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TÁJÉKOZTATÓ 
az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerének (OSZIR-KBIR) 

használatához 
a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott tevékenység és a tevékenységben bekövezett 

változás bejelentése esetén 
 

 

 
 

  
A tevékenység bejelentés megtételét megelőző lépésekről, azaz az OSZIR-KBIR szakrendszerbe történő regisztráció és 
belépés menetéről, valamint a partner adatok előzetes kitöltéséről (ezen adatok megadása nélkül a tevékenység 
bejelentés mentésére nincs lehetőség) külön útmutató anyagok állnak rendelkezésre, így jelen dokumentum ezen 
témakörök ismertetésére nem tér ki, csak magára a tevékenység (változás) bejelentés rögzítésére vonatkozó 
információkat tartalmazza. 
 
 
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) hatálya az embert és a környezetet veszélyeztető veszélyes 
anyagokra és keverékekre, illetőleg az ezekkel folytatott tevékenységekre terjed ki. A tevékenység bejelentés 
vonatkozásában az alábbi paragrafusok figyelembe vétele szükséges: 
 
„29. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a tevékenység megkezdésével 
egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést az egészségügyért felelős 
miniszter rendeletében meghatározottak szerint, elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a 
székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek. 
(3) A természetes személyeknek magáncélú, nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve 
veszélyes keverék vásárlását, illetve felhasználását nem kell bejelenteni.” 
 
Érvényes tevékenység- és változás bejelentést csak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a 
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továbbiakban: Díjrendelet) V.2. pontja szerinti 7800 Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díj befizetésével együtt lehet 
tenni. Az igazgatási szolgáltatási díjat a területileg illetékes Fővárosi/Megyei Kormányhivatal számlaszámára kell 
befizetni. A bankszámlaszámok az Díjrendelet 2. mellékletében megtalálhatók. 
 
A tevékenység bejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátását a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
népegészségügyi osztálya végzi, a befizetésekhez tartozó ügyintézés (pl. számlakiállítás) pedig a Fővárosi/Megyei 
Kormányhivatalok feladatkörébe tartozik. Az illetékes kormányhivatalok és népegészségügyi osztályok elérhetőségei a 
www.kormanyhivatal.hu weboldalon megtalálhatók. 
 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendszer használati ideje korlátozott, ezért kérjük, hogy a szakrendszerbe történő 
belépést követően a bejelentés folyamatát ne szakítsák meg, illetve ne halasszák későbbre. Tekintve, hogy a rendszer 
átmeneti mentést nem tesz lehetővé, az időkorlát lejárata után a felvitt adatok mentés nélkül elveszhetnek.  
 
Fontos kiemelni, hogy az egyes bejelentések mentettsége a Tevékenység bejelentés menüpont keresőoldalán 
ellenőrizhető. Ha a Frissít gomb megnyomását követően a rendszer nem jelzi az aktuális bejelentés rögzülését, akkor a 
bejelentés mentésére nem került sor. Ezen ellenőrzés azért is kiemelten fontos, mert elmaradása esetén egy esetlegesen 
sikeresen mentett bejelentés duplikáltan rögzítésre kerülhet. 

 
 

I. Bejelentés: A veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentés menete (új 
bejelentés felvitele, meglévő bejelentések listázása) 

 
A Karbantartás  Partner adatok karbantartása pont kitöltését követően a felső menüben található Bejelentés  
Tevékenység bejelentés menüpontban érhető el a keresőfelület és vihető fel az új bejelentés. Szűrőfeltétel megadása 
nem szükséges: a Frissít gombbal a partner összes, rendszerbe felvitt bejelentése listázható. 
 

 
 

Új bejelentés az ablak bal alsó sarkában lévő Új gombbal indítható, amely új fülön nyílik meg (az űrlapot lásd a lenti 
ábrán). A Partner adatok karbantartása menüpontban megadott adatok automatikusan beolvasásra kerülnek az űrlap 
vonatkozó mezőiben. 
 
A citromsárgával jelölt mezők kitöltése kötelező! 
 
Az alábbi képen szereplő, nyíllal jelölt adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Amennyiben egy adott mező esetén a [Nincs 
kiválasztva] felirat látszik, ott a sor végén található nyílra kattintva jeleníthető meg a választható lehetőségek listája 
legördülő menüből. A csekken vagy átutalással történő fizetés esetén az Egyéb fizetési mód választandó (a bankkártyás 
fizetési opció nem aktív, nem választható). 
 
Az űrlap 2. A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység megnevezése pontjában a megadott lehetőségek 
közül több is megjelölhető. 

 

FONTOS! A bejelölt tevékenység nem a bejelentő partner által egyébként végzett tevékenységre utal, hanem a 
veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenységére! (Például, ha az egység húsfeldolgozó tevékenységet végez, 

attól a veszélyes anyagokat/keverékeket csak felhasználni fogja)! 

