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ECHA PCN Portal

• Magyarország kizárólag a PCN Portálon keresztül fogadja majd a 
bejelentéseket

• A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv 8/A § (2) bekezdése:

• „Az (1) bekezdésnek megfelelő fogyasztói, foglalkozásszerű vagy
ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentését, valamint a
bejelentés naprakésszé tételét a CLP VIII. melléklet A. rész 1.
pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot
követően, a VIII. mellékletben meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az Európai
Vegyianyag-ügynökség méregközpont értesítésének portálján
keresztül.”



• felhőalapú szolgáltatás

• bejelentés kezelése, aktualizálása és mentése

• a bejelentés közvetlen benyújtása vagy lementése



• bejelentés elkészítése manuálisan IUCLID 6 használatával

• PCN felhasználói sablon

• benyújtás az ECHA bejelentési portálján keresztül 



• PCN formátumban előállított bejelentés saját rendszerben 

• a rendszeren keresztül automatikus továbbítás az ECHA 

bejelentési portálra

• értesítés bármilyen következetlenség esetén



Tudnivalók az UFI-ról



UFI generálása 

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

A beviteli mező bármely adatának megváltoztatásával törli az UFI-t a rendszer. Mindenképpen másolja át, mielőtt 

változtatna az adatokon. Természetesen mindig van lehetősége az UFI újbóli létrehozására: ugyanazt az UFI-t generálja a 

rendszer az összepárosított adószámhoz és készítményazonosítóhoz.



Több UFI létrehozása

• Egyszerre több készítményazonosítót adhat meg az alkalmazásban

• Ha a készítményazonosítók egymás után következő számok, egyszerűen létrehozhatja a hozzájuk tartozó kódokat az 

alkalmazásban, ha megadja az első készítmény számát és azt, hány UFI-t szeretne.

• Amennyiben a készítményazonosítók nem egymás után következő számok, CSV-fájlból kell bevinni őket az 

alkalmazásba.



UFI használata

• egy keverék összetételhez egy UFI-t kell rendelni

• egy keverék összetételhez több UFI-t is rendelhető

• ugyanaz az UFI nem használható különböző keverék 

összetételhez

Új UFI-t csak abban az esetben kell létrehozni, ha a keverék összetétele megváltozott (egy összetevőt hozzáadnak, 

elvesznek vagy helyettesítenek, vagy ha az összetevők koncentrációja meghaladja a megengedett értéktartományt)



Belépés a bejelentési portálra, ECHA fiók, 

szerepkörök megadása



Poison Centres weboldal



ECHA felhasználói fiók létrehozása

https://idp.echa.europa.eu/ui/login/

• Név 

• Email cím

• Felhasználónév

• Jelszó

1.

2.

https://idp.echa.europa.eu/ui/login/


Legal entity megadása

• Biztonsági kérdés

• Név

• Elérhetőségek

• Cím

Mentés után a rendszer automatikusan 
létrehozza a legal entityhez tartozó UUID 
számot.



Felhasználói fiók kezelése

• Egy felhasználói fiókon belül több személyt is hozzá lehet adni a profilhoz. A LE meghatározhatja a 
hozzáadott felhasználó jogosultságait, melyek a következőek lehetnek:

– Manager: teljes hozzáférés az adatokhoz

– Reader: csak olvasás

• Harmadik fél hozzáadása – ”foreign user”

• A harmadik fél egy külső felhasználó, akit megbíz a kötelezett, hogy tegye meg a bejelentést a 
nevében.

• Ebben az esetben a megbízottnak (foreign user) is rendelkeznie kell egy ECHA-fiókkal, amit a 
kötelezett hozzá tud adni a saját profiljához, és az előzőekhez hasonló jogosultságokat tud 
hozzárendelni.



Harmadik fél hozzáadása

1.

2.



Bejelentő felület főoldala (ECHA fiókból átirányítva)



Bejelentő felület főoldala (a Poison Centre oldalról)



Kezdésnél csatlakozni kell a IUCLID Cloud-hoz és elfogadni a felhasználási feltételeket.

• 1 GB tárhely
• 100 MB limit a csatolt dokumentumokhoz
• 2 év inaktivitás után automatikus leiratkozás



Hozzáférés más 
felhasználói fiókhoz

Fiók beállításai (pl. 
harmadik fél 
hozzáadása)



Navigáció a bejelentési portálon



Beviteli mezők típusai

Szabad szöveges bevitel Legördülő menü

Számadatok megadása



A lapok jobb alsó sarkában 
található „Finish” gombbal 
tudjuk menteni a bevitt 
adatokat.

Több módon is visszatérhetünk az előző oldalra:

vissza gombbal

a dosszié egy adott szintjére való ugrásával



Egyes információk 
megadásánál több 
adatbevitel mezőre 
lehet szükség, ilyen 
esetekben a New 
item gombra 
kattintva újabb és 
újabb beviteli mező 
nyílik meg.

A csillaggal jelölt 
mezők kitöltése 
kötelező

A sor végén található 
kérdőjelre kattintva 
hasznos információk 
jelennek meg.



