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Útmutatók az ECHA honlapon Házi feladat
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Link: https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/poison-centres-notification-format
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CLP VIII. melléklet (2017/542/EU) CÉLJA
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CÉL

PCN bejelentés:

• Az importőröknek és a továbbfelhasználóknak „Vészhelyzetre való

reagálással és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatos” harmonizált

információt kell benyújtani minden olyan tagállam Méreg Központjába (Poison

Center Notification - PCN), ahol a rendelet kritériumainak megfelelő veszélyes

keveréket forgalomba hozzák.

• Az információk benyújtása szoftvereken keresztül történik (IUCLID, XML, PCN

portal)

• A rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni, több lépcsős határidők

betartásával.

A CLP jogszabály egy rendelet és nem direktíva:

minden EU-s országban be kell vezetni
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A CLP VIII. melléklet hatálya alól 

mentesség

 Nyomás alatt lévő gázok (új)

 Robbanóanyagok (új)

 Radioaktív anyagok és keverékek

 Vámfelügyelet alatt álló anyagok és keverékek

 Nem elkülönített intermedierek

 Kutatás és fejlesztés céljaira felhasznált anyagok (forgalomba nem hozott) 

 Hulladékok

 Honvédelmi célokra használt és nemzeti mentességek hatálya alá tartozó keverékek

 Gyógyszerek , állatgyógyászati készítmények

 Kozmetikai termékek (CPNP bejelentés miatt) 

 Orvostechnikai eszközök 

 Élelmiszerek, takarmányok

 Szállított anyagok (vasúti, közúti, belvízi, tengeri vagy légi )

Mentesség
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Biocid termékekre és növényvédőszerekre vonatkozik a rendelet!
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Milyen veszélyes keverékeket kell 

bejelenteni?
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ALAPELV

CLP hatálya alá tartozó keverékeket

 Egészségre gyakorolt hatásai alapján veszélyesként osztályozott 

 Fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott 
kivéve: robbanóanyagok és nyomás alatt lévő gázok

Ha csak környezeti veszélyű a keverék (vízi környezetre / ózonrétegre veszélyes), 

akkor nem  kell bejelenteni!
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Milyen veszélyes keverékeket kell 

bejelenteni?

Egészségi veszély

 Ha a H mondat 3-assal 

kezdődik be kell 

jelenteni

Fizikai veszély

 Ha a H mondat 2-essal 

kezdődik be kell jelenteni

 Kivéve robbanóanyagok, 

mert ezeket nem jelentjük be: 

H200, H201, H202, H203, H204, 

H205

 Kivéve nyomás alatt lévő 

gázok, mert ezeket nem 

jelentjük be: H280, H281

Környezeti veszély

 Ha a H mondat 4-essel 

kezdődik nem kell 

bejelenteni.

 H400, H410, H411, 

H412, H413, H420

SDS 2-es pontjában lévő H mondatot vesszük figyelembe, ami a keverék egészére vonatkozik.  

Az áthúzottakat is be lehet jelenteni, de azt nem kötelező. 
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A CLP VIII. melléklet - Bejelentés tartalma

 Teljes vegyi keverék összetétel 

 veszélyes és nem veszélyes komponensek is ∑100 %

 A komponensek koncentráció tartományainak maximuma is meg van adva

 Toxikológiai információk a keverékről (SDS 11-es szakasz)

 Címkézési elemek (SDS 2-es szakasz) 

 Termék kategóriák (~ 250 EuPCS kategória van)

 A termék részletei (kereskedelmi név) 

 További részletek a keverékről (csomagolás (33), szín…)

 Egyedi Formulaazonosító (UFI)

Bejelentés
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Az SDS-en nincs rajta minden információ, meg kell kérdezni a szállítói láncot!
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Hogyan fognak kinézni a veszélyes 

keverékek új címkéi? 
UFI
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UFI kód kötelező új címkeelem (SDS 2.2 

kiegészítő információ)

UFI generátor segítségével kell képezni

Link: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

 Egy 16 karakterből álló UFI kóddal (Unique Formula Identification = Egyedi
formulaazonosító) fog a címke kibővülni.

