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TÁJÉKOZTATÓ 

az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági 

Szakrendszerében (OSZIR-KBIR) történő mérgezési esetbejelentés 

megtételéről 

 

1. Jogszabályi háttér 

A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 8.§-a az 

alábbiak szerint rendelkezik a Magyarországon előforduló humán mérgezési esetek 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ-hez) történő bejelentéséről: 

*** 

„(5) Az emberi mérgezési esetet - ideértve a veszélyes anyag vagy veszélyes keverék hatására orvosi 

ellátás nélkül halált eredményező heveny mérgezési eseteket is - elektronikus úton az Országos 

Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon be kell jelenteni az ETTSZ-nek, 

függetlenül attól, hogy a mérgezés szándékos vagy gondatlan magatartás, illetve fel nem róható 

baleset eredményeként következett be. 

(6) A bejelentést az esetet lezáró orvos, illetve egészségügyi intézmény teszi meg a mérgezett 

személy intézményből történő elbocsátását, illetve esetleges elhalálozását követő egy héten belül. 

(6a) Az orvosi ellátás nélkül halált eredményező, és igazságügyi szakértői kivizsgálásra kerülő 

heveny mérgezési esetek bejelentését az igazságügyi szakértői kivizsgálást elrendelő szerv végzi, ha 

a szakértői vizsgálat megállapítja, hogy mérgezés volt a halál oka, vagy ahhoz jelentős mértékben 

hozzájárult. A bejelentést az igazságügyi szakértői vélemény kézhezvételétől számított egy héten 

belül kell megtenni. 

(7) A 12. számú melléklet szerinti mérgezési eset bejelentő lapot az első ellátást végző orvos - ha 

nem ő a bejelentő - a további ellátásra szoruló beteg esetén kitöltve, a beteggel együtt továbbküldi 

a végleges kórismét megállapító orvoshoz, illetve egészségügyi intézményhez, aki (amely) az 

adatlap adatait felhasználja a bejelentés megtételéhez. 

(8a) A mérgezett kezelését ellátó intézmény - az (5) bekezdés szerinti bejelentések adattartalmával 

- az általa megtett mérgezési esetbejelentéseket nyilvántartja.” 

*** 

2. Regisztráció és belépés az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer 

Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe 

A mérgezési esetek bejelentéséhez szükséges regisztrálni az Országos Szakrendszeri 

Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (a továbbiakban OSZIR-KBIR). 

A regisztrációt a www.antsz.hu oldalon tehetjük meg. A regisztráció menetére 

vonatkozóan a portál OSZIR menüpontjában részletes tájékoztató került feltöltésre. 

Szintén itt, a Kémiai biztonsági szakrendszer hivatkozás alatt elérhető a rendszer 

használatát segítő felhasználói kézikönyv is. A regisztrációt követően az oldal jobb felső 

sarkában tudunk belépni az ÁNTSZ portálra, majd a bal oldali menüsorban található 

Külső elérések cím alatt, a Kémiai biztonsági szakrendszer alcímre klikkelve 

érhetjük el szakrendszert. 

http://www.antsz.hu/
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3. A mérgezési esetbejelentés megtétele 

A mérgezési esetbejelentést az esetet lezáró orvos, illetve egészségügyi intézmény teszi 

meg az OSZIR-KBIR felületén, ahol a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 12. mellékletében 

szereplő Mérgezési esetbejelentő lap adattartalmával megegyező űrlap (eltérést lásd 

lejjebb) kitöltésére kerül sor. A Mérgezési esetbejelentő lap csillaggal jelölt mezőinek 

kitöltése az OSZIR-KBIR űrlapján is kötelező, ezen mezők üresen hagyása 

megakadályozza a bejelentés mentését, tehát elvégzését. 

Az OSZIR-KBIR-ba történő belépést követően a mérgezési esetek bejelentését a 

Bejelentés/Mérgezési eset menüpont alatt tehetjük meg. Új bejelentést az Új gombra 

kattintva tudunk felvinni, az alábbi űrlap értelemszerű kitöltésével. 

