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Méregközpontba történő bejelentés (PCN)

 1272/2008/EK (CLP) rendelet 45. cikk:

 „(1) A tagállamok kijelölik a megelőzési és gyógyítási

intézkedéseknek különösen az egészséget érintő vészhelyzetekre

való reagálás kidolgozása szempontjából releváns, a keverékeket

forgalomba hozó importőröktől és továbbfelhasználóktól beérkező

információk fogadásáért felelős egy vagy több szervet. […]”



CLP VIII. melléklet

 A 2017/542/EU rendelet célja:

 Harmonizált információk benyújtása

 Meghatározott benyújtási keret/formátum

 ECHA feladata

 XML formátum 



CLP VIII. melléklet

 A 2017/542/EU bizottsági rendelet az egészséget érintő

vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált

információkról (VIII. melléklet)

 A rendeletet 2017. március 22-én tették közzé az Európai

Unió hivatalos lapjában, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől

kell alkalmazni.



Felhasználások

 Fogyasztói felhasználásra szánt keverék: 

fogyasztók általi felhasználásra szánt keverék 

 Foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverék: 

a foglalkozásszerű felhasználók általi, de nem ipari 

létesítményben történő felhasználásra szánt keverék 

 Ipari felhasználásra szánt keverék: 

kizárólag ipari létesítményekben történő felhasználásra 

szánt keverék



Bejelentési határidők

Átmeneti időszak : 2025 január 1.

Amennyiben valamely keverékre több felhasználás is vonatkozik, annak az összes érintett 

kategóriára vonatkozó követelménynek meg kell felelnie.

Forrás: ECHA



Kinek kell megtenni a bejelentéseket?

Akik forgalomba hozzák a veszélyes keverékeket:

 Importőrök

 Továbbfelhasználók

 Továbbfelhasználó: keverék előállító, keverék bérgyártó, újracsomagoló, 

újratöltő 

 Nem továbbfelhasználó: forgalmazó (kiskereskedő, újramárkázó, 

újracímkéző)

 A forgalmazónak nincs közvetlen bejelentési kötelezettsége – CLP 4(10)

 A végfelhasználónak nincs bejelentési kötelezettsége

Eltérés a Kbtv-től, ahol csak egyszer kell bejelenteni a 

terméket



Kinek kell megtenni a bejelentéseket?

 importőr: az a Közösségben letelepedett természetes
vagy jogi személy, aki a behozatalért felel

 behozatal: a Közösség vámterületére történő fizikai
behozatal

 továbbfelhasználó: az a gyártótól vagy importőrtől
különböző, a Közösségben letelepedett természetes vagy
jogi személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű
tevékenységei során az anyagot önmagában vagy
keverékben felhasználja. A forgalmazó vagy a fogyasztó
nem továbbfelhasználó. Az újraimportáló
továbbfelhasználónak minősül.

 Keverék előállító!

 Végfelhasználó 



A bejelentés hatálya

 A CLP hatálya alá tartozó keverékek

 Egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján 

veszélyesként osztályozott keverékek

 Nem kell bejelenteni:

 R&D (kutatás és fejlesztés tárgyát képező termékek)

 PPORD (termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés tárgyát

képező termékek)

 Nyomás alatt lévő gázok, robbanóanyagok

Eltérés a Kbtv-től (hatály, veszélyes anyag, környezeti 

veszély)



Benyújtandó információk

Forrás: ECHA



UFI- egyedi formula-azonosító 

A kijelölt szerveknek való benyújtáshoz használt harmonizált

benyújtási formátum szükségessé tette az egyedi formula-

azonosító (UFI) fogalmának bevezetését

Célja: egyértelmű kapcsolatot teremtsen a forgalomba

hozott termék és a mérgezés megelőzésére és kezelésére

rendelkezésre álló információk között

Teljesen új kötelező címkeelem, ami egy 16 karakterből álló

kód



UFI

 Kötelező kiegészítő 
címkeelem 

 Címkén vagy csomagoláson 
a címkénél 

 „UFI” rövidítés a számsor 
előtt

 Kötőjellel

 Tisztán láthatóan, 
olvashatóan és 
kitörölhetetlenül

 Kizárólag ipari felhasználás: 

UFI a biztonsági adatlap 1.1. szakaszában elegendő

 Csomagolás nélkül (CLP II. melléklet 5) és „kimérős”:

címkeinformációk biztosítása, UFI is

Forrás: ECHA



A bejelentésre vonatkozó formai 

követelmények

 Forgalomba hozatalt megelőzően

 PCN (XML) formátumban történő benyújtás

 Adott tagállam nyelvén

 ECHA Portal vs Nemzeti bejelentési rendszer

 Korlátozott bejelentés lehetősége kizárólag ipari 

felhasználás esetén

 Lehetséges a csoportos bejelentés



Átmeneti időszak

Átmeneti időszak: 2025. január 1.

Ezzel összefüggésben, 2025. január 1-ig a tagállamoknak,

amennyiben rendelkeznek ilyennel, továbbra is fenn kell

tartaniuk meglévő bejelentési rendszereiket.