 UFI kód célja: egyértelmű kapcsolatot teremtsen a forgalomba hozott termékek 
és a Méreg Központoknak benyújtott adott keverékre vonatkozó információk 
között, hogy a termék kémiai összetételét pontosan és gyorsan meg lehessen
határozni. 

 A pontos azonosításra azért van szükség, hogy a sürgősségi hívásokra megfelelő
gyógyítási intézkedésekkel lehessen reagálni.

www.GHS-expert.com
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Mire való az UFI? 
UFI
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UFI kód (Unique Formula Identification)

= 

Egyedi formulaazonosító

 Megvéd a bizalmas üzleti információk nyilvánosságra kerülésétől 

 a teljes összetétel nem tud nyilvánosságra kerülni (MiMs)

 Különbséget tesz két olyan keverék között, aminek ugyanaz a kereskedelmi neve

 Gyorsan és pontosan beazonosítható a termék egy baleset esetén

 A címkén tisztán láthatónak, olvashatónak és kitörölhetetlen kell lennie

 Kivétel az UFI címkén való feltüntetése alól 

A biztonsági adatlapon (SDS) is fel lehet tüntetni az UFI-t

 ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek (SDS 1.1 szakasz) vagy

 csomagolással nem ellátott keverékek esetében (SDS 1.1 szakasz)

www.GHS-expert.com



UFI a címkén
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Címkézés

 Ha már beadtuk a PCN bejelentést lehetőleg utána tegyük rá a címkére az UFI-t

 Az UFI nyomtatva vagy ragasztva lehet a címkén

 Már meglévő címkére is ráragasztható, amennyiben

 a címke még érvényes és csak az UFI-val kellene kiegészíteni

 Sűrűn váltakozó összetétel

 Kis kiszereléseknél fel kell tenni? (útmutatóban nincs benne)

www.GHS-expert.com



UFI elkészítése 
UFI generátor
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UFI generátor segítségével kell képezni

 Az ipar felelőssége

 Online UFI generátor elérhető (legegyszerűbb) 

 Link: https://ufi.echa.europa.eu/#/create

 Saját meglévő termék kódok figyelembe vételével is lehet UFI-t generálni, 

mivel az algoritmus publikus (nagy portfolio)

www.GHS-expert.com
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UFI elkészítése – ELV 1
UFI elvek
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 Egy UFI csak egyetlen egy keverék összetételhez van hozzá rendelve 

1 UFI = 1 keverék összetétel

www.GHS-expert.com



UFI elkészítése – 2. ELV 
UFI elvek
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 Ugyanaz az UFI nem lehet hozzárendelve két 

különböző komponensű keverékhez 

Ugyanaz az UFI ≠ különböző komponensű keverék

www.GHS-expert.com



Keverék ↔ Termék

Keverék

 Kettő vagy több anyagot vagy MIM-t

tartalmazó keverék vagy oldat, 

aminek adott tulajdonságai vannak: 

 Összetétel 

 Toxikológiai tulajdonságok

 Szín

 pH 

Termék

 Eladásra kész keverék aminek 

más jellemzői is vannak

 Kereskedelmi név

 Csomagolás

 Címkézés

 Termék kategória

www.GHS-expert.com



UFI hozzárendelés
UFI
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 Keverék központú megközelítés

 Termék központú megközelítés

 Piac központú megközelítés

 Nyelv/címke központú 

megközelítés

 Más megközelítés is lehetséges de 

a 1. és a 2. elvet mindig 

figyelembe kell venni. 