 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/
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A bejelentőlap második oldalán (Anyagok és keverékek lapfül) nyílik lehetőség azon veszélyes anyagok és keverékek 
megadására, melyekkel az adott telephelyen tevékenységet végeznek: a Név mező melletti Anyag vagy Keverék/Biocid 
termék gombbal nyithatók meg a keresőfelületek/adatbázisok. A Megnevezés vagy szinonima mezőben % jelek közé tett 
szavak, szótöredékek megadásával lehet keresni az adatbázisban (pl. %hypo%, %domestos%citrus%, stb.) (lásd lent, nyíllal 
jelölve). 
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A megfelelő anyag/keverék dupla kattintással illeszthető a bejelentőbe (a Veszély szimbólum, CAS-szám és EU-szám 
automatikusan kitöltődik). A felhasznált mennyiség legördülő listából választható ki, a Hozzáad gombbal pedig a listázóba 
küldhető. Amennyiben több keveréket is meg kívánnak adni, a Kiválaszt gombra kattintva egyesével a fent leírtak szerint 
kell eljárni. 
 
Ha az adott anyag/keverék a % jeleket alkalmazva sem található a listában, akkor lehetőség van mellékletként csatolni az 
anyaglistát (.xls, .doc, .rtf, .pdf, stb. formátumban) a lap alján található Kapcsolódó iratok pontban. A listában kérjük 
feltüntetni a felhasznált mennyiséget is! 
 
A Kapcsolódó iratok mezőben kell csatolni a bejelentésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésről szóló 
igazolást (pl. csekkszelvény, átutalási igazolás, letöltött visszaigazoló szelvény) is a bejelentőhöz: a lap alján található 
Hozzáad gombra kattintással egy új ablak nyílik meg (lásd a lenti ábrán).  
 

 
 
A Tallózás... gomb segítségével kikereshető a saját számítógépen a vonatkozó fájl, majd dupla kattintással a Fájlnév sorba 
illeszthető. A csatolt dokumentumhoz Leírás megadása nem kötelező. A Mentés gomb megnyomásával a fájl a 
bejelentéshez kapcsolódik és a listázóban megjelennek a feltöltött fájl megadott adatai.  
 
A kitöltés befejeztével, a lap alján lévő Mentés gomb használatával kerül mentésre a bejelentőlap (hiba esetén a rendszer 
piros háttérrel listázza a nem megfelelő mezőket). Amennyiben a mentés sikeres, a területileg illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal népegészségügyi osztályának program-felületén a mentett bejelentőlap megjelenik. 

 

II. A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységben bekövetkezett 
változás bejelentése 

 
A tevékenységben bekövetkezett változás bejelentéséről a Kbtv. a következőképpen rendelkezik: 
 
„29. § (2) A bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.” 
 
Ha korábban papír alapon történt a tevékenység bejelentés megtétele, abban az esetben az OSZIR-KBIR szakrendszerben 
„új” bejelentésként van lehetőség a változás bejelentés felvitelére. A bejelentés menete ebben az esetben is elektronikus 
úton, a fentiekben említett módon történik. 
 
Amennyiben az elektronikus úton megtett bejelentéshez kapcsolódóan kívánnak változás bejelentést tenni, úgy a 
Bejelentés  Tevékenység bejelentés menüpont alatt megjelenő keresőfelületen a Frissít gomb megnyomásával 
listázhatják és választhatják ki a módosítandó bejelentést, majd az adott bejelentésre kattintással és a Változás gomb 
(lásd nyíllal jelölve) megnyomásával elérhetővé válik a bejelentőlap. 
 
Ezt követően a megnyíló bejelentőlapon (melyre a korábbi, előzmény-bejelentésben megadott információk betöltődnek) 
módosíthatók a változással érintett adatok, majd a kitöltés befejeztével a lap alján lévő Mentés gombbal kerül mentésre a 
módosított bejelentőlap. 
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III.  A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység befejezésének 
bejelentése 

 

Amennyiben egy adott telephelyen a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység befejezésre kerül, arról az 

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása szükséges. 

A tevékenység befejezésére vonatkozó bejelentés vagy írásban, a befejezés okát leíró nyilatkozat megküldésével, vagy a 

szakrendszer felületén beküldött változás bejelentés keretében tehető meg. A szakrendszerben tett változás bejelentés 

esetén csatolják fel a nyilatkozatukat a bejelentőlap Kapcsolódó iratok pontjába a Befizetési igazolás irattípus 

választásával, így a bejelentés nem kerül Díjfizetésre vár státuszba. 

A nyilatkozat alapján, az illetékes hivatal ügyintézését követően, az érintett bejelentés Tevékenység befejezve státuszba 

kerül, melyre változás bejelentés a továbbiakban már nem küldhető. 

 

IV.  A bejelentési eljárás megszakítása a bejelentés törlésének kérelmezésével 

 

Amennyiben téves bejelentés történt, arról az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi osztályának – 
lehetőség szerinti mielőbbi – tájékoztatása szükséges a törlésre vonatkozó írásos/elektronikus kérelem benyújtásával. A 
kérelemben, a pontos azonosíthatóság érdekében, kerüljön feltüntetésre a bejelentő neve, a bejelentés dátuma és a 
bejelentés ügyszáma. 

 