A bejelentés naprakésszé tétele

Amennyiben a keveréket érinti a következő változások 

egyike, a bejelentést naprakésszé kell tenni:

 Ha megváltozik a keverék termékazonosítója (beleértve 

az UFI-t is)

 Ha megváltozik a termék osztályozása

 Ha új lényeges toxikológiai információ áll rendelkezésre a 

keverékre vagy összetevőire



A bejelentés naprakésszé tétele

 Ha a keverék  összetételének megváltozása megfelel a 

következő feltételek egyikének:

 Keverék egy vagy több összetevőjének hozzáadása, 

helyettesítése vagy elvétele

 Keverék összetevő koncentrációjának olyan mértékű 

változása, amely kívül esik a bejelentett koncentrációs 

tartományon

 Olyan összetevőben történő változás, amelyet pontos 

koncentrációban adtak meg és a változás mértéke 

meghaladja az előírtakat (CLP VIII. melléklet B. rész 3. táblázat)



Mikor kell új UFI-t generálni?

 Amíg a keverék összetétele nem változik, használható 

ugyanaz az UFI

 még abban az esetben is, ha a termék egyéb elemei 
megváltoznak (például kereskedelmi név, csomagolás) 

 Új UFI-t csak akkor kell létrehozni, ha a keverék 

összetétele megváltozik: 

 egy összetevőt hozzáadnak, elvesznek vagy 
helyettesítenek, 

 összetevők koncentrációja meghaladja a megengedett 
koncentrációtartományt (CLP VIII. melléklet B. rész 1-2. táblázat)



Bejelentésre vonatkozó jelenlegi előírások

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

(Kbtv) szerint

 Részletszabályok: 44/2000. EüM-rendeletben



Összehasonlítás

Kbtv szerinti bejelentés CLP szerinti bejelentés

Veszélyes anyagok és keverékek, 

kivételek

Egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai 

alapján veszélyesként osztályozott 

keverékek

Magyarország területén gyártó, 

forgalmazó

Veszélyes keveréket forgalomba hozó 

importőr, továbbfelhasználó

Forgalomba hozatallal egyidejűleg Forgalomba hozatalt megelőzően

Ha korábban még nem jelentették be 

az adott terméket
Minden releváns terméket

Elektronikusan (OSZIR-KBIR) Elektronikusan (ECHA Portal)

Biztonsági adatlap (SDS) csatolásával
SDS 1., 2., 3., 11. szakasszal összhangban, 

kiegészítő információk

Változás bejelentés szükségessége Aktualizálás szükségessége



A rendelet végrehajtására vonatkozó 

tervek és folyamatok



Bizottság szerepe

 CLP VIII. melléklet: 2017/542/EU bizottsági rendelet 

 Megvalósíthatósági tanulmány (workability study)

 VIII. melléklet módosítása folyamatban: alapvetően 

technikai jellegű, végrehajtást segítő



Folyamatban lévő módosítás:

 A lakossági és foglalkozásszerű 

felhasználásra szánt keverékek kezdő 

alkalmazási idejének összevonása 2021. 

január 1-re

 pH szabályok tisztázása

 UFI elhelyezése a csomagoláson

 MIM-re történő hivatkozás pontosítása

 Csoportos bejelentés feltételeinek 

egyszerűsítése



ECHA szerepe, feladatai

 Biztosítja az XML formátumú benyújtást

 Elősegíti a benyújtást az IT eszközök kialakításával: 

UFI Generator, EuPCS, segédletek

 PCN Portal kidolgozása



Támogatás

Méregközpont weboldal

(Poison Centres) 

 Rólunk

 Lépések az ipar számára

 Eszközök

 Támogatás

https://poisoncentres.echa.europa.eu
Forrás: ECHA



Támogatás - eszközök

 Bejelentési Portál

 PCN formátum

 UFI (egyedi formulaazonosító)

 EuPCS (termékbesorolási rendszer)

Forrás: ECHA



Támogatás - segédletek

 Guidance on harmonised information relating to health 

emergency response - Annex VIII to CLP
https://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-clp

 Útmutatók, tájékoztató anyagok
https://poisoncentres.echa.europa.eu/publications



Bejelentés menete

ECHA KELLÉKEK A 

BEJELENTÉSEZ

Útmutató, segédletek & Helpdesk

IPAR TAGÁLLAMOK

ECHA BEJELENTÉSI

PORTÁL

CLP VIII. melléklet

benyújtfelkészül
megkap

FORMAT

EuPCS

IUCLID 6
Validation assistant

Forrás: ECHA



Tagállami folyamatok

 Magyarország az ECHA Portálon keresztül fogadja a 
bejelentéseket (2020-tól)

 ECHA Portal biztonsági előírásainak való megfelelés

 Kbtv módosítása

 OSZIR-KBIR marad az alkalmazási időpontokig, valamint az 
átmeneti időszak igazolására, és egyéb bejelentések miatt

 Igazgatási szolgáltatási díj megmarad

 Felkészülés a Portál használatára

 Tájékoztató és figyelemfelhívó kampány
 CLP Helpdesk által

 Honlap

 Kormányhivatalokon keresztül



Köszönöm a figyelmet!

clp.helpdesk@nnk.gov.hu

06-1/476-1135

mailto:clp.helpdesk@nnk.gov.hu

