecetsavból álló oldatnak kell lennie, amelyet vízzel 2000 ml-re kell hígítani. Extrahálás után az alkil-ón 
képződményeket derivatizálni kell tetrahidro-furánban (THF) oldott 100 µl nátrium-tetraetil-borát hozzáadásával 
(200 mg/ml THF). A származékot n-hexánnal kell extrahálni, a mintát pedig második extrahálásnak kell alávetni. A 
két hexánkivonatot egyesíteni kell, és a továbbiakban szerves ónvegyületek SIM módban tömegszelektív 
detektálással kombinált gázkromatográfiával történő meghatározására kell használni. 

 3. é. sz.: Alacsony kibocsátású párnázóanyagok2 

3.1. é. sz.: Alacsony kibocsátású latexhab párnázóanyagok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Amennyiben latexhabot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, ha a hab megfelel az 
alábbiakban felsorolt VOC-kibocsátási követelményeknek. 

 

Anyag Határérték (mg/m³) 
1,1,1-triklór-etán 0,2 
4-fenil-ciklohexén 0,02 
Formaldehid 0,01 
Nitrózaminok* 0,001 
Sztirol 0,01 
Tetraklór-etilén 0,15 
Toluol 0,1 
Triklór-etilén 0,05 
Vinil-klorid 0,0001 
Vinil-ciklohexén 0,002 
Aromás szénhidrogének (összesen) 0,3 

                                                           
2 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a latexhabra és a poliuretán habra vonatkozó VOC-kibocsátási vizsgálati követelményeket az ágazat által irányított önkéntes rendszerek (például az EuroLatex 
ECO Standard és a CertiPUR standard) állapították meg. Ezen anyag készítésének időpontjában úgy tekinthető, hogy ezek a rendszerek kellő biztosítékkal szolgálnak.   
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VOC (összesen) 0,5 
(*) N-nitróz-dimetil-amin (NDMA), N-nitróz-dietil-amin (NDEA), N-nitróz-metil-etil-amin (NMEA), N-nitróz-di-i-
propilamin (NDIPA), N-nitróz-di-n-propilamin (NDPA), N-nitróz-di-n-butilamin (NDBA), N-nitróz-pirrolidinon (NPYR), 
N-nitróz-piperidin (NPIP), N-nitróz-morfolin (NMOR). 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló nyilatkozatot, amelyet adott 
esetben az ISO 16000-9 szabvány szerint elvégzett kamravizsgálat vagy ezzel egyenértékű vizsgálat eredményeit 
bemutató vizsgálati jelentéssel kell alátámasztani.  

A becsomagolt mintát szobahőmérsékleten legalább 24 órán át kell tárolni. Ezt követően a mintát ki kell csomagolni, 
és haladéktalanul be kell helyezni a vizsgálati kamrába. A mintát a mintatartóra kell helyezni, amely lehetővé teszi, 
hogy a levegő minden oldalról érje. A klimatikus tényezőket az ISO 16000-9 szabvány szerint kell beállítani. A 
vizsgálati eredmények egybevethetősége érdekében a területre vonatkozó légcsere száma (q = n/l) 1 kell legyen. A 
légcsere számának 0,5 és 1 között kell lennie. A levegő-mintavételt a kamra betöltése után 24 ± 1 órával, 1 óra 
leforgása alatt kell elvégezni DNPH-patronokon a formaldehid és más aldehidek elemzése, illetve Tenax TA-n az 
egyéb illékony szerves vegyületek elemzése érdekében. Más vegyületek esetében a mintavétel időtartama lehet 
hosszabb, de azt a kamra betöltése után legfeljebb 30 órával be kell fejezni.  

A formaldehid és más aldehidek elemzését az ISO 16000-3 szabvány vagy ezzel egyenértékű vizsgálatok szerint kell 
elvégezni. Eltérő rendelkezés hiányában az egyéb illékony szerves vegyületek elemzését az ISO 16000-6 szabvány 
szerint kell elvégezni.  

A nitrózaminok elemzéséhez hőenergia-vizsgálati detektorral kombinált gázkromatográfiát (GC-TEA) kell 
alkalmazni a BGI 505-23 (korábban: ZH 1/120.23) vagy azzal egyenértékű módszer szerint. 

 3.2. é. sz.: Alacsony kibocsátású poliuretán hab párnázóanyagok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Amennyiben poliuretán habot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, ha a hab megfelel az 
alábbiakban felsorolt VOC-kibocsátási követelményeknek. 

 

Anyag (CAS-szám) Határérték (mg/m³) 
Formaldehid (50-00-0) 0,01 
Toluol (108-88-3) 0,1 
Sztirol (100-42-5) 0,005 
Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a 
C1A vagy a C1B kategóriába sorolt kimutatható vegyületek mindegyike 

0,005 

Az 1272/2008/EK rendelet értelmében a C1A. vagy a C1B. kategóriába 
sorolt kimutatható vegyületek összege 

0,04 

Aromás szénhidrogének 0,5 
VOC (összesen) 0,5 

Ellenőrzés: 
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Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló nyilatkozatot, valamint a fent 
megadott határértékeknek való megfelelést bizonyító vizsgálati eredményeket. A vizsgálati minta és a kamra 
kombinációja a következők valamelyike lehet:  

 1 db 25x20x15 cm méretű mintát kell egy 0,5 m3-es tesztkamrába helyezni vagy 

 2 db 25x20x15 cm méretű mintát kell egy 1,0 m3-es tesztkamrába helyezni. 

A habmintát a kibocsátásvizsgáló kamra alján kell elhelyezni, majd 3 napon át 23 °C-on és 50% relatív páratartalom 
mellett kondicionálni, a levegőcsere mértékének n = 0,5/órának, a kamra terhelésének (amely a minta exponált 
összfelületének és a kamra zárószegélyek és hátsó rész nélküli méreteinek az aránya) pedig L = 0,4 m²/m³-nek kell 
lennie az ISO 16000-9 és ISO 16000-11 szabványnak vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak megfelelően.  

A mintavételt a kamra betöltése után 72 ± 2 órával, 1 óra leforgása alatt kell elvégezni Tenax TA-n az illékony 
szerves vegyületek elemzése, illetve DNPH-patronokon a formaldehid elemzése érdekében. A kibocsátott illékony 
szerves vegyületeket a Tenax TA szorbenscsővel kell felfogni, majd hődeszorpciós, gázkromatográfiával kombinált 
tömegspektrometriával kell elemezni az ISO 16000-6 szabványnak vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak 
megfelelően. 

Az eredményeket félkvantitatívan, toluol-egyenértékként kell kifejezni. Minden olyan meghatározott analitról be kell 
számolni, amelynek koncentrációja legalább 1 μg/m³. Az illékony szerves vegyületek összmennyisége így a legalább 
1 μg/m3 koncentrációjú analitok összege, amelyek a retenciós időn belül n-hexánból (C6) n-hexadekánná (C16) 
eluálódnak. Az 1272/2008/EK rendelet értelmében a C1A. vagy a C1B. kategóriába sorolt kimutatható vegyületek 
összege mindezeknek a legalább 1 μg/m³ koncentrációjú anyagoknak az összege. Amennyiben a vizsgálati eredmény 
értékei túllépik a szabványban előírt határértékeket, akkor anyagspecifikus mennyiségi meghatározást kell végezni. 
A formaldehid úgy határozható meg, hogy a levegőmintát DNPH-patronra gyűjtik, majd HPLC/UV elemzést 
végeznek rajta az ISO 16000-3 szabványnak vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak megfelelően. 

 3.3. é. sz.: Egyéb alacsony kibocsátású, habból készült párnázóanyagok 

Amennyiben más párnázóanyagot használnak, pont adható azért, ha bizonyítható a 3.1. vagy a 3.2. táblázatában 
meghatározott VOC-kibocsátási határértékeknek való megfelelés.  

4. é. sz.: Kiterjesztett jótállási időszakok 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

Legfeljebb X többletpont adható minden ajánlott, további jótállással lefedett évért és szolgáltatási szerződésért, amely meghaladja a műszaki minimumkövetelményeket (lásd a fenti műszaki 
leírásokat) az alábbiak szerint: 

- 4 vagy több év további jótállás: x pont 
- 3 év további jótállás: 0,75x pont 
- 2 év további jótállás: 0,5x pont 
- 1 év további jótállás: 0,25x pont 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben részletezi a felajánlott időszakot, és kijelenti, hogy az áruk szerződési feltételeknek való megfelelősége teljesül, ideértve a 
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megjelölt használatot.  
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B. Új bútorok beszerzése 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. m. l.: Faanyag törvényes forrásból való beszerzése bútorgyártáshoz 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

A 995/2010/EU rendeletnek („a fakitermelésre vonatkozó rendelet”)3 megfelelően a szerződés alapján nyújtandó, bútorokhoz felhasználandó összes faanyagnak4 legális kitermelésből kell 
származnia. 

A 995/2010/EU rendelet hatálya alá nem tartozó faanyagoknak vagy fatermékeknek a FLEGT-engedélyek, a megfelelő CITES-engedélyek és -tanúsítványok, vagy az ajánlattevő által bevezetett 
kellő gondosság elvén alapuló rendszer alá kell tartozniuk, amely információt nyújt a kitermelés országáról, a fajtáról, a mennyiségről, a beszállító adatairól és a vonatkozó nemzeti 
jogszabályoknak való megfelelésről. Amennyiben az ellátási láncban illegális fakitermelés veszélyét azonosítják, a kellő gondosság elvén alapuló rendszer határozza meg az e veszély 
mérséklésére irányuló folyamatokat. 

Ellenőrzés: 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kizárólag törvényes forrásokból származó faanyagot használnak fel a bútortermékhez (lásd az 1SZTK-t).  

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

1SZTK. Törvényes forrásokból származó faanyag beszerzése 

(Ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is. Ahol ez lehetséges, ajánlott a 995/2010/EU rendelet végrehajtásáért felelős illetékes hatósággal együttműködésben helyszíni 
ellenőrzéseket végezni. 

Az ajánlatkérő szerv helyszíni ellenőrzéseket végezhet az 1. m. l.-nak való megfeleléshez kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez felhasznált minden, fát tartalmazó bútortermék vagy ennek egy 
konkrét alkategóriája vonatkozásában. Az alvállalkozó kérelemre bizonyítékot szolgáltat a fakitermelésre vonatkozó uniós rendeletnek való megfelelés alátámasztására:  

A legtöbb esetben – ahol nem az alvállalkozó helyezi először forgalomba az uniós piacon a faanyagot vagy fatermékeket, hanem másoktól (a 995/2010/EU rendelet meghatározása szerinti 
„kereskedő”5) szerzi azokat be – az alvállalkozónak az alábbi információkat kell biztosítania a helyszíni ellenőrzés során megvizsgálandó faanyagok és fatermékek vonatkozásában: 

- a bútorhoz használt fát vagy fatermékeket biztosító piaci szereplő vagy kereskedő neve; 

- okmányok vagy egyéb információk, amelyek igazolják az említett fa és fatermékek megfelelését az alkalmazandó jogszabályoknak6; 

- a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdés b) és c) pontjának megfelelően bevezetett kockázatértékelési és -csökkentési eljárásokra vonatkozó bizonyíték. 

                                                           
3 Megjegyzés az ajánlatkérő szervek számára a faanyag törvényes forrásból való beszerzéséről: A fenti kikötésnek való meg nem felelés esetén megfelelő jogorvoslati lehetőségeket kell 
biztosítani a szerződés szerint. E követelmények alkalmazásával kapcsolatos tanácsadásért és a megfelelést ellenőrizni képes nyomonkövetési szervezetekért a következő honlapon felsorolt 
illetékes nemzeti hatóságokhoz lehet fordulni: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
4 A fakitermelésre vonatkozó uniós rendelet hatáskörébe tartozó faanyagok és fatermékek esetében. 
5 „kereskedő”: bármely természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi tevékenysége során a belső piacon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket ad el vagy vásárol a belső piacon. 
6 lásd a 995/2010/EU rendelet 2. cikkének h) pontját.  
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Azokban az esetben, ahol az alvállalkozó (a 995/2010/EU rendelet meghatározása szerinti „piaci szereplő”7) helyezi először forgalomba az uniós piacon a faanyagot vagy fát tartalmazó 
bútorterméket, az alábbi információkat kell biztosítania a helyszíni ellenőrzés során megvizsgálandó faanyagok és fatermékek vonatkozásában: 

- valamennyi felhasznált faanyagtípus leírása, beleértve a termék kereskedelmi nevét és típusát, valamint a fafajok közönséges nevét és adott esetben teljes tudományos nevét; 

- a faanyagok és fatermékek beszállítójának neve és címe; 

- a kitermelés szerinti ország és adott esetben8: 

i. a fakitermelés országon belüli régiója;  

ii. a kitermelési engedély; 

iii. mennyiség (térfogatban, tömegben vagy darabszámban megadva); 

- okmányok vagy egyéb információk, amelyek igazolják az említett fa és fatermékek megfelelését az alkalmazandó jogszabályoknak; 

- a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdés b) és c) pontjának megfelelően bevezetett kockázatértékelési és -csökkentési eljárásokra vonatkozó bizonyíték. Ez magában foglalhatja a 
tanúsítási rendszereket vagy más, harmadik felek által igazolt rendszereket. 

