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Bejelentés új elemei



Hogyan használjuk az UFI-t

• Általános szabály, hogy egy keverék 

összetételhez egy UFI-t kell rendelni.

• DE! Egy keverék összetételhez több UFI-t is 

rendelhetünk.

• Ugyanaz az UFI nem használható különböző 

keverék összetételhez



Hogyan határozzuk meg az UFI használatot?

• Keverék-központú megközelítés

• Termék-központú megközelítés

• Piac-központú megközelítés

• Nyelv/címke-központú megközelítés

• Egyéb 



Keverék-központú megközelítés

• Alap esetben egy UFI egy keveréket jelent

• Ugyanaz a keverék, egy UFI, különböző termékek



Termék-központú megközelítés 

• Ugyanazon összetételhez, termékenként más-más UFI 

hozzárendelése



Piac-központú megközelítés

• Ugyanazon keverékhez országonként más és más 

UFI hozzárendelése 



Nyelv/címke-központú megközelítés

• Ugyanazon keverékhez nyelvterületenként más-más UFI 

hozzárendelése



UFI-k elhelyezése a címkén

• CLP 25. cikk szerinti kiegészítő címkeelem

• nyomtatva vagy másként elhelyezve, tisztán láthatónak, olvashatónak és 
kitörölhetetlennek kell lennie

• Ipari felhasználásra szánt keverék és csomagolás nélküli termék:  SDS 1.1

Az UFI-t a címkére is lehet rögzíteni, ahelyett, hogy közvetlenül a címkére nyomtatnák:

• a VIII. melléklet alkalmazása előtt kinyomtatott címkék pazarlásának elkerülése 
érdekében

• amennyiben a termék összetétele dinamikusan változik (például a szállító gyakori 
változásai).

Gyakorlati okok miatt az UFI-t a csomagoláson is fel lehet tüntetni, amig az a többi 
címkeelem közelében marad.



Két vagy több komponensű termékek



UFI elhelyezése kihajtható címke esetén



Mikor kell új UFI-t generálni?
Amíg a keverék összetétele nem változik, használhatja ugyanazt az UFI-t,

még abban az esetben is, ha a termék egyéb elemei megváltoznak.

Nem kell új UFI, ha:

- új csomagolás 

- új kereskedelmi név

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

• egy összetevőt hozzáadnak, 

• elvesznek vagy helyettesítenek, 

• összetevők koncentrációja meghaladja a megengedett koncentrációtartományt



Termékkategóriák

Harmonizált termékbesorolási rendszer (EU PCs)

• A kategóriák a termékhasználaton alapulnak

• Kb. 250 termékkategória közül lehet választani

• Az útmutatóban található táblázat a 

REACH által használt termékkategóriákról, 

valamint arról, hogy az minek feleltethető meg



Termékkategóriák felépítése 



Termékkategóriák tisztítószerek esetén



A keverék összetevőinek koncentrációja és koncentráció 

tartománya

A komponens 26%-ban van jelen, akkor a következő tartományokat lehet alkalmazni

24-27%, 

25-28%, 

25-29%, 

25-30%, 

26-31%. 

akut toxicitás, célszervi toxicitás , bőrmarás, súlyos szemkárosodás



Más veszélyes összetevők és veszélyesként nem osztályozott 

összetevő

A komponens 6%-ban van jelen, akkor a következő tartományokat lehet 

alkalmazni

3-6%, 

4-7%, 

5-8%, 

6-9%, 

Szűkebb tartományt is meg lehet adni: 5-6%



Koncentráció változás, amely a bejelentés 

naprakésszé tételét szükségessé teszi

Pl: egy összetevő pontos koncentrációja 30%, 

a változás ami felett naprakésszé kell tenni a bejelentést 5%,

≤28,5% és ≥31,5% frissíteni kell a bejelentést



Bejelentést segítő kiadványok



Tagállami döntések: bevezetés, díjak, bejelentés 

módja
• Bejelentés nyelve(i)

• Bejelentési díj

• ECHA portál vs. saját 

rendszer

• Mikortól?