1 UFI = 1 keverék összetétel

Ugyanaz az UFI ≠ különböző komponensű keverék
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Keverék központú megközelítés
UFI
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 Az UFI a keverék összetételhez 

van  hozzárendelve, nem pedig a 

termékhez

 Minden termék ami az adott 

keveréket tartalmazza annak 

ugyanaz az UFI-ja

www.GHS-expert.com



Termék központú megközelítés
UFI
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 Az UFI a termékhez van  

hozzárendelve, nem pedig a 

keverék összetételhez.

 Minden termék ami az adott 

keveréket tartalmazza más UFI-val

rendelkezik 

www.GHS-expert.com



Piac központú megközelítés
UFI
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 Az UFI az adott országhoz  van  

hozzárendelve, ahol a keveréket 

vagy a terméket forgalomba 

hozták. 
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Nyelv / címke központú megközelítés
UFI
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 Az UFI a címke nyelvéhez van  

hozzárendelve.
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UFI elkészítése – Rugalmasság
UFI elvek

20

 Egy keverék összetételhez lehetséges hogy több UFI is hozzá van 
rendelve 

Pl: Ugyanaz a keverék több márkanévvel rendelkezik 

www.GHS-expert.com



Ki tudhatja milyen keveréket rejt az UFI? 
UFI
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A címkén lévő UFI nem ad információt a keverék komponenseiről, 

külső személy nem tudja visszakódolni sem 

 1. lépés – Ön egy keverék összetételhez hozzárendel egy UFI-t

 Csak Ön tudja milyen keverékhez milyen UFI tartozik

 2. lépés – Ön megadja a keverék összetételhez hozzárendelt UFI-t a 

Méreg Központoknak a PCN bejelentéssel 

 Csak Ön és a Méreg Központ tudja milyen keverékhez milyen UFI tartozik

A keverék konkrét összetételéről csak a tagállami hatóság fog tudni 

és a bejelentő cég 

www.GHS-expert.com



PCN portál elérhető 2019. április 24-től

Tagállamok eldönthetik

 PCN bejelentést saját bejelentési felületen kérik

 PCN bejelentést saját bejelentési felületen kérik vagy központi PCN portálon

 PCN bejelentést csak a központi PCN portálon kérik (Magyar hatóság  ezt 
választotta 2020-tól fogadják a harmonizált bejelentéseket.) 

 Díjazás Mo-on megmarad (9200 Ft  / keverék)

 A tagállam feladata ellenőrizni a bejelentés adattartalmát

 Link: https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/home

Házi feladat
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PCN portál elérhető 2019. április 24-től
Házi feladat
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PCN portál elérhető 2019. április 24-től
Házi feladat
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PCN portál elérhető 2019. április 24-től
Házi feladat
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 Search – Beadott dossziék keresése

 Upload & submit – Standard IUCLID PCN dosszié feltöltése

 Create dossier online – Felhős IUCLID-dal a PCN dosszié megszerkesztése



PCN portál elérhető 2019. április 24-től
Házi feladat
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PCN portál elérhető 2019. április 24-től
Házi feladat
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 Poison Centre notifications:  A guide to dossier preparation and submission

 https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/guide_pcn_notifications_en.pdf/af0c9865-

a6cc-37a1-09d1-20497d418221

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/guide_pcn_notifications_en.pdf/af0c9865-a6cc-37a1-09d1-20497d418221


PCN bejelentés - ha minden komponens ismert 
UFI
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 Meg kell adni minden komponenst

 Be kell azonosítani a komponenseket 

kémia név és CAS / EC szám alapján

 Meg kell adni a komponens konkrét 

koncentrációját vagy koncentráció 

tartományát 

 Összesen ∑ 100 % legyen a 

komponensek tömeg vagy térfogat %-a

UFI#1

www.GHS-expert.com



PCN bejelentés – ha nem minden komponens ismert 
MIM
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 A MIM-t komponensként kell megadni