Az érvényes uniós FLEGT-engedéllyel, vagy megfelelő CITES-engedéllyel és -tanúsítvánnyal rendelkező faanyagot a 995/2010/EU rendelet alapján legális kitermelésből származónak kell 
tekinteni. 

 

Megjegyzés: Ezek a zöld közbeszerzési követelmények az alábbi okok miatt nem foglalnak magukban javaslatot a fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyag beszerzésére vonatkozóan: 
Az uniós erdőgazdálkodási stratégia meghatározza a fenntartható erdőgazdálkodás fogalmát. Mindazonáltal a közbeszerzésben pontosan meghatározott követelményekre van szükség, amelyek 
részletesen ismertetik a fenntartható erdőgazdálkodás meghatározásának különböző elemeit. Egyelőre azonban uniós szinten nem érhetőek el ilyen részletes elemek. 

Ebből kifolyólag számos tagállam a saját nemzeti követelményrendszerét alkalmazza a fenntartható módon irányított forrásokból származó faalapú termékek azonosítására a kapcsolódó zöld 
vagy fenntartható közbeszerzési eljárásaiban. Ezenkívül különféle eljárásokat alkalmaznak annak meghatározására, hogy a tanúsítási rendszerek vagy más, harmadik felek által igazolt rendszerek 
elegendő bizonyosságot szolgáltatnak a fenntartható erdőgazdálkodás vonatkozásában. Ilyen helyzetben még nem lehetett olyan közbeszerzési követelményrendszerrel előállni, amely a 
fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozóan összehangolt kritériumokat tartalmaz. 

Az aktív fenntartható faanyagbeszerzési politikával rendelkező tagállamok jelenlegi konszenzusa szerint általánosságban a tulajdonosi tanúsítási rendszerek – például 
amelyeket az Erdőgondnoksági Tanács (Forest Stewardship Council, FSC) és az erdészeti tanúsítási rendszerek elfogadását célzó program (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification, PEFC) alkalmaz – elegendő biztosítékkal szolgálnak a nemzeti követelményeknek való megfelelés vonatkozásában. Bár a 100%-ban fenntartható módon 
kitermelt fának minősített faanyag kívánatos, ezt az alábbi okok miatt nehéz vagy lehetetlen lehet beszerezni: a) viszonylag korlátozott mennyiségű tanúsítással rendelkező fa áll rendelkezésre a 
piacon az Unióban és más nagyobb globális ellátási régiókban elérhető széles körű erdészeti tanúsítás ellenére; b) a konkrét piaci kínálatban lehetséges ingadozás léphet fel különösen a kkv-k 
esetében, amelyek korlátozott számú beszállítóval szoktak dolgozni. Ehelyett legalább 70%-ban fenntartható módon kitermelt famennyiséget kellene elérni.  Ez a szint szintén jól illeszkedik az 
FSC és a PEFC címkézési rendszerei jelenlegi követelményeihez. Mindazonáltal javasoljuk a közjogi szerveknek, hogy kérjenek visszajelzést a piactól az ajánlati felhívás 
közzétételét megelőzően, és emlékeztetjük őket, hogy minden esetben és minden körülmények között engedélyezni kell az alternatív bizonyítási eszközöket. 

                                                           
7 „piaci szereplő”: a fát vagy fatermékeket forgalomba hozó természetes vagy jogi személy. 
8  További információkért lásd: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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2. m. l.: Faalapú lemezek formaldehidkibocsátása 

(Ez a követelmény alkalmazandó függetlenül attól, hogy a bútortermékben a faalapú lemezek 
milyen tömegarányban fordulnak elő.) 

A beszállított falemezeknek, abban a formában, ahogyan azokat a bútortermékben felhasználják 
(más szóval fedőréteg nélküli, bevont, fedőréteges, furnérozott formában), és amelyeket 
formaldehidalapú gyanták felhasználásával állítottak elő, ne haladják meg az EN 13986 
szabvány B. mellékletében meghatározott formaldehidkibocsátás E1. küszöbértékét.  

Ellenőrzés: 

A faalapú lemez beszállítójának nyilatkozatot kell benyújtania, melyben kijelenti, 
hogy a szállított lemezek megfelelnek az E1. küszöbértékeknek, amit az EN 717-1, EN 
717-2 / EN ISO 12460-3 vagy EN 120 / EN ISO 12460-59 szabványok szerinti vizsgálati 
jelentésekkel kell alátámasztani. 

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági 
határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt 
követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek.  

2. m. l.: Faalapú lemezek formaldehidkibocsátása 

(Ezt az átfogó követelményt hozzáadott értékkel rendelkezőnek kell tekinteni, amennyiben a 
bútortermékben a faalapú lemezek tömegaránya az 5%-ot meghaladja.) 

A beszállított falemezeknek, abban a formában, ahogyan azokat a bútortermékben felhasználják 
(más szóval fedőréteg nélküli, bevont, fedőréteges, furnérozott formában), és amelyeket 
formaldehidalapú gyanták felhasználásával állítottak elő, ne haladják meg az EN 13986 
szabvány B. mellékletében meghatározott formaldehidkibocsátás E1. küszöbértékének 65%-át.  

Ellenőrzés: 

A faalapú lemez beszállítójának nyilatkozatot kell benyújtania, melyben kijelenti, hogy a 
szállított lemezek megfelelnek az E1. küszöbérték 65%-ának, amit az EN 717-1, EN 717-2 / 
EN ISO 12460-3 vagy EN 120 / EN ISO 12460-5 szabványok szerinti vizsgálati jelentésekkel 
kell alátámasztani. 

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági 
határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt 
követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek.  

 3. m. l.: A bevonó keverékre vonatkozó korlátozások 

A bútorgyártók által a bútortermék fából vagy fémből készült elemének bevonására 
használt bevonó keverékek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint nem sorolhatók az alábbi kategóriákba: 

• 1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító, 

• akut toxicitású szájon át, bőrön át vagy belélegzés – útvonal révén (1. és 2. kategória) 
vagy a vízi környezetre (1. kategória), 

• 1. kategóriájú célszervi toxicitás esetén. 

Ezenkívül nem tartalmaz kadmium-, ólom-, króm VI-, higany-, arzén- vagy szelénalapú 
adalékanyagokat 0,010 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen bevonó keverékeket használt a 
bútortermékhez (ha van ilyen). Ezt biztonsági adatlapokkal kell alátámasztani, amelyek 

                                                           
9 Az EN ISO 12460-3 és EN ISO 12460-5 szabványokat 2015 novemberében fogadták el hivatalosan, és felülírják az EN 717-2 és az EN 120 szabványokat. Ugyanakkor csupán kisebb 
módosításokat végeztek az új szabványokban, hogy javítsák az eredmények reprodukálhatóságát. A zöld közbeszerzési követelményeknek való megfelelés igazolása céljából a régi és az új 
szabványok szerinti vizsgálati jelentések is elfogadhatók. 
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egyértelműen meghatározzák a bevonó keverék (ha van ilyen) veszélyességi besorolását, és 
bizonyítják, hogy az összetétel nem tartozik egyik alábbi osztályozás alá sem:  

Veszély Figyelmeztető mondat 

Rákkeltő (1A., 1B. vagy 2. kategória) H350, H350i, H351,  
Mutagén (1A., 1B. vagy 2. kategória) H340, H341,  
Reprodukciós toxicitás (1A., 1B. vagy 2. 
kategória) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Akut toxicitású (1. vagy 2. kategória) H300, H304, H310, H330 
Célszervi toxicitás (1. kategória) H370, H372 
Nagyon mérgező a vízi élővilágra (1. 
kategória) 

H400, H410 

 

Ezenfelül a biztonsági adatlapon és/vagy egyéb dokumentációban (ha van) szerepeltetni kell, 
hogy 0,010 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban van-e jelen kadmium, ólom, króm VI, 
higany, arzén vagy szelén. 

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági 
határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt 
követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

 4. m. l.: Fémekre vonatkozó korlátozások 

A bútortermékekben használt fém alkotóelemek galvanizálási eljárásaiban kadmium nem 
használható. 

Galvanizáláshoz kizárólag akkor engedélyezhető a nikkel használata, ha a nikkel a galvanizált 
alkotóelemből történő kibocsátási aránya igazoltan alacsonyabb, mint 0,5 µg/cm2/hét az EN 
1811 szabvány szerint.   

Ellenőrzés:  

A kérelmezőnek be kell nyújtania a fém alkotóelem(ek) beszállítójának nyilatkozatát, amely 
szerint semmilyen fém alkotóelemen nem alkalmaztak kadmium- vagy kadmiumvegyület-
tartalmú anyagokat használó galvanizálást.  

Amennyiben nikkelt használtak a galvanizálási műveletben, a kérelmezőnek a fém 
alkotóelem(ek) szállítójától származó nyilatkozatot kell benyújtania, az EN 1811 szabvány 
szerinti vizsgálati jelentéssel alátámasztva, amely szerint a nikkel kibocsátási aránya kisebb, 
mint 0,5 µg/cm2/hét. 

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági 
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határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy az ezeknek a 
követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

3. m. l.: A REACH-rendelet jelöltlistáján szereplő anyagokról szóló jelentéstétel 

Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a termékben és annak bármelyik alkotóelemében/összetevő 
anyagában a 0,1%-nál (tömegszázalék) magasabb koncentrációban jelen lévő, a REACH-
rendelet jelöltlistáján10 szereplő anyagokról. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben a REACH-rendelet jelöltlistájának 
az ajánlati felhívás közzétételi időpontjához képest legújabb változata szerint azonosítja a 
jelöltlistán szereplő jelen lévő anyagokat. 

5. m. l.: A REACH-rendelet jelöltlistáján szereplő anyagokra vonatkozó korlátozások 

A termék és annak bármely alkotóeleme/összetevő anyaga nem tartalmazhat a REACH-
rendelet jelöltlistáján szereplő anyagokat 0,1% (tömegszázalék) koncentrációnál nagyobb 
mértékben.  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben kijelenti, hogy a bútortermék és 
annak bármely alkotóeleme/összetevő anyaga nem tartalmaz a REACH-rendelet jelöltlistájának 
az ajánlati felhívás közzétételi időpontjához képest legújabb változata szerint a jelöltlistán 
szereplő anyagokat 0,1% (tömegszázalék) koncentrációnál nagyobb mértékben. 

A nyilatkozatot a végterméket alkotó alkotóelemek11 és összetevő anyagok12 valamennyi 
beszállítójától származó hasonló nyilatkozatokkal kell alátámasztani.  

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági 
határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy az ezeknek a 
követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

 6. m. l.: Tartós kárpitbevonatok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható)  

Amennyiben bőr, textilszövet vagy bevont szövet alapú kárpitanyagokat használnak, ezeknek 
az I. függelék 2., 3. vagy 4. táblázatában előírt valamennyi fizikai minőségi követelménynek 
meg kell felelniük. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a bőr, a textilszövet vagy a bevont szövet beszállítójának 
nyilatkozatát, adott esetben vonatkozó vizsgálati jelentésekkel alátámasztva, amelyek 
kimondják, hogy a kárpitanyag megfelel a bőrrel, szövettel vagy bevont szövettel szemben az I. 
függelék 2., 3. vagy 4. táblázatában meghatározott fizikai követelményeknek. 

                                                           
10 A REACH-rendelet 59. cikkének (10) bekezdése alapján közzétett, különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája https://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table. 
11 „Alkotóelem”: szilárd, különálló egység, amelynek alakját és formáját már nem kell megváltoztatni a végtermék teljesen rendeltetésszerű formájában való összeállítása előtt, bár helyzete a 
végtermék használata során változhat.  
12 „Összetevő anyagok”: olyan nem merev anyagok, amelyek alakja és formája a bútor összeszerelése előtt vagy a bútoripari termék használata során változhat. Ennek egyértelmű példái a 
kárpitanyagok, ám idetartozik a faanyag is, amely összetevő anyagnak tekinthető, de később fűrészeléssel és kezeléssel alkotóelemmé alakítható át.   
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Úgy kell tekinteni, hogy azok a kárpitozott bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 
bizottsági határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét kaptak, azok 
a textilalapú kárpitanyagok, amelyek a 2014/350/EU határozatban megállapított 
textiltermékekre vonatkozó uniós ökocímkét kaptak, vagy azok a kárpitok, amelyek a felsorolt 
követelményeknek közvetlenül, illetve ezzel egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

4./7. m. l.: Habosító anyagok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

Amennyiben habból készült párnázóanyagokat használnak a bútorok kárpitozása során, halogénezett szerves vegyületek nem használhatók habosító anyagként vagy kiegészítő habosító anyagként 
az ilyen párnázóanyagok gyártásához. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek a hab párnázóanyag gyártójától származó nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a fenti anyagokat nem használták. Úgy kell tekinteni, hogy azok a kárpitozott 
bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt követelményeknek közvetlenül, illetve azzal 
egyenértékű módszerek alapján megfelelő, ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a követelményeknek. 

