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Mérjük fel a jelenlegi termékportfóliót, piacokat 

Vegyük leltárba, hogy a a CLP VIII. melléklet („UFI rendelet”) mely 
meglévő termékeinkre érvényes (pl.környezeti veszély nem játszik…)

Ezek a termékeket milyen európai közösségi piacokon értékesítjük?

Bejelentettük már ezeket a veszélyes keverékeket? Azaz érvényes rájuk 
az 5 éves moratórium?
Példa 1: Ausztriában kötelező bejelentés van, tehát automatikusan 
érvényes a moratórium

Példa 2: Romániában a bejelentés önkéntes, ha valaki nem jelenti be 
termékét 2020 december 31-ig, akkor 2021.01.01-tól érvényes rá az 
UFI rendelet. Érdemes meggondolni.



Becsüljük meg a jövőbeni változásokat

*Tervezünk receptura (formula!) változtatást a következő 2-3 évben? Tegyük meg 
még 2020 végéig, ha lehet, és jelentsük is be.

*Tervezünk a termékkörben új formula kidolgozását? Tegyük meg még 2020 
végéig, ha lehet, és jelentsük is be.

*Fenyegeti valamilyen súlyosabb besorolási veszély valamely keverékünket? 

- Biocidok, pl. MIT 15 ppm fölött 2020 május 20-tól. Már be lehet jelenteni, mert 
kihirdették.

- Titán –dioxid por termékekben 1 % felett 10 mikron alatt várhatóan 2022 év 
közepétől Carc Cat 2. Még nem lehet bejelenteni, mert még nem hirdették ki!



Mérjük fel kötelezettségeinket és érdekeinket

Lehetőség van önkéntes bejelentésre is. 

Amikor saját keverékünk nem bejelentésköteles, de veszélyes keverékben 
megjelenik. Ekkor a 100%-os összetétel bevallás miatt meg kellene adnunk a saját 
keverékünk – az előírásoknak megfelelő részletességű - teljes összetételét. 
Amennyiben bejelentésünk megvan, az UFI megadásával kikerülhetjük az 
esetleges ipari titkok/szellemi tulajdon felfedését. 

Korlátozott tartalmú bejelentésre is lehetőség van ipari célú felhasználások 
esetében, de 7/24 telefonszámra van szükség  baleset esetére a szükséges 
információkhoz való hozzáférés érdekében.

Csoportos bejelentés különböző, de nagyon hasonló összetételű keverékekre 
eszközölhető. Ilyenkor az összes keverék azonos termékkategóriába tartozik, 
fizikai és emberi egészségre gyakorolt hatásuk azonos és összetételük is azonos, a 
pigmentek, illatanyagok kivételével. Itt azért még vannak nyitott kérdések…



• A következő bejelentési határidők érvényesek (ma):

• 2020 Január 1: keverékek fogyasztók(lakosság) számára

• 2021 Január 1: keverékek szakemberek általi felhasználásra

• 2024 Január 1:ipari felhasználású keverékekre

Várható módosítás

• 2021 Január 1?: keverékek fogyasztók(lakosság) számára

• 2021 Január 1?: keverékek szakemberek általi felhasználásra

• 2024 Január 1?:ipari felhasználású keverékekre

…és minden nemzeti szabály ezzel felülíródik ezektől a dátumoktól kezdve

A felhasználási kategóriát a végső keverék felhasználási területe határozza meg!

• Ez lehet, hogy induláskor túlterheli a rendszert, de a továbbfelhasználók számára ez 
előnyös döntés.

Határidők



Építsük fel az átmeneti időszak (2019 -2025) tervét

Portfolió áttekintés és teendők

Tervezett fejlesztési és piaci lépések

Bejelentéseink leltára

Bejelentéseink terve

Desing teendők (címke, csomagolás)
Beruházások tervezése(megfelelő nyomtatók, IT teendők)

Végrehajtási projekt terv…



UFI generálás
• Ismétlésképpen:

*Az UFI a veszélyes keverékek bejelentésének egyik eleme
*Nagybetűs alfanumerikus blokkból álló 16 karakter, a négyes blokkokat 

gondolatjel választja el

• Gyakorlásképpen készítettem tavaly:
• Életem első UFI-ja: VYG2-20G0-6008-GM26
• Meglepő módon ma ellenőrizve még érvényes!
• Elérhetősége: https://ufi.echa.europa.eu/#/generate
Mi is kell hozzá:
• Egy ország, amelyben a cég működik 
• Egy, az adott országban működő cég adószáma vagy nem
• Egy csak számjegyekből álló saját recept azonosító (a pont és az space nem 

vevődik figyelembe…)

https://ufi.echa.europa.eu/#/generate


Mi is kell hozzá?
1.Egy ország (pl.Magyarország)    és 

2.Egy abban az országban bejegyzett vállalkozás ADÓSZÁMA.

A magyar 11 jegyű adószám szerkezeti felépítése a következő: xxxxxxxx-y-zz

xxxxxxxx az adózót egyértelműen azonosító törzsszám (7 értékes számjegy + 1 CDV = check digit
verification= hibaellenőrző kód)).

y az ún. áfakód: ÁFA mentes=1,általános adózó=2,EVA:3, csoportos adóalanyok= 4 vagy 5

zz az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja Veszprém megye 19 vagy 39

Nekünk csak az első 8 jegyre van szükségünk, hiszen ez az adózót egyértelműen azonosító 
törzsszám 

VAGY NEM ADUNK MEG ADÓSZÁMOT (UFI visszafejtő szoftverek jelentek meg…)

3. A recepturát (formulát, összetételt) egyértelműen azonosító numerikus kód (mondjuk sorszám) 1 
és  268 435 455 között, amelyet ugyancsak bejelentéskor meg kell adni majd.