 A MIM-hez is kell egy UFI-t létrehozni

 Meg kell adni a MIM konkrét 
koncentrációját vagy koncentráció 
tartományát 

 Összesen ∑ 100 % legyen a 
komponensek tömeg vagy térfogat %-a

 A végső keverék a termék is kap egy új 
UFI-t

MIM: (Mixture in mixture) 

Keverék az egyik komponense a keveréknek 

www.GHS-expert.com



PCN bejelentés – ha nem minden MIM ismert 
MIM
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 Összesen ∑ 100 % legyen a 

komponensek tömeg vagy térfogat 

%-a

 A végső keverék a termék is kap egy 

új UFI-t

MIM: (Mixture in mixture) 

Keverék az egyik komponense a keveréknek 

Ha a MIM-nek nincs UFI-ja (pl. Supplier 1 terméke), és a konkrét komponens koncentrációi 

sem ismertek, akkor a beszállító adatait (név, e-mail, tel.) és az SDS-t kell csatolni a PCN 

bejelentésnél. 

SDS

Név

Tel

e-mail

www.GHS-expert.com



PCN bejelentési határidők
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HATÁRIDŐK

• 2020. január 1. fogyasztói (lakossági) felhasználásra szánt veszélyes keverékek (ez 1 évvel eltolódik?) 

• 2021. január 1. foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keverékek

• 2024. január 1. kizárólag ipari célú felhasználásra szánt veszélyes keverékek

• 2025. január 1.tagállami rendszerben már korábban bejelentett termékek (Mo-on saját OKBI-OSZIR

bejelentéssel rendelkező cégek számára)

Ha egy keverékre több felhasználás is vonatkozik, akkor az összes érintett kategóriára vonatkozó

követelménynek meg kell felelnie.

Az azonosított felhasználás a végfelhasználásra vonatkozik, amikor a keverék eléri életciklusa végét

mielőtt még hulladék/ árucikk / intermedier lenne belőle.

Bejelenteni forgalomba hozatal előtt kell vagy 

a megadott végső felhasználástól függő határidőig

www.GHS-expert.com



Bejelentés gyakorlata

A PCN bejelentés kötelezettje (importőr, továbbfelhasználó) nevében harmadik fél is 

megcsinálhatja a bejelentést, de a kötelezettnek teljes hozzáférést kell adni. 

 Az anyavállalat csinálja a PCN bejelentést a leányvállalatok helyett

 A forgalmazó csinálja a PCN bejelentést a beszállító helyett

 A nem-EU-s beszállító csinálja a PCN bejelentést az importőr helyett

 Tanácsadó cég csinálja 

Harmadik fél
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Konkrét lépések 

 Intenzív kommunikáció a szállítói láncban az adatok beszerzéséről

 Portfólió áttekintése és az érintett termékek receptúrájának és összetevőinek ellenőrzése

 Veszélyes és nem veszélyes összetevők koncentráció tartományának meghatározása

 Veszélyes összetevők CLP osztályozásainak meghatározása

 Színezékek, parfümök, illatanyagok meghatározása

 Keverékben lévő keverékek (MIM) meghatározása

 Termék kategóriák meghatározása (EUPCS)

 Csomagolási típusok és méretek meghatározása

 Termékcsaládok összeállítása (ha csoportos bejelentést választjuk)

 UFI generálása, érvényesítése

 Címke, csomagolás megváltoztatása

 PCN portál vagy IUCLID megtanulása

 A különböző EU-s országok Mérgezési Központjaiba való bejelentés elkészítése

 Hatósági díjak befizetése a különböző tagállamok hatóságainak

 Bejelentések leltára

 Naprakésszé tételi szabályok betartása

Házi feladat
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Botos Ágnes, PhD 

REACH, GHS, BIOCID  & ADR tanácsadó

E-mail: agnes.botos@gmail.com

www.GHS-expert.com & www.REACHexpert.eu

Tel:+36-20-2205737
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Vége
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