5./8. m. l.: Használatra való alkalmasság 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

A bútorterméknek meg kell felelnie a vonatkozó EN szabványok legújabb verzióiban előírt, a termék tartósságával, méretével, biztonságosságával és szilárdságával kapcsolatos 
követelményeknek: 

(az ajánlatkérő szervnek hivatkoznia kell a IV. függelékben foglalt azon konkrét szabványokra vagy más forrásokra, amelyek a leginkább kapcsolódnak a beszerzés tárgyát képező bútorhoz) 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a vonatkozó EN szabványoknak, amit a bútorgyártó vagy adott esetben az alkotóelem- és nyersanyag-beszállítók vizsgálati jelentéseivel 
kell alátámasztania. Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a 
felsorolt követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

6./9. m. l.: A szétszerelhetőséget és javítást biztosító tervezés 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

Az ajánlattevőnek a szétszerelésre és a javításra vonatkozóan világos (például papíralapú, elektronikus, video formátumú) útmutatást kell adnia, amely lehetővé teszi a bútortermékek 
sérülésmentes szétszerelését az alkotóelemek/összetevő anyagok cseréje céljából. Papíralapú utasításokat kell mellékelni a termékhez és/vagy az elektronikus változatot közzé kell tenni a gyártó 
honlapján. A szétszerelési és csereműveleteknek hétköznapi és alapvető kéziszerszámokkal, képzetlen munkaerő által is elvégezhetőnek kell lenniük. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek kézikönyvet kell biztosítania, amelynek tartalmaznia kell a termék alkatrészekre bontott részábrázolását az eltávolítható és kicserélhető alkatrészek, valamint az ehhez 
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szükséges szerszámok megnevezésével. Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós 
ökocímkét vagy a felsorolt követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek 
a követelményeknek. 

7. m. l.: Termékjótállás és pótalkatrészek 

Az ajánlattevőnek legalább három éves jótállást kell biztosítania, amely a termék 
leszállításának napjától érvényes. A jótállás kiterjed a javításra vagy a cserére, és magában 
foglal egy, el- és visszaszállítási, valamint helyszíni javítási opciót tartalmazó szolgáltatási 
szerződést. A jótállás garantálja, hogy az áruk többletköltségek nélkül megfelelnek a szerződési 
feltételeknek. 

Az ajánlattevőnek a bútortermék leszállításának napjától számított legalább három évig 
biztosítania kell a pótalkatrészek vagy az azzal egyenértékű funkciót ellátó elemek 
rendelkezésre állását. Meg kell adni a pótalkatrészek leszállításának megszervezése során 
használandó kapcsolatfelvételi elérhetőséget. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben részletezi a felajánlott 
időszakot, és kijelenti, hogy az áruk szerződési feltételeknek való megfelelősége teljesül, 
ideértve a megjelölt használatot. 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy az ajánlatkérő szerv részére vagy szolgáltatón 
keresztül kompatibilis pótalkatrészeket fog rendelkezésre bocsátani.  

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági 
határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt 
követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

10. m. l.: Termékjótállás és pótalkatrészek 

Az ajánlattevőnek legalább öt éves jótállást kell biztosítania, amely a termék leszállításának 
napjától érvényes. A jótállás kiterjed a javításra vagy a cserére, és magában foglal egy, el- és 
visszaszállítási, valamint helyszíni javítási opciót tartalmazó szolgáltatási szerződést. A jótállás 
garantálja, hogy az áruk többletköltségek nélkül megfelelnek a szerződési feltételeknek. 

Az ajánlattevőnek a bútortermék leszállításának napjától számított legalább öt évig biztosítania 
kell a pótalkatrészek vagy az azzal egyenértékű funkciót ellátó elemek rendelkezésre állását. 
Meg kell adni a pótalkatrészek leszállításának megszervezése során használandó 
kapcsolatfelvételi elérhetőséget. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben részletezi a felajánlott 
időszakot, és kijelenti, hogy az áruk szerződési feltételeknek való megfelelősége teljesül, 
ideértve a megjelölt használatot. 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy az ajánlatkérő szerv részére vagy szolgáltatón 
keresztül kompatibilis pótalkatrészeket fog rendelkezésre bocsátani.  

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági 
határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt 
követelményeknek közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

1. é. sz.: Faalapú lemezek formaldehidkibocsátása 

Pont adható azért, ha a bútorhoz felhasznált valamennyi faalapú lemez formaldehidkibocsátása 
bizonyítottan nem haladja meg az EN 13986 szabvány B. mellékletében meghatározott 
formaldehidkibocsátás E1. küszöbértéke 65 %-át.  

Ellenőrzés: 

Az E1. kibocsátási határértékek 65%-ának való megfelelést a 2. m. l.-ban ismertetett módon 
kell bizonyítani.  

1. é. sz.: Faalapú lemezek formaldehidkibocsátása 

Pont adható azért, ha a bútorhoz felhasznált valamennyi faalapú lemez formaldehidkibocsátása 
bizonyítottan nem haladja meg az EN 13986 szabvány B. mellékletében meghatározott 
formaldehidkibocsátás E1. küszöbértéke 50%-át.  

Ellenőrzés: 

Az E1. kibocsátási határértékek 50%-ának való megfelelést a 2. m. l.-ban ismertetett módon 
kell bizonyítani.  

2. é. sz.: A műanyagok jelölése 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 
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Pont adható azért, ha a 100 g-nál nagyobb tömegű műanyag alkotóelemeket az EN ISO 11469 és az EN ISO 1043 szabvány (1–4. rész) szerint jelölik meg. A jelölések minimális betűmérete 
2,5 mm.  

Ha bármelyik töltőanyag, égésgátló anyag vagy lágyítószer szándékosan több mint 1 tömegszázalékban kerül beépítésre a műanyagba, az EN ISO 1043 szabvány 2–4. része szerint az adott anyag 
jelenlétét is fel kell tüntetni a jelölésben.  

Kivételes esetekben megengedett, hogy a 100 g-ot meghaladó tömegű műanyag alkotóelem ne legyen megjelölve, ha 

• a jelölés hátrányosan befolyásolná az adott műanyag alkotóelem teljesítményét vagy működését; 

• a gyártási mód miatt a jelölés műszakilag kivitelezhetetlen, 

• amennyiben az alkatrészek jelölése nem lehetséges, mert nem áll rendelkezésre kellő méretű megfelelő hely ahhoz, hogy az újrafeldolgozásban részt vevő szereplő általi azonosítás céljából 
olvasható méretű legyen a jelölés. 

A fenti esetekben, ha a jelölés elhagyása indokolt, az EN ISO 11469 és az EN ISO 1043 szabvány (1-4. rész) szerint megkövetelt, a polimer típusára és az esetlegesen alkalmazott 
adalékanyagokra vonatkozó további információkat írásban kell feltüntetni. 

Értékelés és ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a kritériumnak való megfelelésről, amely felsorolja a bútortermékben található összes 100 g-nál nagyobb tömegű műanyag 
alkotóelemet, és megadja, hogy azok meg vannak-e jelölve az EN ISO 11469 és az EN ISO 1043 (1-4. rész) szabvánnyal összhangban.  

Bármely műanyag alkotóelem jelölésének a műanyag alkotóelem szemrevételezésekor jól láthatónak kell lennie. A jelölésnek nem kell feltétlenül jól láthatónak lennie a végső összeszerelt 
bútorterméken.  

Amennyiben nem jelölik meg a 100 g-ot meghaladó tömegű műanyag alkotóelemeket, az ajánlattevőnek mellékelnie kell ennek indokolását és a kapcsolódó információkat. 

Úgy kell tekinteni, hogy azok a bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 bizottsági határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a felsorolt követelményeknek 
közvetlenül, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a követelményeknek. 

 3. é. sz.: Alacsony kémiaimaradékanyag-tartalmú kárpitanyagok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Pont adható azért, ha bizonyított, hogy a kárpitanyag megfelel a korlátozott 
arilaminszínezékekre, az extrahálható nehézfémekre, illetve a szabad formaldehidtartalomra 
vonatkozó, alábbiakban meghatározott határértékeknek. 

Textilszövetekhez és bevont szövetekhez: 

• Nincs jelen 30 mg/kg felett (minden egyes amin esetében) korlátozott arilamin (lásd a II. 
függeléket) az EN ISO 14362-1 és az 14362-3 szabványnak megfelelően. 

• A szabad és részlegesen hidrolizálható formaldehid mennyisége nem haladja meg a 75 
mg/kg-ot az EN ISO 14184-1 szabványnak megfelelően. 

• Az EN ISO 105-E04 szabvány szerint meghatározott extrahálható nehézfémek 
mennyisége az alábbi határértékek alatt marad (mg/kg): antimon ≤ 30,0; arzén ≤ 1,0; 
kadmium ≤ 0,1; króm ≤ 2,0; kobalt ≤ 4,0; réz ≤ 50,0; ólom ≤ 1,0; higany ≤ 0,02 és nikkel 
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≤ 1,0. 

Bőrhöz: 

• Nincs jelen 30 mg/kg felett (minden egyes amin esetében) korlátozott arilamin (lásd a II. 
függeléket) az EN ISO 17234-1 és az 17234-2 szabványnak megfelelően. 

• A króm (VI) koncentrációja nem lehet 3 mg/kg-nál nagyobb az EN ISO 17075 
szabványnak megfelelően (kimutatási határérték). 

• A szabad és részlegesen hidrolizálható formaldehid mennyisége nem haladja meg a 300 
mg/kg-ot az EN ISO 17226-1 szabványnak megfelelően. 

• Az EN ISO 17072-1 szabvány szerint meghatározott extrahálható nehézfémek mennyisége 
az alábbi határértékek alatt marad (mg/kg): Antimon ≤ 30,0; Arzén ≤ 1,0; Kadmium ≤ 0,1; 
Króm ≤ 200,0; kobalt ≤ 4,0; réz ≤ 50,0; ólom ≤ 1,0; higany ≤ 0,02 és nikkel ≤ 1,0. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevők pontot kapnak azért, ha nyilatkozatot nyújtanak be arról, hogy a 
kárpitanyagként használt bőr, textilszövet vagy bevont szövet megfelel a fenti határértékeknek, 
amit az ajánlattevő vagy az anyag szállítója megbízásából készített kapcsolódó vizsgálati 
jelentésekkel kell alátámasztani.  

Úgy kell tekinteni, hogy azok a kárpitozott bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 
bizottsági határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét kaptak, azok 
a szövetek, amelyek a 2014/350/EU határozatban megállapított textiltermékekre vonatkozó 
uniós ökocímkét kaptak, vagy azok a kárpitanyagok, amelyek a felsorolt követelményeknek 
közvetlenül, illetve ezzel egyenértékű módszerek alapján megfelelő, ISO 14024 szabvány 
szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a követelményeknek. 

 
4. é. sz.: Alacsony VOC-kibocsátású bútorok  

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Pont adható annak bizonyításáért, ha az egész kárpitozott bútortermék (például fotelek, kanapék 
vagy irodaszékek) vagy a kárpitanyag egyéni vizsgálatából származó (amennyiben ez 
tekinthető a bútortermék legjelentősebb VOC-kibocsátási forrásának, például bőr vagy bevont 
szövetek esetében) összes illékony szerves vegyület (TVOC) kibocsátása 28 nap vizsgálat után 
nem haladja meg az 500 µg/m3 vizsgálókamrában lévő TVOC-koncentrációt az ISO 16000 
vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően az alábbi terhelés és légcsereszám mellett: 

Vizsgált elem Kamratérfogat és terhelési arány Légcsere 

Fotelek és kanapék 2–10m3 kamratérfogat, amelynek 
mintegy 25%-át kell kitöltenie a 

terméknek 

4,0 m3/h 

Irodaszékek 2,0 m3/h 
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Bőrből és bevont szövetből 
készült kárpitanyagok 

≥20 L kamratérfogat (a terhelési arány a 
légcsere számával összekapcsolva) 

1,5 m3/m2/h 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ISO 16000 szabványsorozat vagy azzal egyenértékű 
szabványok követelményei szerint elvégzett kamravizsgálatok jelentésének másolatát. Ha a 28. 
napra meghatározott kamrai koncentrációs határértékeket hamarabb is el lehet érni, a 
vizsgálatot idő előtt le lehet állítani.  

Az ajánlattevőnek egyértelművé kell tennie, hogy a vizsgálatot a teljes bútorterméken vagy 
csak meghatározott összetevő anyagokon végezték el.   

Úgy kell tekinteni, hogy azok a kárpitozott bútortermékek, amelyek az (EU) 2016/1332 
bizottsági határozatban megállapított bútortermékekre vonatkozó uniós ökocímkét vagy a 
felsorolt követelményeknek megfelelő, illetve azzal egyenértékű módszerek alapján megfelelő, 
ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét kaptak, megfelelnek a 
követelményeknek. 