Előkészületek a dosszié elkészítése előtt



Tipp a kezdéshez

• Érdemes először létrehozni a keverékek összetevőinek adatbázisát, legyen az 

anyag vagy pedig MiM

• Minden anyagnál meg kell adni egy ún. referenciaanyagot, amivel azonosítjuk az 

sajátunkat

• A IUCLID oldalán megtalálható egy referencianyag-adatbázis közel 3800 

anyaggal, amely letölthető .i6z formátumban, és betölthető a felhasználói fiókba, 

így a későbbiekben nem kell manuálisan megadni az adatokat

• Az oldal az alábbi linken érhető el: https://iuclid6.echa.europa.eu/hu/get-

reference-substances

https://iuclid6.echa.europa.eu/hu/get-reference-substances


Új anyag vagy keverék megadása



a PCN számot a 
rendszer generálja

Pontosan adjuk meg a piacokat és 
a nyelveket, mert ezen 
információn később már nem 
lehet változtatni, ezen kívül a 
szabad beviteli mezők száma a 
megadott nyelvek számától függ.



Navigációs oldal

Keverékre vonatkozó információk 

Termékre vonatkozó információk

Anyag

MIM



Keverékre vonatkozó információk





I

Mire figyeljünk?

Itt a kezdésnél megadottakkal 
megegyező adatokat adjunk meg. 



Keverék összetételének megadása

Amennyiben nem hoztunk létre adatbázist a 

keverékek összetevőire, ezeket egyenként is 

megadhatjuk.
Keverékre vonatkozó 
információk

Anyagra vonatkozó 
információk

Általános 
termékazonosítókra 
vonatkozó információk



Keverék a keverékben

Meg kell adni az összetevők  
átlagos koncentrációját vagy 
koncentráció tartományát

Itt adhatjuk meg a 
MiM szállítóját

A MiM nevének 
megadása kötelező elem



ICG csoport megadása

Az ICG (helyettesítő összetevők csoportja) 
összetevőinek megadására a Keverék a 
keverékben menüpont alatt van 
lehetőség. 

A ‚New item’-re kattintva 
adhatunk hozzá új összetevőket.

A névre kattintva kiválaszthatjuk, 
hogy anyagot vagy keveréket 

kívánunk megadni.



Több bejegyzés létrehozása, 
mindegyik egy UFI-t tartalmaz

UFI megadása

Egy bejegyzés létrehozása, 
amiben több UFI szerepel

A keverékhez több UFI hozzárendelése is lehetséges:



Az osztályozás megadása után a 
„Calculate” gombra kattintva a 

rendszer automatikusan 
megadja a címkeinformációkat.

Osztályozás és címkézés

Amennyiben további 
veszélyességi kategóriákat 

akarunk megadni, az előzetesen 
megadott nyelvek mindegyikén 

meg kell ezt tennünk. 



Termékre vonatkozó információk



Termékinformációk megadása

Több név is megadható

Több UFI is megadható

Több kiszerelés is 
megadható



Több termék bejelentése

Amennyiben több terméket akarunk bejelenteni (pl. ha több kereskedelmi névvel kerül forgalomba 

ugyanaz a keverék), létrehozhatunk több „termékinformációk” bejegyzést, és mindegyikben az 

előzőekhez hasonló módon megadhatjuk az adott termékhez hozzárendelt UFI-t.



A dosszié feltöltése előtti tennivalók



Validáció

A validációs asszisztens segítségével ellenőrizhetjük a dosszié megfelelőségét.



Javítandó mezők

A validáció után a rendszer listázza a javítandó mezőket. A hiba helyét jelölő szövegre kattintva automatikusan megnyílik 

a panel, amit javítani kell.



Bejelentés megtekintése



Dosszié elkészítése és feltöltése

Az elkészítést követően be is lehet nyújtani a dossziét, de lehetőség van annak exportálására és későbbi benyújtására is.





A keverékkel kapcsolatos információk frissítése



Dosszié frissítése

Ha valamely információban 
változás áll be, a dossziét 
frissíteni kell. Ebben az 
esetben jelezni és indokolni 
kell a frissítést.



Amennyiben a CLP VIII. melléklete 
szerinti koncentrációs határértéket 
meghaladja a keverék egyik 
összetevője, új bejelentést kell tenni, és 
hivatkozni kell a korábbi bejelentésre a 
keverék azonosításánál. Ebben az 
esetben új UFI generálása szükséges.

Új dosszié az összetevők koncentrációjának változása esetén



Ha az új keverék adatai hasonlóak egy 
korábban bejelentett keverékéhez, a 
keverékek adatbázisában a „Clone” 
gombra kattintva másolhatjuk az egész 
dossziét, így az adatokat nem kell még 
egyszer bevinni.