• Folyamatosan frissül

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-
8eb16f5c0009

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-8eb16f5c0009


ECHA portált használó tagállamok

▪ 19 tagállam már biztos, hogy el fogja fogadni a 

bejelentéseket az ECHA portálon keresztül. (HR, CY, DK, 

EE, FI, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO, PL, SK, SL, 

ES, SE)

▪ 4 tagállam az ECHA portálon kívül a saját rendszerét is 

fenntartja (AT, DE, PT,FR)

▪ Még nem született döntés (BE, BG, CZ, IS, LI, LUX, 

RO, UK)



Hogyan lehet a bejelentést 

elkészíteni?

Online, az ECHA portálon keresztül

Offline, IUCLID programon 

keresztül

System-to-system, vállalati rendszerbe 

integrált módon



Útmutató a dosszié készítéséhez és benyújtásához

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


Poison Centres weboldal

A bejelentési portált a következő linken lehet elérni:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/echa-submission-portal

A bejelentést segítő dokumentumok a weboldal 

jobboldalán és az alján találhatóak.

További információk a bejelentésről

Belépés a bejelentési felületre

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/echa-submission-portal


ECHA fiók létrehozása

Ha még nem rendelkezik ECHA-s fiókkal, akkor ezt a bejelentés előtt meg kell 

tenni.

A fiók létrehozásához szükségese lépések részletes bemutatásra kerülnek az 

útmutatóban.



Bejelentő felület – korábbi bejelentések

A bejelentés státusza :

‘✓’ sikeres bejelentés
‘X’ sikertelen bejelentés
‘!’ sikeres bejelentés figyelmeztetésekkel

Bejelentés száma

Az összes eddigi bejelentés 
ezen az oldalon jelenik meg, 
a kereső funkcióval .Több 
szempont szerint lehet  
listázni.



Ide kattintva lehet elkezdeni az 
online bejelentést.

Bejelentő felület – online dosszié készítés



Tárhely telítettség megjelenik a 
felső menüsorban

Navigáció a készítés alatt 

álló dossziék, anyagok és 

keverékek között

IUCLID file-ok 

importálása

IUCLID Dashboard - főmenü 



+New-ra 
kattintva lehet 
egy új 
bejelentést 
elkezdeni

Ide kattintva lehet 
elkezdeni vagy folytatni a 
bejelentés elkészítését.

A dosszié típusokat külön 
színnel jelöli a rendszer

Vezetett dosszié készítés



Bejelentés főbb lépéseinek az áttekintése

1. Keverékünk meghatározása ( név, dosszié név)

2. Dossziéra vonatkozó adatok( PCN szám, országok, bejelentés fajtája)

Keverékre vonatkozó információk Termékre vonatkozó információk

Bejelenteni kívánt keverékre vonatkozó információk

Keverékünk komponenseire vonatkozó információk

Anyag

MIM



Keverék meghatározása

Dosszié neve, opcionálisan megadható 
mező.
Segíthet pontosan azonosítani a dossziét 
az életciklusa során.
Pl.: dosszié_kezdés

1

2

A keverék neve. Az itt megadott 
név fog megjelenni a bejelentés 
minden szakaszában.



Dosszié információk 

megadása

• PCN szám

• Országok kiválasztása

• Többnyelvűség támogatása

• Bejelentés fajtája

• Ha a bejelentés egy „változás 

bejelentés” akkor meg kell 

adni az okát



Navigációs oldal

• Két fő információ csoportot kell megadni (keverékre és a termékre vonatkozóan)

• Oldalt találhatóak a hasznos információk, amik segítséget nyújthatnak a bejelentés közben

• Az oldal felső sarkában a „Delete” gombbal ki is lehet törölni az egész dossziét



A Keverékre vonatkozó információk 

megadása



Keverékre vonatkozó információk
Visszatérhetünk az előző 
menüpontra

A navigációs oldalon a „keverék 
információra” kattintva elkezdhetjük 
kitölteni a keverékre vonatkozó hat elemet. 



A pH megadása

1

3

2

Ha megadtuk a pH-t, 
minden esetben meg kell 
adni az oldat 
koncentrációját is.

pH érték megadása  kétféle módon 
történhet: megadhatunk egy tartományt 
vagy pontos koncentrációt.