3./5. é. sz.: Kiterjesztett jótállási időszakok 

(ugyanaz az alap- és átfogó követelmények esetében is) 

Legfeljebb X többletpont adható minden ajánlott, további jótállással lefedett évért és szolgáltatási szerződésért, amely meghaladja a műszaki minimumkövetelményeket (lásd a 7./10. műszaki 
leírásokat) az alábbiak szerint: 

- +4 vagy több év további jótállás: x pont 
- +3 év további jótállás: 0,75x pont 
- +2 év további jótállás: 0,5x pont 
- +1 év további jótállás: 0,25x pont 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben részletezi a felajánlott időszakot, és kijelenti, hogy az áruk szerződési feltételeknek való megfelelősége teljesül, ideértve a 
megjelölt használatot. 

 6. é. sz.: Alacsony kémiaimaradékanyag-tartalmú párnázóanyagok13 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Amennyiben latexhabot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, ha a 
hab megfelel a III. függelék 7. táblázatában foglalt, klórfenolokra, nehézfémekre, növényvédő 
szerekre és butadiénre vonatkozó követelményeknek az ugyanezen táblázatban felsorolt 
kapcsolódó vizsgálati módszernek (A–D) megfelelően. 

                                                           
13 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a latexhabra és a poliuretán habra vonatkozó vegyimaradékanyag-vizsgálati követelményeket az ágazat által irányított önkéntes rendszerek (például az 
EuroLatex ECO Standard és a CertiPUR standard) állapították meg. Ezen anyag készítésének időpontjában úgy tekinthető, hogy ezek a rendszerek kellő biztosítékkal szolgálnak.   
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Amennyiben poliuretán habot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, 
ha a hab megfelel a III. függelék 8. táblázatában foglalt, nehézfémekre, lágyítószerekre, TDA-
k, MDA-k, ónorganikus anyagokra és egyéb meghatározott anyagokra vonatkozó 
követelményeknek az ugyanezen táblázatban felsorolt kapcsolódó vizsgálati módszernek (A–E) 
megfelelően. 

Amennyiben más párnázóanyagot használnak, pont adható azért, ha bizonyítható a III. függelék 
7 vagy 8. táblázatában meghatározott vegyimaradékanyag-határértékeknek való megfelelés.  

Ellenőrzés:  

Latexhab (vagy más párnázóanyagok):  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló 
nyilatkozatot, valamint a következő módszerek szerint készített vizsgálati jelentéseket:  

A. Klórfenolok esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a 
következő vizsgálati eljárás eredményeit. 5 g mintát meg kell őrölni, és a klórfenolokat fenol 
(PCP), nátriumsó (SPP) vagy észterek formájában kell extrahálni. A kivonatokon 
gázkromatográfiás (GC) elemzést kell végezni. A kimutatáshoz tömegspektrométert vagy 
elektronbefogásos detektort (ECD) kell használni.  

B. Nehézfémek esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a 
következő vizsgálati eljárás eredményeit. A megőrölt mintaanyagot a DIN 38414-S4 vagy azzal 
egyenértékű szabványnak megfelelően 1:10 arányban eluálni kell. Az így kapott szűrletet át 
kell vezetni egy 0,45 μm-es membránszűrőn (szükség esetén nyomás alatti szűréssel). Ezután 
meg kell vizsgálni az így nyert oldat nehézfémtartalmát induktív csatolású plazma optikai 
emissziós spektrometriával (ICP-OES), más néven induktív csatolású plazma atomemissziós 
spektrometriával (ICP-AES), illetve hidrid- vagy hideggőzeljárást alkalmazó atomabszorpciós 
spektrometriával.  

C. Peszticidek esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a 
következő vizsgálati eljárás eredményeit. 2 g mintát kell extrahálni ultrahangos fürdőben 
hexán/diklór-metán keverékkel (85/15 arányban). A kivonatot acetonitriles keveréssel vagy 
florisil feletti adszorpciós kromatográfiával kell megtisztítani. A méréshez és a mennyiség 
meghatározásához elektronbefogásos detektorral végzett gázkromatográfiát vagy 
gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometriát kell alkalmazni. A peszticidek vizsgálatát 
a legalább 20 tömegszázalékban természetes latexből álló latexhabok esetében kell 
végrehajtani. 

D. Butadién esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a 
következő vizsgálati eljárás eredményeit. A latexhab őrlése és mérése után gőztérmintavételt 
kell végezni. A butadiéntartalmat lángionizációs gázkromatográfiával kell megállapítani. 

Poliuretánhab (vagy más párnázóanyagok): 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló 
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nyilatkozatot olyan vizsgálati jelentésekkel együtt, amelyek bizonyítják a III. függelék 8. 
táblázatában meghatározott határértékeknek való megfelelést. A B., C., D. és E. módszer 
esetében az illetékes laboratóriumba beküldött anyag felszínétől legfeljebb 2 cm maximális 
mélységben kell 6 kompozit mintát venni.  

A. Ftalátok és a III. függelék 8. táblázatában felsorolt egyéb konkrét anyagok esetében az 
ajánlattevő – habgyártói nyilatkozatokat is mellékelve – köteles nyilatkozatban megerősíteni, 
hogy a felsorolt anyagokat nem adták hozzá szándékosan a hab összetételéhez. 

B. Nehézfémek esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a 
következő vizsgálati eljárás eredményeit. A megőrölt mintaanyagot a DIN 38414-S4 vagy azzal 
egyenértékű szabványnak megfelelően 1:10 arányban eluálni kell. Az így kapott szűrletet át 
kell vezetni egy 0,45 μm-es membránszűrőn (szükség esetén nyomás alatti szűréssel). Ezután 
meg kell vizsgálni az így nyert oldat nehézfémtartalmát induktív csatolású plazma 
atomemissziós spektrometriával (ICP-AES vagy ICP-OES), illetve hidrid- vagy hideggőz-
eljárást alkalmazó atomabszorpciós spektrometriával.  

C. A lágyítószerek teljes mennyiségéről az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, 
amely ismerteti a következő vizsgálati eljárás eredményeit. Az extrahálást validált módszerrel 
kell elvégezni, például 0,3 g mintát egy ampullában 9 ml terc-butil-metil-éterben 1 órán át 
szubszonikusan extrahálva, majd a ftalátokat gázkromatográfia segítségével, egyedi 
ionkövetéses tömegszelektív detektálás (SIM Modus) alkalmazásával meghatározva. 

D. TDA és MDA esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely ismerteti a 
következő vizsgálati eljárás eredményeit. 0,5 g kompozit mintát kell 5 ml-es fecskendőben 
2,5 ml 1%-os vizes ecetsavoldattal extrahálni. A fecskendőt össze kell nyomni, és a folyadékot 
vissza kell szívni a fecskendőbe. E műveletet 20-szor meg kell ismételni, majd a végső 
extraktumot kell elemzésre megtartani. Ezután új 2,5 ml 1%-os vizes ecetsavat kell a 
fecskendőbe bevinni, és újabb 20 ciklust végezni. Ezt követően az extraktumot egyesíteni kell 
az első kivonattal, és mérőlombikban ecetsavval 10 ml-re felhígítani. A kivonatokat nagy 
teljesítményű folyadékkromatográfiával (HPLC-UV) vagy nagy teljesítményű folyadék-
kromatográfiával kombinált tömegspektrometriával (HPLC-MS) kell elemezni. Ha a nagy 
teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC-UV) alkalmazása esetén az interferencia gyanúja 
merül fel, akkor meg kell ismételni az elemzést nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával 
kombinált tömegspektrometriával (HPLC-MS). 

E. Ónorganikus anyagok esetében az ajánlattevőnek olyan jelentést kell benyújtania, amely 
ismerteti a következő vizsgálati eljárás eredményeit. 1–2 g tömegű kompozit mintát legalább 
30ml extraháló szerrel kell elkeverni 1 órán át, szobahőmérsékleten, ultrahangos fürdőben. Az 
extraháló szer a következő anyagokból álló keverék: 1750 ml metanol + 300 ml ecetsav + 
250 ml puffer (pH 4,5). A puffernek 164 g nátrium-acetátból, 1200 ml vízből és 165 ml 
ecetsavból álló oldatnak kell lennie, amelyet vízzel 2000 ml-re kell hígítani. Extrahálás után az 
alkil-ón képződményeket derivatizálni kell tetrahidro-furánban (THF) oldott 100 µl nátrium-
tetraetil-borát hozzáadásával (200 mg/ml THF). A származékot n-hexánnal kell extrahálni, a 
mintát pedig második extrahálásnak kell alávetni. A két hexánkivonatot egyesíteni kell, 
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és a továbbiakban szerves ónvegyületek SIM módban tömegszelektív detektálással kombinált 
gázkromatográfiával történő meghatározására kell használni. 

 7.1. é. sz.: Alacsony kibocsátású latexhab párnázóanyagok14 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Amennyiben latexhabot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, ha a 
hab megfelel az alábbiakban felsorolt VOC-kibocsátási követelményeknek. 

 

Anyag Határérték (mg/m³) 
1,1,1-triklór-etán 0,2 
4-fenil-ciklohexén 0,02 
Formaldehid 0,01 
Nitrózaminok* 0,001 
Sztirol 0,01 
Tetraklór-etilén 0,15 
Toluol 0,1 
Triklór-etilén 0,05 
Vinil-klorid 0,0001 
Vinil-ciklohexén 0,002 
Aromás szénhidrogének (összesen) 0,3 
VOC (összesen) 0,5 
(*) N-nitróz-dimetil-amin (NDMA), N-nitróz-dietil-amin (NDEA), N-nitróz-metil-etil-amin 
(NMEA), N-nitróz-di-i-propilamin (NDIPA), N-nitróz-di-n-propilamin (NDPA), N-nitróz-di-n-
butilamin (NDBA), N-nitróz-pirrolidinon (NPYR), N-nitróz-piperidin (NPIP), N-nitróz-morfolin 
(NMOR). 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló 
nyilatkozatot, amelyet adott esetben az ISO 16000-9 szabvány szerint elvégzett kamravizsgálat 
vagy ezzel egyenértékű vizsgálatok eredményeit bemutató vizsgálati jelentéssel kell 
alátámasztani.  

A becsomagolt mintát szobahőmérsékleten legalább 24 órán át kell tárolni. Ezt követően a 
mintát ki kell csomagolni, és haladéktalanul be kell helyezni a vizsgálati kamrába. A mintát a 
mintatartóra kell helyezni, amely lehetővé teszi, hogy a levegő minden oldalról érje. A 
klimatikus tényezőket az ISO 16000-9 szabvány szerint kell beállítani. A vizsgálati 
eredmények egybevethetősége érdekében a területre vonatkozó légcsere száma (q = n/l) 1 kell 

                                                           
14 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a latexhabra és a poliuretán habra vonatkozó VOC-kibocsátási vizsgálati követelményeket az ágazat által irányított önkéntes rendszerek (például az EuroLatex 
ECO Standard és a CertiPUR standard) állapították meg. Ezen anyag készítésének időpontjában úgy tekinthető, hogy ezek a rendszerek kellő biztosítékkal szolgálnak.    
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legyen. A légcsere számának 0,5 és 1 között kell lennie. A levegő-mintavételt a kamra betöltése 
után 24 ± 1 órával, 1 óra leforgása alatt kell elvégezni DNPH-patronokon a formaldehid és más 
aldehidek elemzése, illetve Tenax TA-n az egyéb illékony szerves vegyületek elemzése 
érdekében. Más vegyületek esetében a mintavétel időtartama lehet hosszabb, de azt a kamra 
betöltése után legfeljebb 30 órával be kell fejezni.  

A formaldehid és más aldehidek elemzését az ISO 16000-3 szabvány vagy ezzel egyenértékű 
vizsgálatok szerint kell elvégezni. Eltérő rendelkezés hiányában az egyéb illékony szerves 
vegyületek elemzését az ISO 16000-6 szabvány szerint kell elvégezni.  

A nitrózaminok elemzéséhez hőenergia-vizsgálati detektorral kombinált gázkromatográfiát 
(GC-TEA) kell alkalmazni a BGI 505-23 (korábban: ZH 1/120.23) vagy azzal egyenértékű 
módszer szerint. 

 

 
7.2. é. sz.: Alacsony kibocsátású poliuretán hab párnázóanyagok 

(csak kárpitozott bútorok esetében alkalmazható) 

Amennyiben poliuretán habot használnak a bútorkárpit párnázóanyagaként, pont adható azért, 
ha a hab megfelel az alábbiakban felsorolt VOC-kibocsátási követelményeknek. 

 

Anyag (CAS-szám) Határérték (mg/m³) 
Formaldehid (50-00-0) 0,01 
Toluol (108-88-3) 0,1 
Sztirol (100-42-5) 0,005 
Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében a C1A vagy a C1B kategóriába sorolt 
kimutatható vegyületek mindegyike 

0,005 

Az 1272/2008/EK rendelet értelmében a C1A. vagy a 
C1B. kategóriába sorolt kimutatható vegyületek összege 

0,04 

Aromás szénhidrogének 0,5 
VOC (összesen) 0,5 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ennek a kritériumnak való megfelelésről szóló 
nyilatkozatot, valamint a 10. táblázatban megadott határértékeknek való megfelelést bizonyító 
vizsgálati eredményeket. A vizsgálati minta és a kamra kombinációja a következők 
valamelyike lehet:  

 1 db 25x20x15 cm méretű mintát kell egy 0,5 m3-es tesztkamrába helyezni vagy 
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 2 db 25x20x15 cm méretű mintát kell egy 1,0 m3-es tesztkamrába helyezni. 

