
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 „SNH B” ŰRLAP  
 BEJELENTÉS TOVÁBBÍTÁSA ILLETÉKES HATÓSÁG ÁLTAL TOVÁBBI 

ILLETÉKES HATÓSÁGNAK VAGY FELELŐS SZEMÉLYNEK 
 
Az űrlapot az illetékes hatóság tölti ki azzal a céllal, hogy a bejelentett SNH-ra vonatkozó 
információkat továbbítsa: 

- másik tagállam illetékes hatóságához abban az esetben, ha a felelős személy vagy 
forgalmazó jelentette a súlyos nemkívánatos hatást, ezzel eleget téve az Európai 
Parlament és a Tanács 1223/2009/EK számú rendelete a kozmetikai termékekről 
(Kozmetikai Rendelet) 23. cikk.1 bekezdésében előírt kötelezettségének. 
-  a felelős személy részére, abban az esetben, ha a bejelentést a forgalmazó tette. 

 
A „ SNH A” űrlapot és a SNH-val kapcsolatos minden további dokumentációt csatolni kell a  
„SNH B”  űrlaphoz. 
Amennyiben lehetséges, az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése 
érdekében kérjük, hogy az űrlapot angolul töltse ki. 
 
1)  A jelentés adatai:  
Az illetékes hatóság eset azonosító száma: az a szám, amelyet az illetékes hatóság a jelentés 
azonosítására alkalmaz (a küldő ország szerinti OECD kód, a jelentés évszáma, és az adott 
eset sorszáma).  
 
Az illetékes hatóság eset azonosító számát minden alkalommal fel kell tüntetni a másik 
illetékes hatóság ill. a felelő személy részére továbbított  SNH B űrlapon. 
 
Jelentés típusa: 
  -Első: válassza ezt a lehetőséget, ha ez az első jelentés a másik illetékes 
hatóság ill. a felelős személy részére ezzel a SNH-val kapcsolatban 
  -Esetkövető: válassza ezt a lehetőséget az első jelentést követően további 
releváns információ közlésére a másik illetékes hatóság, ill. a felelős személy részére 
  -Záró: válassza ezt a lehetőséget, ha megítélése szerint nem fog további 
információt kapni ezzel a SNH-sal kapcsolatban. 
 
Az illetékes hatósághoz beérkezett: az a dátum, amikor az illetékes hatóság bármely 
alkalmazottja, függetlenül a hatóságon belül betöltött pozíciójától, tudomást szerzett a súlyos 
nemkívánatos hatásról. Ez a dátum nem feltétlen egyezik meg azzal a dátummal, amikor a 
„SNH B” űrlap továbbításával megbízott alkalmazott tudomására jutott a SNH. 
 
2) Illetékes hatóság adatai: 
Tagállam: Írja be a tagállam nevét, ahol az illetékes hatóság található 
Illetékes hatóság neve: Az illetékes hatóság teljes neve 
Címe és elérhetősége: Írja be az illetékes hatóság helyi ügyintézőjének a nevét, aki az érintett 
tagállamban felelős a SNH eset kezeléséért. 
 
 
 
 
 



 
3) Gyanúsított termék 
a) A gyanúsított termék teljes neve 
A rendelkezésre álló mezőbe írja be a megfelelő információt. 
Bejelentési szám (Notification number) A termék Kozmetikai Termékek [Európai Közösségi] 
Bejelentési Portálja (Cosmetic Product Notification Portal – CPNP) által nyilvántartott 
bejelentési száma. 
 
4) Az illetékes hatóság összefoglalója 
 
a) Szöveges leírás: Kérjük az eset rendszerezett és teljes leírását, az eset körülményeit, idejét, 
helyét, előrehaladását, az érintett személy korábbi vagy fennálló betegségeit, esetleges 
kockázati tényezőket, az újra-érintkezés eredményét (ha fennáll,) a lényeges 
teszteredményeket, egyéb vizsgálatokat és kezeléseket. 
 
b) Esetkövetés: Amennyiben esetkövető jelentést küld a felelős személynek vagy további 
illetékes hatóságnak, az eredeti információ szerepeljen az űrlapon, az esetkövető információ 
pedig legyen kiemelve és ebben a pontban összefoglalva. 
 
c) Oksági összefüggés megállapítása felelős személy részéről:  Abban az esetben kell 
kitölteni, ha megfelelő információ áll rendelkezésre. (lásd a „kozmetikai termékek 
nemkívánatos hatásainak okozati elbírálása”: SNH Bejelentési útmutató 1. Függelék). A 
„Nem megállapítható” lehetőséget csak abban az esetben lehet választani, ha nem áll 
rendelkezésre megfelelő információ az ok-okozati összefüggés elbírálására. Amennyiben az 
eset okozati elbírálása nem lehetséges, ennek okait a „4) Illetékes hatóság összefoglalója f) 
Megjegyzések” rovatban kell felsorolni.  
 
d) Oksági összefüggés megállapítása illetékes hatóság részéről:  Abban az esetben kell 
kitölteni, ha az illetékes hatóság megítélése nem egyezik meg a felelős személy vagy a 
forgalmazó megítélésével az oksági összefüggést illetően. (lásd a „kozmetikai termékek 
nemkívánatos hatásainak okozati elbírálása”: SNH Bejelentési útmutató 1. Függelék). 
Amennyiben az eset okozati elbírálása nem lehetséges, ennek okait a „4) Illetékes hatóság 
összefoglalója f) Megjegyzések” rovatban kell felsorolni.  
 
e) Korrekciós intézkedések: Amennyiben a jelentést tevő illetékes hatóság korrekciós 
intézkedéseket tett a bejelentett SNH ügyében, ezeket itt kell felsorolni. 
 
f) Megjegyzések: Ebben a szakaszban fejti ki az illetékes hatóság az ügy általános elbírálását 
a rendelkezésre álló összes lényeges adat alapján. 
Az illetékes hatóság átfogó klinikai értékelése kitérhet a bejelentett jelekre/tünetekre és a 
diagnózisra; az értékelő véleményére az etiológiai tényezőkkel kapcsolatban, amelyek 
relevánsak lehetnek a gyanúsított termék oksági szerepének megállapításához, és kitér minden 
egyéb körülményre, amely véleménye szerint lényeges lehet. 
 
 
 