Segédanyagok

• Útmutató a dossziékészítéshez: 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/guide_pcn_notification

s_en.pdf/af0c9865-a6cc-37a1-09d1-20497d418221

• Gyakorlati útmutató a bejelentési portálhoz: 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/pcn_practical_guide_e

n.pdf/4f01baa5-40f1-3103-66e7-25e9584b738e

• ECHA fiók létrehozása és kezelése: 

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/90375da3-

50a2-44d3-8839-60784d1f3db3

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/pcn_practical_guide_en.pdf/4f01baa5-40f1-3103-66e7-25e9584b738e
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/90375da3-50a2-44d3-8839-60784d1f3db3


Köszönöm a figyelmet!

www.nnk.gov.hu
https://poisoncentres.echa.europa.eu

http://www.nnk.gov.hu/
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/clp/a-clp-rendelet/meregkozponti-bejelentes


Adminisztrációs lépések, 

számlázás



Adminisztrációs vonatkozások

• Nem alkalmazandó a 2016. évi CL. Törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról (Ákr)

– Nem végzésben történik a kapcsolattartás

– Nem lesznek eljárási határidők

– Az ECHA Portálon benyújtott bejelentés a VIII. melléklet alapján 

„complete”

– A bejelentés megkapja a bejelentési számot



Adminisztrációs vonatkozások (2)

• ECHA elvárja a tagállamoktól az ún. quality check-et

• VIII. melléklet A. 3.2.: „Abban az esetben, ha a 3.1. pont

alapján történt bejelentés beérkezését követően a kijelölt szerv

indokolással ellátott megkeresést intéz a bejelentőhöz, amely

szerint a 45. cikk alapján rá bízott feladatok ellátásához

kiegészítő információkra vagy magyarázatokra van szüksége, a

bejelentő indokolatlan késedelem nélkül megadja a szükséges

információkat vagy magyarázatokat.”



Adminisztrációs vonatkozások (3)

• Útmutató:

• „7.2 A kijelölt szerv további megkeresései 

• A kijelölt szerv(ek) vagy rendszeresen, vagy meghatározott kritériumok alapján,
vagy pedig „riasztások” után (pl. a toxikológiai központ jelzése alapján)
elvégezheti a bejelentett információk minőségi ellenőrzését (ami a bejelentés
után rövid időn belül várható). Amennyiben a kijelölt szervek olyan területeket
azonosítanak, amelyek hiányosak, pontatlanok vagy ellentmondásosnak
tekinthetők, kapcsolatba léphetnek a bejelentést benyújtó vállalattal és
pontosítást vagy indokolást kérhetnek minden nyitott vagy ellentmondásos
területről (pl. a benyújtott toxikológiai információk minőségéről vagy más
információkkal való összeegyeztethetőségéről). Ezek az ellenőrzések arra
irányulnak, hogy a benyújtott információk összességében megfelelnek-e a VIII.
melléklet követelményeinek.”



Adminisztrációs vonatkozások (4)

• ETTSZ munkájához szükséges a kiegészítés/módosítás

– Azonosítási adatok (UFI, EUPCS, …)

– Osztályozási ellentmondások

– Összetétel, koncentrációs tartományok

– Hiányos, ellentmondásos toxikológiai adatok

– Benyújtás típusai



Adminisztrációs vonatkozások (5)

• Chat/kommunikációs felület a PCN-ben (kialakítása a 2021. 

februárra várható)

• Nem kell csatolni a fizetési igazolást a rendszerben

• Fizetéskor meg kell adni a bejelentési számot

• Érdemes előre megadni az adószámot a számlázáshoz

• Minden nem-megfelelést továbbítunk az ellenőrző 

hatóságoknak további intézkedésre



Díjfizetés menete

A számlázáshoz szükséges adatok:

cégnév, cím, adószám (az 

adószám a bejelentésben külön 

megadandó – nem kötelező 

adattartalom)

A beazonosíthatóság 

érdekében hivatkozás a 

bejelentés 

azonosítószámára.

Az igazgatási szolgáltatási díj a 

bejelentés megtételét követően –

azonnal – rendezhető. 

A beazonosítható befizetés 

beérkezését követően a díj 

hozzárendelése a megtett 

bejelentéshez. 

A bejelentés feldolgozása.
A számla megküldése e-mailben, vagy 

– lehetőség szerint – a PCN felületen 

történik.

1 2

3
4

Változás: a befizetés igazolása a jelenlegi nemzeti bejelentéssel ellentétben 

nem a bejelentési felületen keresztül történik.

Az NNK bankszámlaszáma:

10032000-00290438-00000000



Banki adatok a külföldi bejelentők részére

- Bank account number: 10032000-00290438-00000000 

- VAT number: 15598787-2-43 

- SWIFT-BIC code: HUSTHUHB 

- International bank account number (IBAN): 

HU55-10032000-00290438-00000000 

- Name of Bank: Hungarian State Treasury (MÁK - Magyar Államkincstár) 

- Bank address: 1139 Budapest, Váci út 71. 



Köszönöm a figyelmet!

clp.helpdesk@nnk.gov.hu

bejelentes@nnk.gov.hu

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/clp/a-clp-rendelet/meregkozponti-bejelentes