A habmintát a kibocsátásvizsgáló kamra alján kell elhelyezni, majd 3 napon át 23 °C-on és 
50% relatív páratartalom mellett kondicionálni, a levegőcsere mértékének n = 0,5/órának, a 
kamra terhelésének (amely a minta exponált összfelületének és a kamra zárószegélyek és hátsó 
rész nélküli méreteinek az aránya) pedig L = 0,4 m²/m³-nek kell lennie az ISO 16000-9 és ISO 
16000-11 szabványnak vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak megfelelően.  

A mintavételt a kamra betöltése után 72 ± 2 órával, 1 óra leforgása alatt kell elvégezni Tenax 
TA-n az illékony szerves vegyületek elemzése, illetve DNPH-patronokon a formaldehid 
elemzése érdekében. A kibocsátott illékony szerves vegyületeket a Tenax TA szorbenscsővel 
kell felfogni, majd hődeszorpciós, gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometriával kell 
elemezni az ISO 16000-6 szabványnak vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak megfelelően. 

Az eredményeket félkvantitatívan, toluol-egyenértékként kell kifejezni. Minden olyan 
meghatározott analitról be kell számolni, amelynek koncentrációja legalább 1 μg/m³. Az 
illékony szerves vegyületek összmennyisége így a legalább 1 μg/m3 koncentrációjú analitok 
összege, amelyek a retenciós időn belül n-hexánból (C6) n-hexadekánná (C16) eluálódnak. Az 
1272/2008/EK rendelet értelmében a C1A. vagy a C1B. kategóriába sorolt kimutatható 
vegyületek összege mindezeknek a legalább 1 μg/m³ koncentrációjú anyagoknak az összege. 
Amennyiben a vizsgálati eredmény értékei túllépik a szabványban előírt határértékeket, akkor 
anyagspecifikus mennyiségi meghatározást kell végezni. A formaldehid úgy határozható meg, 
hogy a levegőmintát DNPH-patronra gyűjtik, majd HPLC/UV elemzést végeznek rajta az ISO 
16000-3 szabványnak vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak megfelelően. 

 7.3. é. sz.: Egyéb alacsony kibocsátású, habból készült párnázóanyagok 

Amennyiben más párnázóanyagot használnak, pont adható azért, ha bizonyítható a 7.1. vagy a 
7.2. táblázatában meghatározott VOC-kibocsátási határértékeknek való megfelelés. 
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C. Az életciklusuk végéhez ért bútorokkal kapcsolatos szolgáltatások beszerzése 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. m. l.: A meglévő bútorállomány begyűjtése és újrafelhasználása 

Az ajánlatkérő szervnek értékelést kell mellékelnie az ajánlati felhíváshoz a begyűjtendő bútorok 
állapotáról, amelyben meghatározhatja a minimálisan elérendő újrafelhasználási célt (pl. az 
átadott bútorok 50%-a). Az ágymatracokat higiéniai okokból nem kell figyelembe venni a 
minimális újrafelhasználási céloknál. 

Az ajánlattevőknek közvetlenül az ajánlatkérő szerv által megadott helyszínről kell begyűjtenie 
a bútorokat, és újrafelhasználási és újrahasznosítási szolgáltatásokat kell nyújtania az olyan 
bútorok esetében, amelyek elérték élettartamuk végét.  

Az ajánlattevőnek ismertetniük kell, hogyan hosszabbítják meg a bútor élettartamát az 
újrafelhasználás által. 

Az újrafelhasználásra alkalmasnak nem tekinthető bútorelemek/alkatrészek esetében – és az 
ajánlatkérő szervnek a régióban elérhető megfelelő újrafeldolgozó létesítményekre vonatkozó 
ismerete szerint – az alábbi opciók egyikét kell választani: 

A. opció. Az újrafelhasználásra nem alkalmas bútorelemeket/alkatrészeket különböző 
anyagokra (legalább műanyag, fém, textil és fa) kell szétszerelni, mielőtt a különféle 
újrafeldolgozó létesítményekbe15 küldenék azokat. A fennmaradó anyagokat energetikai 
hasznosítással foglalkozó létesítményekbe kell küldeni, amennyiben ilyenek regionális szinten 
elérhetők. 

B. opció. Az újrafelhasználásra nem alkalmas bútorelemek/alkatrészek fém alkatrészeit 
újra kell hasznosítani, és a bútortermék többi részét energetikai hasznosítással foglalkozó 
létesítményekbe kell küldeni, amennyiben ilyenek regionális szinten elérhetők. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek részletesen ismertetnie kell a bútor begyűjtésének folyamatait, valamint a 
használandó újrafelhasználási és újrafeldolgozási útvonalakat. Ide értendők a bútor 
újrafelhasználásában és újrafeldolgozásában részt vevő valamennyi félre vonatkozó részletes 
információk is.  

1. m. l.: A meglévő bútorállomány begyűjtése és újrafelhasználása 

Az ajánlatkérő szervnek értékelést kell mellékelnie az ajánlati felhíváshoz a begyűjtendő 
bútorok állapotáról, amelyben meghatározhatja a minimálisan elérendő újrafelhasználási célt 
(pl. az átadott bútorok 50%-a). Az ágymatracokat higiéniai okokból nem kell figyelembe venni 
a minimális újrafelhasználási céloknál. 

Az ajánlattevőknek közvetlenül az ajánlatkérő szerv által megadott helyszínről kell 
begyűjtenie a bútorokat, és újrafelhasználási és újrahasznosítási szolgáltatásokat kell nyújtania 
az olyan bútorok esetében, amelyek elérték élettartamuk végét.  

Az ajánlattevőnek ismertetniük kell, hogyan hosszabbítják meg a bútor élettartamát az 
újrafelhasználás által. 

Az újrafelhasználásra nem alkalmas bútorelemeket/alkatrészeket különböző anyagokra 
(legalább műanyag, fém, textil és fa) kell szétszerelni, mielőtt a különféle újrafeldolgozó 
létesítményekbe16 küldenék azokat. A fennmaradó anyagokat energetikai hasznosítással 
foglalkozó létesítményekbe kell küldeni, amennyiben ilyenek regionális szinten elérhetők. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek részletesen ismertetnie kell a bútor begyűjtésének folyamatait, valamint a 
használandó újrafelhasználási és újrafeldolgozási útvonalakat. Ide értendők a bútor 
újrafelhasználásában és újrafeldolgozásában részt vevő valamennyi félre vonatkozó részletes 
információk is.  

1. é. sz.: Az újrafelhasználási célok javítása 

Pont adható a műszaki leírásban meghatározottnál magasabb újrafelhasználási szintet kínáló ajánlattevőknek. 

                                                           
15 A 2008/98/EK irányelv 23. cikke szerinti valamennyi újrafeldolgozó létesítmény megengedett.   
16 Lásd a 15. lábjegyzetet.   
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Ellenőrzés: Az ajánlattevő részletesen ismerteti, hogyan éri el a magasabb újrafelhasználási szintet. 



32 

3 ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSA  
Jelenleg gyakorlatilag semmilyen működési költség nem kapcsolódik az uniós zöld közbeszerzés hatálya alá 
tartozó bútorokhoz. Ebből következően az életciklus-költségeket leginkább a bútor élettartama befolyásolja. 
Fontos tartós és ellenálló anyagokat választani, ám talán még fontosabb az, hogy az alkotóelemeket és az 
összetevő anyagokat úgy építsék össze, hogy egy stabil terméket hozzanak létre, amely könnyen javítható vagy 
felújítható. Az ilyen termék létrehozásának optimális módja, ha előírják a vonatkozó EN műszaki 
szabványoknak való megfelelést, amely minimális jótállást is magában foglal. A fokozott kockázat és felelősség 
miatt a kiterjesztett jótállás gyakran árnövekedéssel jár. Az, hogy a kiterjesztett jótállás vonzó-e, magának a 
terméknek a jellegétől függ, illetve attól, hogy mire fogják használni, például mozgó alkatrészek, kültéri 
használat stb.   

Caroline Bartlett szerint17 az irodai bútorok átlagos élettartama az Egyesült Királyságban 9–12 év annak 
ellenére, hogy a bútorokat gyakran sokkal hosszabb használati időtartamra tervezték. Az irodai bútorok korai 
elhasználódását gyakran a vállalati döntések határozzák meg, hogy újradekorálják vagy áthelyezzék az irodákat, 
és ez azt eredményezi, hogy teljesen jól funkcionáló bútoroktól szabadulnak meg esztétikai okok miatt. 
Általánosságban egy állami szervezetben akkor merül fel új bútorok iránti igény, ha:  

• új helyszínre költözik/új munkavállalók érkeznek, vagy a meglévő helyszínt bővítik;  

• a meglévő állami épületek felújítása után a régi bútorok már nem megfelelőek (például rossz szín, 
forma vagy méret miatt);  

• a régi bútorokat már nem lehet megjavítani (sérült bútorok, amelyek már nem biztonságosak és/vagy 
nem teljesen funkcionálnak jól). 

Ez utóbbi két esetben előfordulhat, hogy a vadonatúj termékek megvásárlása helyett valójában fel lehet újítani a 
meglévő bútorzatot. A brit kormány nemrég (2014 júniusában) tette közzé a bútorok beszerzéséről szóló 
útmutató dokumentumának legutóbbi változatát. Az elmondások alapján a meglévő bútorok felújítása 
egyértelmű és lényeges gazdasági megtakarításokkal jár az azzal egyenértékű új bútorok megvásárlásával 
szemben. Konkrét adatokat nehéz találni a bútorfelújítás melletti döntéssel kapcsolatos tényleges 
költségmegtakarításokról. Ben Walsh18 a megtakarításokat 25–50% közé becsülte, és a brit kormány az alábbi 
adatokat tette közzé indikatív útmutatóként: 

1. táblázat: Új, újrafelhasznált vagy felújított bútorok becsült átlagos egységára19 

 Íróasztalok 
(₤) 

Székek (₤) Polcrendszer 
(₤) 

Lábazatok (₤) 

Új ajánlott kiskereskedelmi ár 209 122 100 107 
Újrafelhasznált ajánlott kiskereskedelmi 
(közelítő) ár  

105 86 50 53 

Felújított ajánlott kiskereskedelmi (közelítő) 
ár 

84 49 40 43 

A jó minőségű használt irodai bútorok piaca általában kereskedőket és árverezőket foglal magában20, míg a 
nonprofit szervezetek rosszabb minőségű használt bútorokkal foglalkoznak többet. E két beszállítótípus egyike 
sincs arra berendezkedve, hogy ajánlati felhívásokra jelentkezzen.   

                                                           
17    Bartlett, 2009. "Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential 
for reused and remanufactured office furniture in the UK” (Irodai bútorok újrafelhasználása: a gyors nyerés kritériumába 
való beépítés: Az újrafelhasznált és újrafeldolgozott irodai bútorok egyesült királyságbeli piaci potenciáljáról szóló 
tanulmány).  
18 Walsh, 2011. "Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England” (Az újrafeldolgozott termékek közbeszerzése: 
Északkelet-Angliában az újrafeldolgozott termékek helyi önkormányzatok általi használata ösztönzési lehetőségeinek 
vizsgálata). Lásd: www.remanufacturing .org.uk.    
19 UK Government Buying Standards Impact Assessment (Az Egyesült Királyság kormányának beszerzési előírásai, 
hatásvizsgálat: utolsó letöltés: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf.  
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A fenti indikatív irányárak alapján egyértelmű, hogy akár 50%-os költségmegtakarítást is el lehet érni. Az 
Unióban a bútorfelújítási ágazat növekedésének legnagyobb akadálya látszólag a piaci kereslet hiánya. Szem 
előtt kell tartani, hogy a bútorfelújítás leginkább a kiváló minőségű és drága bútorok – például a szakmai irodai 
bútorok – esetében vonzó választás, és míg az egyszerű felújítási munkákat a technikusok a helyszínen el tudják 
végezni, más feladatokhoz a bútorok műhelybe szállítása válhat szükségessé.  

                                                                                                                                                                                    
20 Kelday, 2009. An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Centre for Remanufacturing and Reuse 
(Az Egyesült Királyságban az irodai bútorok újrafeldolgozásának értékelése. Újrafeldolgozási és Újrafelhasználási 
Központ). Lásd: www.remanufacturing.org.
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I. FÜGGELÉK: A bőr, textilszövet és bevont szövetanyagokra vonatkozó tartóssági követelmények  
A jó fizikai minőségű bútorkárpitokra vonatkozó követelményeket a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat: A bútorkárpitokban használt bőrökkel szembeni fizikai követelmények (az EN 13336 szabvány 1. és 2. táblázata szerint) 

Alapvető 
jellemzők 

Vizsgálati módszer 
Ajánlott érték 

Nubuk, velúr és anilin* Fél-anilin* 
Fedett, pigmentfestékkel 

bevont és egyéb* 

pH és ΔpH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (ha a pH < 4,0, a ΔpH-nak ≤ 0,7 kell lennie) 

Szakítóterhelés, 
átlagos érték 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Színtartóság oda-
vissza dörzsöléssel 

szemben 

EN ISO 11640. 
Az ujj teljes tömege 1000 g. 