Ha a pH-t nem lehet értelmezni, akkor 
bepipálhatjuk, hogy nem releváns a pH



Toxikológiai információk

Ebben a szakaszban  kell megadni a keverék 

toxikológiai hatásaira vonatkozó információkat, 

ahogy azt a keverékre vonatkozó biztonsági adatlap 

11. szakasza tartalmazza.

Gondoskodni kell arról, hogy az itt megadott 

információ „önálló” információ legyen, és ne 

tartalmazzon kereszthivatkozásokat az SDS többi 

szakaszára.

Ha a termékünk többkomponensű, akkor az összes 

vonatkozó toxikológiai információt meg kell adni.

SDS-t is fel lehet tölteni, azonban 
ez nem kötelező

2

A toxikológiai információt szabad 
szövegbevitellel kell megadni, az 
összes olyan nyelven, ahol  a 
keveréket forgalmazni kívánjuk.

1



Keverék összetevői 

A „keverék összetétele” pont több alpontot tartalmaz. Egy 

keverék összetevő lehet: egy keverék, egy anyag vagy egy 

általános termékazonosítóval megadott komponens.



Keverék összetevői - MIM

1
A MIM pontos koncentrációját vagy a 
koncentráció tartományát is megadhatjuk.  

MIM 
összetételének 
megadása 

3

SDS feltöltése

A MIM UFI-jának megadása
MIM szállítójára vonatkozó 
adatok megadása 4

5

2



Keverék összetevői - anyag

Az anyag megadásánál ki lehet 

választani referencia anyagot, 

vagy megadhatunk egy újat is.
Either specify your substance component by selecting an existing 
substance from the available inventory, and then press Continue.

2a

2b



Keverék összetevői - általános termékazonosító

Megadhatunk pontos koncentrációt 
vagy akár koncentráció tartományt is.

1

2

Meg kell adni az általános 
termékazonosító jellegét: színezőanyag, 
illatanyag, illatszer



Keverék UFI-ja

A „new”-ra kattintva  
lehet megadni az UFI-t

Egyéb azonosítót is megadhatunk

UFI megadása a megfelelő 
formátumban

E200-U0CW-500A-Q27E

1

3

2



Osztályozási és címkézési információk

Egyes H és P mondatok plusz kiegészítést 
igényelnek. Ilyen esetekben szabad 
szövegbevitellel kell megadni, az 
információt az összes releváns nyelven.

1

2



A termékinformációk megadása



Termékinformációk Ide kattintva lehet terméknevet 
hozzáadni ( akár többet is)

1

Egyéb nevek mező: a termék 
címkéjén lévő további neveket UFI(k) megadása

5

4

3

2

Csomagolás típus

Termékkategória 
megadása

Szín és fizikai állapot 
megadása



Validációs jelentés

Az elkészült dosszié 
ellenőrzéséhez kattintsunk a 
„validate” ikonra.



Validációs jelentés – javítandó mezők

A javítások mentése után újra 
le kell futtatni a validációt.

A hibára kattintva tudjuk javítani vagy 
pótolni a hibás mezőket .

1



Bejelentés frissítése

A PCN szám ugyanaz 
marad az frissítést 
követően.

A dossziénak új nevet kell 
adni.

1

2
3

4



Bejelentés frissítése – jelentős változás

Ha a keverék összetétele megváltozik (a VIII.

mellékletben előírtaktól túlmenően), akkor két

különböző „termék” lesz a piacon.

Ebben az esetben egy új PCN számot kap a

bejelentés.

A keverékhez új UFI rendelése szükséges.

Új PCN számot kap a dosszié, a „régit pedig 
be kell hivatkozni.

1

2

Új bejelentés egy jelentős 
összetételbeli változás 
után



Felkészülés



Köszönöm a figyelmet!

E-mail: clp.helpdesk@nnk.gov.hu

Telefon: 476-1100(6452)mellék

476-1135 

mailto:clp.helpdesk@nnk.gov.hu


Felhasznált útmutatók, kiadványok:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/support

- What is a UFI ?

- Creating and using your UFI 

- Managing your UFI 

- User guide for the UFI Generator

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/echa-submission-portal

- Overview of Member states decisions on implementing Annex VIII to the CLP 

- Poison centre notifications: Guide to dossier preparation and submission

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/support
https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/echa-submission-portal