UFI létrehozás módozatai

• Lehet egyet

• Lehet egymásutáni sorszámúakat (max. tízezret)

• Illetve lehet azonosítókat feltölteni CSV (comma separated value) 
fájlokból (max. tízezret)



Hát akkor generáljunk
https://ufi.echa.europa.eu/#/generate

https://ufi.echa.europa.eu/#/generate


UFI ELLENŐRZÉSE



UFI ELLENŐRZÉSE



UFI ELLENŐRZÉSE





AZ UFI GENERÁLÁS SZABÁLYAI 1

Első alapvető szabály:

Egy UFI = egy keverék összetétel

Második szabály:

Egy UFI nem lehet különböző összetételű keverékekre….

…de egy összetételnek lehet több UFI-ja is.. 

Hova kerül az UFI?

Kiszerelt termék esetén a címkére vagy annak közvetlen közelébe

Ipari alkalmazásra szánt és nem kiszerelt (bulk )keverékeknél a 
biztonsági adatlapra



AZ UFI GENERÁLÁS SZABÁLYAI 2

A UFI alkalmazások megközelítései:

Keverék orientált megközelítés: a keverék minden alkalmazása , 
kiszerelése (termékek ) az azonos UFI-t viseli 

Termék orientált megközelítés: azonos keveréket tartalmazó minden 
termék (pl. kiszerelési térfogat) külön UFI-val rendelkezik

Ország orientált megközelítés: minden külön országra szánt 
termékcsalás külön UFI-t kaphat

Nyelv orientált megközelítés:…

…és ezek mások  variációi egészen a 268 milló UFI-ig…



ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

• Termék kategóriák kb. 240 féle az EuPCS. Festékek például PC-PNT-X
(x= 1…7, vagy OTH)

• Szín – 14 

• Csomagolás típus – 33 types 

• Koncentráció tartományok a komponensekre

• Receptura azonosító számok: 0 - 268 435 255



EGYÉB SZABÁLYOKBÓL NÉHÁNY

• Ha az összetétel megváltozik, nem használható a régi összetétel azonosító szám UFI 
generálásra: a szám változik az UFI marad.

Mikor kell új UFI?

• egy komponens hozzáadása, helyettesítése vagy törlése (várjuk a döntést az 
Interchangeable Component Group-nál) 

• egy beszállító megváltoztatja egy komponens UFI-ját és ez hatással van a MiM -re

• a változás átlépi a megengedett koncentráció határokat

Az UFI változása a bejelentés aktualizálását követeli meg!

• Új UFI a címkére ( döntés: előre litografált csomagolás, kész címke UFI-val, vagy in situ 
UFI nyomtatás a kiszereléskor)

• Az új UFI-t kommunikálni kell az ellátási láncon belü



Mi is történt?

Amikor a termék összetételét összeköti (a recept sorszáma segítségével) az 
UFI-val: csak Ön tudja  a kapcsolatot.

Amikor beadja a „méregközpontnak” az összetételt és az UFI-t és az egyéb 
információkat, akkor Önök és a méregközpont tudja a kapcsolatot.

Keverék a keverékben (Mixture-in-Mixture): az alkotó keverékek UFI-ját is 
meg kell adni, de saját UFI-nk lesz.

Megjelenhet az INTERCHANGEABLE COMPONENT GROUP kategória, ahol a 
recepturában a helyettesítő komponensek megadhatók lesznek.

Ez a terület még vita tárgya a hatóságok és a bejelentők között, különös 
tekintettel a bázisfestékből és színező komponensekből álló színkeverésekre..



Megvan az UFI, mit tegyünk vele?

A bevezető dián lévő UFI-t hogyan kell használni:

UFI:VYG2-20G0-6008-GM26

…tehát mindig kell az                      UFI:                     megjelenése

*Amikor nagy kiszerelésben ipari felhasználásra gyártjuk a keveréket,  akkor 
nem kell a címkén, hanem a biztonsági adatlapon is fel lehet tüntetni az UFI-t 

* Egyébként a címkén vagy a csomagoláson a címkéhez közel, jól láthatóan és 
eltávolíthatatlanul (illetve a belső csomagoláson – még vita van róla)



Mit tegyünk ma:

Gondoljuk át, hogyan fogjuk a (a csak környezetre veszélyes termékek 
kivételével) címkén vagy a csomagoláson megjelentetni a veszélyes 
keverék  UFI-kat 1-6 éven belül (kivéve ha csak nagy kiszerelésű 
terméket forgalmazunk ipari alkalmazásra). Karakterszám a nyomtató 
számára: 23, ha jól számolom…

Igen, akár 2021-től, hiszen bármikor megváltozhat egy alkotó 
komponens (vegyület, keverék) besorolása: ekkor bejelentés köteles 
lesz a keverékünk, még akkor is, ha korábban azt hittük, hogy érvényes 
rá a 2025-ös moratórium. 



Segítség az UFI használatához: EGYEDI 
FORMULAAZONOSÍTÓ (UFI) GENERÁTOR ALKALMAZÁS



Köszönöm a 
figyelmet!