 
Verejtékezésből származó 

lúgos oldat az EN ISO 11641 
szabvány szerint. 

Értékelendő szempontok 
A bőr színének változása és a filc 

foltosodása 
A bőr színének változása és a filc foltosodása A kikészítés nem károsodik 

száraz filc használata 50 ciklus, ≥ 3 szürke skála 500 ciklus, ≥ 4 szürke skála 

nedves filc használata 20 ciklus, ≥ 3 szürke skála 80 ciklus, ≥ 3/4 szürke skála 250 ciklus, ≥ 3/4 szürke skála 

mesterséges verejtékkel 
nedvesített filc használata 

20 ciklus, ≥ 3 szürke skála 50 ciklus, ≥ 3/4 szürke skála 80 ciklus, ≥ 3/4 szürke skála 

Színtartóság 
mesterséges fénnyel 

szemben 
EN ISO 105-B02 (3. módszer) ≥ 3 kék skála ≥ 4 kék skála ≥ 5 kék skála 

Száraz kikészítés 
tapadása 

EN ISO 11644 -- ≥ 2 N/10 mm 

Ellenállás száraz 
hajtogatással szemben 

EN ISO 5402-1 
Kizárólag nem pigmentált kikészítésű anilin 

bőr esetében 20 000 ciklus (nincsenek a 
kikészítés sérülésére utaló repedések) 

50 000 ciklus (nincsenek a kikészítés 
sérülésére utaló repedések) 

50 000 ciklus (nincsenek a 
kikészítés sérülésére utaló 

repedések) 

Színtartóság 
vízfoltokkal szemben 

EN ISO 15700 ≥ 3 szürke skála (nincs tartós megduzzadás) 

Kikészítés 
hidegrepedéssel 

szembeni ellenállása 
EN ISO 17233 -- –15°C (nincsenek repedések a kikészítésen) 

Tűzállóság EN 1021 vagy vonatkozó nemzeti szabványok Megfelelő 

*A bőrtípusok meghatározása az EN 15987 szabványt követi.
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3. táblázat: A bútorkárpitokban használt textilszövet burkolóanyagokkal szembeni fizikai követelmények 

Vizsgált tényező Módszer 
Eltávolítható és 

mosható burkolatok 

Nem eltávolítható 
és mosható 
burkolatok 

Méretváltozás mosás és 
szárítás során 

Otthoni mosás: ISO 6330 + EN ISO 
5077 (három mosás a terméken 

megadott hőmérsékleten, szárítás 
szárítógépben minden mosási ciklust 

követően) 
Kereskedelmi mosás: ISO 15797 +       

EN ISO 5077 (minimum 75 °C 
hőmérsékleten) 

szőtt bútorkárpitok: ± 3,0% 
nem szőtt bútorkárpitok: ± 

6,0% 
Nem alkalmazandó 

Színtartóság mosással 
szemben 

Otthoni mosás: ISO 105-C06 
Kereskedelmi mosás: ISO 15797 +        

ISO 105-C06 (minimum 75 °C 
hőmérsékleten) 

≥ 3-4. szint (színváltozás) 
≥ 3-4. szint (foltosodás) 

Nem alkalmazandó 

Színtartóság nedves 
dörzsöléssel szemben* 

ISO 105 X12 ≥ 2-3. fokozat ≥ 2-3. fokozat 

Színtartóság száraz 
dörzsöléssel szemben* 

ISO 105 X12 ≥ 4. fokozat ≥ 4. fokozat 

Színtartóság fénnyel 
szemben 

ISO 105 B02 ≥ 5. fokozat** ≥ 5. fokozat** 

Szövet ellenállása 
göbösödéssel szemben 

Kötött és nem szőtt termékek: ISO 
12945-1 

Szőtt textíliák: ISO 12945–2 

ISO 12945-1 eredmény >3 
ISO 12945-2 eredmény >3 

ISO 12945-1 eredmény 
>3 

ISO 12945-2 eredmény 
>3 

(*) Nem vonatkozik a fehér termékekre, valamint a nem festett, nem nyomott termékekre. 

(**) A 4. fokozat megengedhető azonban akkor, ha a bútor fedőszövetnek szánt szövetek enyhén színezettek (szabvány 
színmélység < 1/12), és 20%-nál több gyapjúból vagy egyéb keratinszálból, vagy 20%-nál több lenből vagy egyéb 
rostszálból készültek.  

† A teljesítményi osztályokról és határértékekről, illetve beszerzőkről szóló további útmutatásért lásd az EN 14465 
szabványt.  

 

 

 

 

4. táblázat: A bútorkárpitozásban használt bevont szövet burkolóanyagokkal szembeni fizikai 
követelmények 

Tulajdonság Módszer Követelmény 
Húzószilárdság  ISO 1421 CH ≥ 35 daN és TR ≥ 20 daN 
Műanyag fólia és borítás szakítószilárdsága nadrágtépési 
módszerrel 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN és TR ≥ 2 daN 

Színtartóság mesterséges időjárással szemben – xenonívlámpás 
vizsgálat 

EN ISO 105-B02 
Beltéri használat ≥ 6; 
Kültéri használat ≥ 7 

Textil – kopásállóság Martindale-módszerrel ISO 5470/2 ≥ 75,000 
Bevonat tapadásának meghatározása EN 2411 CH ≥ 1,5 daN és TR ≥ 1,5 daN 
ahol: daN = deka newton, CH = láncfonal és TR = vetülékfonal 
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II. FÜGGELÉK: Korlátozott arilaminok a bőrökben, textilekben és bevont 
szövetanyagokban 
Ide tartoznak az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 43. bejegyzésében felsorolt anyagok, amelyek 
jelenlétét a festett bőrökben (az EN ISO 17234 szabvány szerint) és a textilekben (az EN ISO 14362-1 és -3 
szabvány szerint) vizsgálni kell. 

 

5. táblázat: A textilekben és bőrökben vizsgálandó rákkeltő arilaminok 

Arilamin  CAS-szám  Arilamin  CAS-szám  
4-amino-difenil  92-67-1  3,3′-dimetil-4,4′-diamino-

difenil-metán  
838-88-0  

benzidin  92-87-5  4,4′-oxidianilin  101-80-4  

4-klór-o-toluidin  95-69-2  4,4′-tiodianilin  139-65-1  

2-naftil-amin  91-59-8  o-toluidin  95-53-4  

o-amino-azotoluol  97-56-3  2,4-diamino-toluol  95-80-7  

2-amino-4-nitrotoluol  99-55-8  2,4,5-trimetil-anilin  137-17-7  

4-klór-anilin  106-47-8  4-amino-azobenzol  60-09-3  

2,4-diamino-anizol  615-05-4  o-anizidin  90-04-0  

4,4′-diamino-difenil-metán  101-77-9  p-krezidin  120-71-8  

3,3′-diklór-benzidin  91-94-1  3,3′-dimetil-benzidin  119-93-7  

3,3′-dimetoxi-benzidin  119-90-4  4,4'-metilén-bisz(2-klór-anilin)  101-14-4  

Számos színezékvegyületről – bár azokat az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 43. bejegyzése 
közvetlenül nem korlátozza – ismert, hogy a feldolgozás során lebomlik és az 5. táblázatban felsorolt egyes 
tiltott anyagokká alakul át. Annak érdekében, hogy jelentősen csökkenteni lehessen az 5. táblázatban felsorolt 
anyagok 30 mg/kg határértékének való megfeleléssel kapcsolatos bizonytalanságot, a gyártók számára ajánlott – 
de nem kötelező – a 6. táblázatban felsorolt színezékek használatának mellőzése. 

 

6. táblázat: A hasítás útján esetleg rákkeltő arilaminokat alkotó színezékek tájékoztató listája 

Diszperziós színezékek Alapvető színezékek 
Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 
Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  

Savas színezékek 
CI Acid Black 29 CI Acid Red 4 CI Acid Red 85 CI Acid Red 148 
CI Acid Black 94 CI Acid Red 5 CI Acid Red 104 CI Acid Red 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 8 CI Acid Red 114 CI Acid Red 158 
CI Acid Black 132 CI Acid Red 24 CI Acid Red 115 CI Acid Red 167 
CI Acid Black 209 CI Acid Red 26 CI Acid Red 116 CI Acid Red 170 
CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Red 264 
CI Acid Brown 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 128 CI Acid Red 265 
CI Acid Orange 17 CI Acid Red 35 CI Acid Red 115 CI Acid Red 420 
CI Acid Orange 24 CI Acid Red 48 CI Acid Red 128 CI Acid Violet 12 
CI Acid Orange 45 CI Acid Red 73 CI Acid Red 135  

Közvetlen színezékek 
Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 
Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 
Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 

Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8,1 Direct Red 46 
Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 
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Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 
Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 
Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 
Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 
Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 
Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 
Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 
Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 
Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 
Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 
Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 
Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 
Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 
Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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III. FÜGGELÉK: Alacsony kémiaimaradékanyag-tartalmú 
párnázóanyagok 
Az alábbiakban felsorolt anyagok latexhabban lévő koncentrációja nem haladhatja meg a 7. táblázatban 
megadott határértékeket: 

7. táblázat: Korlátozott anyagok a bútorkárpitok párnázóanyagához használt latexhabokban 

Anyagcsoport Anyag 
Határérték 

(ppm) 
Értékelési és ellenőrzési 

feltételek 

Klórfenolok 
Mono- és diklór-fenolok (sók és 

észterek) 
1 A. 

Egyéb klórfenolok 0,1 A. 

Nehézfémek 

As (arzén) 0,5 B. 
Cd (kadmium) 0,1 B. 

Co (kobalt) 0,5 B. 
Cr (króm) összesen 1 B. 

Cu (réz) 2 B. 
Hg (higany) 0,02 B. 
Ni (nikkel) 1 B. 
Pb (ólom) 0,5 B. 

Peszticidek (csak a legalább 
20 tömegszázalékban 

természetes latexből álló 
habok esetében).  

Aldrin 0,04 C. 
o,p-DDE 0,04 C. 
p,p-DDE 0,04 C. 
o,p-DDD 0,04 C. 
p,p-DDD 0,04 C. 
o,p-DDT 0,04 C. 
p,p-DDT 0,04 C. 
Diazinon 0,04 C. 

Diklórfention 0,04 C. 
Diklórfosz 0,04 C. 
Dieldrin 0,04 C. 
Endrin 0,04 C. 

Heptaklór 0,04 C. 
Heptaklór-epoxid 0,04 C. 
Hexaklór-benzol 0,04 C. 

Hexaklór-ciklohexán 0,04 C. 
α-hexaklór-ciklohexán 0,04 C. 
β-hexaklór-ciklohexán 0,04 C. 

γ-hexaklór-ciklohexán (lindán) 0,04 C. 
δ-hexaklór-ciklohexán 0,04 C. 

Malation 0,04 C. 
Metoxiklór 0,04 C. 

Mirex 0,04 C. 
Paration-etil 0,04 C. 

Paration-metil 0,04 C. 

Egyéb korlátozott anyagok Butadién 1 D. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbiakban felsorolt anyagok és keverékek PUR-habban lévő koncentrációja nem haladhatja meg a 
8. táblázatban megadott határértékeket. 
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8. táblázat: A PUR-habban található korlátozott anyagok jegyzéke 

Anyagcsoport Anyag (betűszó, CAS-szám, vegyjel) Határérték 
Módsze

r 

Nehézfémek 

As (arzén) 0,2 ppm B. 
Cd (kadmium) 0,1 ppm B. 

Co (kobalt) 0,5 ppm B. 
Cr (króm) összesen 1,0 ppm B. 

Cr VI (króm VI) 0,01 ppm B. 
Cu (réz) 2,0 ppm B. 

Hg (higany) 0,02 ppm B. 
Ni (nikkel) 1,0 ppm B. 
Pb (ólom) 0,2 ppm B. 

Sb (antimon) 0,5 ppm B. 
Se (szelén) 0,5 ppm B. 

Lágyítószerek 

Dibutil-ftalát (DBP, 84-74-2)* 0,01 tömegszázalék (a 6 ftalát 
összes mennyisége a 3 évnél 
fiatalabb gyermekek részére 

készített bútorokban) 
*0,01 tömegszázalék (4 ftalát 
összes mennyisége az egyéb 

bútortermékekben) 

C. 

Di-n-oktil-ftalát (DNOP, 117-84-0)* 
Di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP, 117-81-7)* 

Butil-benzil-ftalát (BBP, 85-68-7)* 
Diizodecil-ftalát (DIDP, 26761-40-0) 

Diizononil-ftalát (DINP, 28553-12-0) 

ECHA jelöltlistáján** szereplő ftalátok nem szándékosan hozzáadotti A. 

TDA és MDA 
2,4-toluoldiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D. 

4,4'-Diamino-difenil-metán 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D. 

Ónorganikus 
anyagok 

Tributil-ón (TBT) 50 ppb E. 
Dibutil-ón (DBT) 100 ppb E. 

Monobutil-ón (MBT) 100 ppb E. 
Tetrabutil-ón (TeBT) – – 
Monooktil-ón (MOT) – – 

Dioktil-ón (DOT) – – 
Triciklohexil-ón (TcyT) – – 

Trifenil-ón (TPhT) – – 
Összesen 500 ppb E. 

Egyéb korlátozott 
anyagok 

Klórozott szénhidrogének: (1,1,2,2-tetraklór-etán, 
pentaklór-etán, 1,1,2-triklór-etán, 1,1-diklór-etilén) 

nem szándékosan hozzáadott A. 

Klórozott fenolok (PCP, TeCP, 87-86-5) nem szándékosan hozzáadott A. 
Hexaklór-ciklohexán (58-89-9) nem szándékosan hozzáadott A. 

Monometil-dibróm-difenil-metán (99688-47-8) nem szándékosan hozzáadott A. 
Monometil-diklór-difenil-metán (81161-70-8) nem szándékosan hozzáadott A. 

Nitritek nem szándékosan hozzáadott A. 
Polibrómozott bifenilek (PBB, 59536-65-1) nem szándékosan hozzáadott A. 

Pentabróm-difenil-éter (PeBDE, 32534-81-9) nem szándékosan hozzáadott A. 
Oktabróm-difenil-éter (OBDE, 32536-52-0) nem szándékosan hozzáadott A. 

Poliklórozott bifenilek (PCB, 1336-36-3) nem szándékosan hozzáadott A. 
Poliklórozott terfenilek (PCT, 61788-33-8) nem szándékosan hozzáadott A. 

Trisz(2,3-dibróm-propil)-foszfát (TRIS, 126-72-7) nem szándékosan hozzáadott A. 
Trimetil-foszfát (512-56-1) nem szándékosan hozzáadott A. 

Trisz(aziridinil)-foszfinoxid (TEPA, 545-55-1) nem szándékosan hozzáadott A. 
Trisz(2-klóretil)-foszfát (TCEP, 115-96-8) nem szándékosan hozzáadott A. 

Dimetil-metilfoszfonát (DMMP, 756-79-6) nem szándékosan hozzáadott A. 

** Hivatkozással az ECHA-jelöltlista ajánlatok benyújtásának időpontjában érvényes a legújabb verziójára. 
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1 „Ebből a célból a nem szándékosan hozzáadott anyagok olyan kémiai vegyületek, amelyek jelen vannak egy anyagban, ám 
a gyártási folyamat során technikai okok miatt nem adták hozzá azokat.” 

.
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IV. FÜGGELÉK: A használatra való alkalmasságra vonatkozó EN 
szabványok jegyzéke 

9. táblázat: Az EN bútorszabványok tájékoztató listája (a CEN/TC 207 „Furniture” műszaki bizottság 
által kidolgozott szabványok). 

Szabvány Cím 
Kárpitozott bútorok 

EN 1021-1 Bútor – A kárpitozott bútorok gyúlékonyságának értékelése – 1. rész: Gyújtóforrás: parázsló cigaretta 

EN 1021-2 
Bútor – A kárpitozott bútorok gyúlékonyságának értékelése – 2. rész: Gyújtóforrás: gyufalánggal 
egyenértékű 

Megjegyzés: Amennyiben olyan nemzeti jogszabályok vagy kötelező előírások vannak érvényben, amelyek a bútorok számára konkrét 
tűzveszélyességi szintet írnak elő, a közjogi szerveknek ezt figyelembe kell venniük a közbeszerzési dokumentumok elkészítésénél. Ha nincs 
érvényben kötelező erejű szabály/előírás, a közjogi szervek nem kötelesek semmilyen konkrét önkéntes előíráshoz igazodni.  A fent felsorolt 
szabványok esetében az EN 1021-2 szabvány az EN 1021-1 szabványnál alacsonyabb tűzveszélyességi szintet ír elő. Ez olyan égésgátló 
anyagok használatát idézheti elő, amelyek negatív hatást gyakorolhatnak a környezetre, az egészségre, a termékek tartósságára és 
minőségére, és árnövekedéshez vezethetnek. A közjogi szerveknek ezért fontolóra kell venniük, hogy a bútorok rendeltetése és 
elhelyezkedése alapján milyen tűzveszélyességi szintet írjanak elő. 

Irodabútor 
EN 527-1 Irodabútor – Munkaasztalok és íróasztalok – 1. rész: Méretek 
EN 527-2 Irodabútor – Munkaasztalok és íróasztalok – 2. rész: Mechanikai biztonsági követelmények 
EN 1023-2 Irodabútor – Térelválasztó falak – 2. rész: Mechanikai biztonsági követelmények 
EN 1335-1 Irodabútor – Irodai munkaszékek – 1. rész: Méretek – Méretek meghatározása 
EN 1335-2 Irodabútor – Irodai munkaszékek – 2. rész: Biztonsági előírások 
EN 14073-2 Irodabútor – Tároló bútorok – 2. rész: Biztonsági előírások 

EN 14074 
 

Irodabútor – Asztalok és íróasztalok és tároló bútorok – A mozgó alkatrészek szilárdságának és 
tartósságának meghatározását szolgáló vizsgálati módszerek (a vizsgálat után az alkatrészek nem lehetnek 
sérültek és rendeltetésszerűen kell működniük). 

Kültéri bútorok 

EN 581-1 
Kültéri bútorok – Ülőbútorok és asztalok kempingezéshez, otthoni és közületi használatra – 1. rész: 
Általános biztonsági követelmények 

EN 581-2 
 

Kültéri bútorok – Ülőbútorok és asztalok kempingezéshez, otthoni és közületi használatra – 2. rész: 
Ülőbútorok mechanikai biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

EN 581-3 
Kültéri bútorok – Ülőbútorok és asztalok kempingezéshez, otthoni és közületi használatra – 3. rész: 
Asztalok mechanikai biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

Ülőbútorok 
EN 1022 Otthoni használatra szánt bútor – Ülőbútorok – A stabilitás meghatározása 

EN 12520 
Bútor – Szilárdság, tartósság és biztonságosság – Otthoni használatra szánt ülőbútorokkal szembeni 
követelmények 

EN 12727 
Bútor – Rangsorolt ülőbútorok – A szilárdsággal és tartóssággal kapcsolatos vizsgálati módszerek és 
követelmények 

EN 13759 Bútor – Ülőbútorok és kinyitható ágyak működtető mechanizmusai – Vizsgálati módszerek 

EN 14703 
Bútor – Csatlakozók sorbakapcsolt nem otthoni használatra szánt ülőbútorokhoz – Szilárdsági 
követelmények és vizsgálati módszerek 

EN 16139 
Bútor – Szilárdság, tartósság és biztonságosság – Nem otthoni használatra szánt ülőbútorokkal szembeni 
követelmények 

Asztalok 

EN 12521 
Bútor – Szilárdság, tartósság és biztonságosság – Otthoni használatra szánt asztalokkal szembeni 
követelmények 

EN 15372 
Bútor – Szilárdság, tartósság és biztonságosság – Nem otthoni használatra szánt asztalokkal szembeni 
követelmények 

Konyhabútor 
EN 1116 Konyhabútor – Konyhabútorok és konyhai berendezések méretének összehangolása 
EN 14749 Otthoni és konyhai tároló egységek és munkalapok – Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 

Ágy 
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EN 597-1 
Bútor – Matracok és kárpitozott ágyalapok gyúlékonyságának értékelése – 1. rész: Gyújtóforrás: Parázsló 
cigaretta 

EN 597-2 
Bútor – Matracok és kárpitozott ágyalapok gyúlékonyságának értékelése – 2. rész: Gyújtóforrás: 
Gyufalánggal egyenértékű 

 
Megjegyzés: A tűzveszélyességet illetően lásd a „Kárpitozott bútorokra” vonatkozó megjegyzést és az EN 
1021 szabványt 

EN 716-1 Bútor – Gyerekágyak és összecsukható kiságyak otthoni használatra – 1. rész: Biztonsági előírások 
EN 747-1 Bútor – Emeletes ágyak és magas ágyak – 1. rész: Biztonsági, szilárdsági és tartóssági követelmények 
EN 1725 Otthoni használatra szánt bútor – Ágyak és matracok – Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 

EN 1957 
Bútor – Ágyak és matracok – A funkcionális jellemzők vizsgálatára alkalmas módszerek és értékelési 
szempontok 

EN 12227 Járókák otthoni használatra – Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 

Tároló bútor 

EN 16121 
Nem otthoni használatra szánt tároló bútorok - Biztonsági, szilárdsági, tartóssági és stabilitási 
követelmények 

Más típusú bútor 
EN 1729-1 Bútor – Székek és asztalok oktatási intézmények részére – 1. rész: Funkcionális méretek 

EN 1729-2 
Bútor – Székek és asztalok oktatási intézmények részére – 2. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszerek 

EN 13150 Laboratóriumi munkapadok – Méretek, biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 

EN 14434 
Írótáblák oktatási intézmények részére – Ergonómiai, műszaki és biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszereik 
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V. FÜGGELÉK: Az ISO 1043 szabvány műanyagjelölési rendszerében 
alkalmazott rövidítések jegyzéke 

 

10. táblázat: ISO 1043-1 szerinti szimbólumok homopolimerekre 

Jelölés Anyag Jelölés Anyag 
Jelölés Anyag 

CMC (Karboxi-metil)-cellulóz POM 
Poli(oxi-metilén); 
Poliformaldehid PEEKK Poli(éter-éter-keton-keton) 

CA Cellulóz-acetát PPE Poli(fenilén-éter) PEEST Poli(észter-észter) 

CAB Cellulóz-aceto-butirát PPS Poli(fenilén-szulfid) PEEK Poli(éter-éter-keton) 
CAP Cellulóz-aceto-propionát PPSU Poli(fenilén-szulfon) PEI Poli(éter-imid) 
CN Cellulóz-nitrát PVAC Poli(vinil-acetát) PEK Poli(éter-keton) 
CP Cellulóz-propionát PVAL Poli(vinil-alkohol) PEKEKK Poli(éter-keton-éter-keton-keton) 

CTA Cellulóz-triacetát PVB Poli(vinil-butirál) PEKK Poli(éter-keton-keton) 
CF Krezol-formaldehid PVK Poli(vinil-karbazol) PES Poli(éter-szulfon) 
EP Epoxid; Epoxi PVC Poli(vinil-klorid) PEUR Poli(éter-uretán) 
EC Etil-cellulóz PVF Poli(vinil-fluorid) PE Polietilén 
FF Furán-formaldehid PVFM Poli(vinil-formál) PI Poliimid 
PS-HI Ütésálló módosított polisztirol PVDF Poli(vinil-idén-fluorid) PIB Poliizobutilén 
MF Melamin-formaldehid PVP Poli(vinil-pirolidon) PIR Poliizocianursav 
MC Metil-cellulóz PVDC Poli(vinil-idén-klorid) PMI Poli(metakrilamid) 
PFA Perfluor-aIkoxi-aIkán polimer PMS Poli(α-metil-sztirol) PP Polipropilén 
PF Fenol-formaldehid PAN Poli(akrilo-nitril) PS Polisztirol 
PBAK Poli(butil-akrilát) PAEK Poli(aril-éter-keton) PSU Poliszulfon 
PBT Poli(butilén-tereftalát) PA Poliamid PTFE Poli(tetrafluor-etilén) 
PDAP Poli(diallil-ftalát) PAI Poli(amid-imid) PUR Poliuretán 
PEOX Poli(etilén-oxid) PB Polibutén SI Szilikon 
PET Poli(etilén-tereftalát) PC Polikarbonát UP Telítetlen poliészter 
PMMA Poli(metil-metakrilát) PCTFE Poli(klór-trifluor-etilén) UF Karbamid-formaldehid 
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11. táblázat: ISO 1043-1 szerinti szimbólumok kopolimerekre 

Jelölés Anyag Jelölés Anyag 
ABAK Akrilnitril-butadién-akrilát PEBA Poli(éter-bokk-amid) 
ABS Akrilnitril-butadién-sztirol PESTUR Poli(észter-uretán) 

ACS Akrilnitril–(klórozott polietilén)–sztirol PFEP Perfluor-etilén-propilén 
AEPDS* Akrilnitril–(etilén-propilén-dién)–sztirol PMMI Poli(N-metil-metil-akrilamid) 
AMMA Akrilnitril-metil-metakrilát PMP Poli(4-metil-1-pentén) 
ASA Akrilnitril–sztirol-akrilát SAN Sztirol-akrilnitril 
CFS Kazein-formaldehid SB Sztirol-butadién 
E/P Etilén-propilén SMAH Sztirol-maleinsav-anhidrid 
EEAK Etilén-etil-akrilát SMS Sztirol-α-metil-sztirol 
EMA Etilén-metakrilsav VCE Vinil-klorid-etilén 
ETFE Etilén-tetrafluor-etilén VCEMAK Vinil-klorid-etilén-metilakrilát 
EVAC Etilén-vinilacetát VCEVAC Vinil-klorid-etilén-vinilacetát 
EVOH Etilén-vinil-alkohol VCMAK Vinil-klorid-metil-akrilát 
LCP Folyékony kristályos polimer VCMMA Vinil-klorid-metil-metakrilát 
MBS Metakrilát-butadién-sztirol VCOAK Vinil-klorid-oktil-akrilát 
MMABS Metil-metakrilát-akrilnitril-butadién-sztirol VCVAC Vinil-klorid-vinilacetát 
MPF Melamin-fenol-formaldehid VCVDC Vinil-klorid-vinil-idén-klorid 
PAR Poliarilát   

*AEPDS korábbi rövidítése: EDPM 
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12. táblázat: ISO 1043-2 szerinti szimbólumok a műanyagokban lévő töltő- és erősítőanyagokra 

Jelölés Anyag [1]  Jelölés Forma/szerkezet 
B Bór  B gyöngyök, gömbök, labdák 
C Szén  C Forgács, vágások 
D Alumínium-trihidrát  D Finom porok 
E Agyag  F Rost 
G Üveg  G Föld 
K Kalcium-karbonát  H Tűkristály 
L Cellulóz  K Kötöttáru 
M Ásvány: fém [2]  L Réteg 

N 
Természetes szerves anyag (pamut, szizál: kender: len 
stb.) 

 
M Matrac (vastag) 

P Csillámpala  N Nem szőtt (szövet, vékony) 
Q Szilika  P Papír 
R Aramid  R Előfonat 

S 
Szintetikus szerves anyag (gondosan szétválasztott, 
PTFE: poliimidek vagy hőre keményedő gyanták) 

 
T Magnézium-hidrogén-metaszilikát 

S Pehely  W Fa 
T Sodort vagy fonott szövet, kötél  X Nem meghatározott 
V Furnér  Z Egyéb (a listán nem szereplő) 
W Szőtt szövet    
Y Fonal    
[1] Az anyagok pontosabban meghatározhatók; például a kémiai vegyjelükkel vagy a vonatkozó nemzetközi szabványban 
meghatározott egyéb szimbólumokkal. 
[2] Fémek (M) esetében fel kell tüntetni a felhasznált fém típusát annak kémiai vegyjelével együtt. 
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13. táblázat: Lágyítókra alkalmazott ISO 1043-3 szabvány szerinti rövidítések 

Rövidítés Köznapi név IUPAC* szerinti megfelelője CAS-NYTSZ** 

ASE alkil-szulfonsav-észter 
alkilszulfonátok vagy alkil-alkán-

szulfonátok nem ismert 
BAR butil-acetil-ricinolsav butyl®-12-acetil-oxalát 140-04-5 
BBP benzil-butil-ftalát ugyanaz 85-68-7 

BCHP butil-ciklohexil-ftalát ugyanaz 84-64-0 
BNP butil-nonil-ftalát ugyanaz nem ismert 
BOA benzil-oktil-adipát benzil-2-etilhexil-adipát 3089-55-2 
BOP butil-oktil-ftalát butil-2-etilhexil-ftalát 85-69-8 
BST butil-sztearát ugyanaz 123-95-5 
DBA dibutil-adipát ugyanaz 105-99-7 
BEP di-(2-butoxihexil)-ftalát bisz(2-butoxihexil)-ftalát 117-83-9 
DBF dibutil-fumarát ugyanaz 105-75-9 
DBM dibutil-malát ugyanaz 105-76-0 
DBP dibutil-ftalát ugyanaz 84-74-2 
DBS dibutil-szebakát ugyanaz 109-43-3 
DBZ dibutil-azelát ugyanaz 2917-73-9 

DCHP diciklohexil-ftalát ugyanaz 84-61-7 
DCP dikapril-ftalát bisz(1-metil-heptil)-ftalát 131-15-7 
DDP didecil-ftalát ugyanaz 84-77-5 

DEGDB dietilén-glikol-dibenzoát oxi-dietilén-dibenzoát 120-55-8 
DEP dietil-ftalát ugyanaz 84-66-2 
DHP diheptil-ftalát ugyanaz 3648-21-3 

DHXP dihexil-ftalát ugyanaz 84-75-3 
DIBA diizobutil-adipát ugyanaz 141-04-8 
DIBM diizobutil–malát ugyanaz 14234-82-3 
DIBP diizobutil–ftalát ugyanaz 84-69-5 
DIDA diizobutil-adipát *** 27178-16-1 
DIDP diizodecil-ftalát *** 26761-40-0 
DIHP diizoheptil-ftalát lásd mint fent 41451-28-9 

DIHXP diizohexil-ftalát ugyanaz 71850-09-4 
DINA diizononil-adipát *** 33703-08-1 
DINP diizononil-ftalát *** 28553-12-0 
DIOA diizooktil-adipát *** 1330-86-5 
DIOM diizooktil–malát *** 1330-76-3 
DIOP diizooktil–ftalát *** 27554-26-3 
DIOS diizooktil-szebakát *** 27214-90-0 
DIOZ diizooktil–azelát *** 26544-17-2 
DIPP diizooktil–ftalát ugyanaz 605-50-5 

DMEP di-(2-metil-oxietil) bisz(2-metoxietil) 117-82-8 
DMP dimetil-ftalát ugyanaz 131-11-3 
DMS dimetil-szebakát ugyanaz 106-79-6 
DNF dinonil-fumarát ugyanaz 2787-63-5 
DMN dinonil–malát ugyanaz 2787-64-6 
DNOP di-n-octil-ftalát dioktil-ftalát 117-84-0 
DNP dinonil-ftalát ugyanaz 14103-61-8 
DNS dinonil-szebakát ugyanaz 4121-16-8 
DOA dioktil-3-adipát bisz(2-etilhexil)-3-adipát 103-23-1 
DOIP dioktil-izoftalát bisz(2-etilhexil)-izoftalát 137-89-3 
DOP dioktil-ftalát bisz-(2-etilhexil)-ftalát 117-81-7 
DOS dioktil-szebakát bisz(2-etilhexil)-szebakát 122-62-3 

DOTP dioktil-tereftalát bisz(2-etilhexil)-tereftalát 6422-86-2 
DOZ dioktil-azelát bisz(2-etilhexil)-azelát 2064-80-4 

DPCF difenil-krezil-foszfát 
difenil-x-tolil-ortofoszfát, ahol x = o, m, p 

vagy keveréket jelöl 26444-49-5 
DPGDB di-x-propilén-glikol-dibenzoát nem lehet nem ismert 

DPOF difenil-oktil-foszfát 
2-etilhexil-difenil-ortofoszfát vagy oktil-

difenil-ortofoszfát 1241-94-7 
DPP difenil-ftalát ugyanaz 84-62-8 

DTDP 
diizotridecil-ftalát (lásd az X 
megjegyzést) *** 27253-26-5 
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Rövidítés Köznapi név IUPAC* szerinti megfelelője CAS-NYTSZ** 
DUP di-undecil-ftalát ugyanaz 3648-20-2 
ELO epoxidált lenmagolaj nem lehet 8016-11-3 
ESO epoxidált szójababolaj nem lehet 8013-07-8 
GTA gliceril-triacetát ugyanaz 102-76-1 

HNUA 
heptil-nonil-undecil-adipát 
(=711A) nem lehet nem ismert 

HNUP heptil-nonil-undecil-ftalát (=711P) nem lehet 68515-42-4 
HXODA heptil-oktil-decil-adipát (=610A) nem lehet nem ismert 
HXODP heptil-oktil-decil-ftalát (=610P) nem lehet 68515-51-5 

NUA nonil-undecil-adipát (=911A) nem lehet nem ismert 
NUP nonil-undecil-ftalát (=911P) nem lehet nem ismert 
ODA oktil-decil-adipát decil-oktil-adipát 110-29-2 
ODP oktil-decil-ftalát decil-oktil-ftalát 68515-52-6 

ODTM n-oktil-decil-trimellitát 
decil-oktil-hidrogén-benzol-1,2,4-

trikarboxilát nem ismert 
PO paraffinolaj nem lehet 8012-95-1 

PPA poli(propilén-adipát) ugyanaz nem ismert 
PPS poli(propilén-szebakát) nem lehet nem ismert 
SOA szacharóz-okta-acetát szacharóz-oktaacetát 126-14-7 

TBAC tributil-o-acetil-citrát ugyanaz 77-90-7 
TBEP tri-(2-butoxi-etil)-foszfát trisz(2-butoxi-etil)-ortofoszfát 78-51-3 
TBP tributil-foszfát tributil-ortofoszfát 126-73-8 

TCEF tri-(klór-etil-foszfát) trisz(2-klór-etil)-ortofoszfát 6145-73-9 

TCF trikrezil-foszfát 
tri-x-tolil-ortofoszfát, ahol x = o, m, p 

vagy keveréket jelöl 1330-78-5 
TDBPP tri-(2,3-dibróm-propil)-foszfát trisz(2,3-dibróm-propil)-foszfát 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-diklór-propil)-foszfát trisz(2,3-diklór-propil)-ortofoszfát 78-43-3 
TEAC trietil-o-acetil-citrát ugyanaz 77-89-4 
THFO tetrahidro-furfuril-oleát ugyanaz 5420-17-7 
THTM triheptil-trimellitát triheptil-benzol-1,2,4-trikarboxilát 1528-48-9 

TIOTM triizooktil-trimellitát 
trisz(6-metil-heptil)-benzol-1,2,4-

trikarboxilát 27251-75-8 
TOF trioktil-foszfát trisz(2-etilhexil)-ortofoszfát 78-42-2 

TOPM tetraoktil-piromellitát 
tetrakisz(2-etilhexil)-benzol-1,2,45-

tetrakarboxilát 3126-80-5 

TOTM trioktil-trimellitát 
trisz(2-etilhexil)-benzol-1,2,45-

tetrakarboxilát 89-04-3 
TPP trifenil-foszfát trifenil-ortofoszfát 115-86-6 

TXF trixilil-foszfát 
tri-x,y-xilil-ortofoszfát, ahol x és y = o, m, 

p vagy keveréket jelöl 25155-23-1 
* IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry (Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója). 

** CAS-NYTSZ = A Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstract Service) által adott nyilvántartási szám. 

*** Számos lágyító rendelkezik „izo” megnevezéssel, amely azt jelöli, hogy a szerteágazó csoportok több izomerből is 
állhatnak. Ebből kifolyólag egyetlen IUPAC-megnevezés nem mutathatja be az egyes lágyítók részletes kémiai összetételét. 
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14. táblázat: Az ISO 1043-4 szabvány műanyagokhoz használt égésgátló anyagokra vonatkozó kódszámainak 
jegyzéke 

HALOGÉNEZETT VEGYÜLETEK 
10 alifás/aliciklikus klórozott vegyületek 
11 alifás/aliciklikus klórozott vegyületek antimonvegyületekkel keverve 
12 aromás klórozott vegyületek 
13 aromás klórozott vegyületek antimonvegyületekkel keverve 
14 alifás/aliciklikus brómozott vegyületek 
15 alifás/aliciklikus brómozott vegyületek antimonvegyületekkel keverve 
16 aromás brómozott vegyületek (kivéve a brómozott difenil-étert és a bifenileket) 

17 

aromás brómozott vegyületek (kivéve a brómozott difenil-étert és a bifenileket) 

antimonvegyületekkel keverve 
18 polibrómozott difenil-éterek 
19 polibrómozott difenil-éterek antimonvegyületekkel keverve 
20 polibrómozott bifenilek 
21 polibrómozott bifenilek antimonvegyületekkel keverve 
22 alifás/aliciklikus klórozott és brómozott vegyületek 

23, 24 nincs kiosztva 
25 alifás fluorozott vegyületek 

26–29 nincs kiosztva 

NITROGÉNVEGYÜLETEK 
30 nitrogénvegyületek (a melaminra, melamin-cianursavra és a karbamidra korlátozódik) 

31–39 nincs kiosztva 

SZERVES FOSZFORVEGYÜLETEK 
40 Halogénmentes szerves foszforvegyületek 
41 Klórozott szerves foszforvegyületek 
42 Brómozott szerves foszforvegyületek 

43–49 nincs kiosztva 

SZERVETLEN FOSZFORVEGYÜLETEK 
50 ammónium-ortofoszfátok 
51 ammónium-polifoszfátok 
52 vörösfoszfor 

53–59 nincs kiosztva 

FÉM-OXIDOK, FÉM-HIDROXIDOK, FÉMSÓK 
60 alumínium-hidroxid 
61 magnézium-hidroxid 
62 antimon (III)-oxid 
63 alkálifém-antimonát 
64 magnézium-kalcium-karbonát-hidrát 

65–69 nincs kiosztva 

BÓR- ÉS CINKVEGYÜLETEK 
70 szervetlen bórvegyületek 
71 szerves bórvegyületek 
72 cink-borát 
73 szerves cink-borát 
74 nincs kiosztva 

SZILIKAVEGYÜLETEK 
75 szervetlen szilikavegyületek 
76 szerves szilikavegyületek 

77–79 nincs kiosztva 

EGYEBEK 
80 grafit 

81–89 nincs kiosztva 
90–99 nincs kiosztva 

 

 
 