Az űrlap fölött egy üzenő ablak helyezkedik el, ahol a kitöltés szempontjából fontos 

információk kerülnek megjelenítésre, kérjük, szíveskedjenek ezt a rendszerbe való 

belépést követően áttekinteni, alkalmazni és változását nyomon követni. 

 

Az űrlap mezői három fülön oszlanak el (A mérgezett és a mérgezés adatai, Első észlelés, 

Kórházi ellátás füleken). A fülek közötti váltás a címükre kattintva lehetséges. A sárgával 

jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek üresen hagyása esetén a rendszer nem rögzíti az 

esetet, amit hibaüzenettel jelez, s pirossal keretezi a kitöltendő mezőket.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus űrlap egy ponton, a születési dátum 

tekintetében eltér a fenti rendelet mellékletétől, melyben csak születési évet szükséges 

megadni. A születési dátum megadására pontos korszámítás miatt van szükség, kérjük, 

hogy ha az adat rendelkezésre áll, szíveskedjenek azt megadni. Ha a pontos születési 

dátum nem ismert, akkor az adott év január 1-re megadott dátum is elfogadható. 
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Az űrlap kitöltésekor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni az alábbiakat: 

1. A Mérgezést okozó anyag mezőben a hatóanyag vagy a keverék pontos nevét 

szükséges megadni. Pl. Xanax, Speed, Ariel Mountain Spring mosógél kapszula. 

2. A Bejelentő neve és elérhetősége mezőkben azon személy adatai szerepel-

jenek, akitől szükség esetén adat-kiegészítés kérhető. 

3. A Kórházi ellátás fül Osztály mezőjében szíveskedjenek megadni azon település 

nevét is, ahol a kórház adott osztálya található (ez azon kórházak esetében 

fontos, ahol a kórháznak több településen is van telephelye). 

4. Az Epikrízis mezőben szíveskedjenek leírni a mérgezés körülményeit, súlyos-

ságát, tüneteit és a megtett intézkedéseket. 

Ha a bejelentés felvitele hibásan történt, lehetőség van az adatok módosítására. A 

bejelentés módosítása külső felhasználók részére csak a bejelentés Felvitt státuszában 

lehetséges (jellemzően 1-2 napon belül) a bejelentés megnyitását követően, a Módosít 

gombra kattintva. Ha a módosítás már nem lehetséges (mert a bejelentés Feldolgozott 

státuszba került), vegyük fel a kapcsolatot e-mail-en az ETTSZ-szel (ettsz@nnk.gov.hu). 

 

4. Bejelentett esetek szűrése, listázása 

A Bejelentés/Mérgezési eset menüpontra kattintva a Mérgezési esetek listája lap 

töltődik be, ami egy Keresési feltételek és egy Találatok panelre oszlik. A Keresési 

feltételeknél szűrési feltételeket adhatunk meg, mely alapján keresést végezhetünk az 

általunk felvitt mérgezési esetek között.  

A Keresési feltételek között háromféle mezőtípus található. 

1.) dátum típusú mező, ahol egy előugró naptárból dátum és időpont választható (a 

dátum törlése a  (Backspace) billentyűvel lehetséges); 

2.) legördülő menü, ahol egy listából választhatunk szűrési feltételt (ha törölni akarjuk a 

megadott feltételt, az [ÖSSZES] opciót kell választani); 

3.) szabadon tölthető mező (pl. mérgezést okozó anyag, iktatószám), ahol a _ vagy % 

karakter használatával adható meg a feltétel. Az _ egy, de bármilyen karaktert, a % 

bármennyi és bármilyen karaktert jelölhet. A keresett szótöredéket két % közé érdemes 

illeszteni a biztos találat érdekében pl. %alkohol% vagy %maszlag%. 

A feltételek megadása után a Frissít gombra klikkelve jelennek meg a feltételeknek 

megfelelő esetek. Új feltétel megadása vagy a feltételek törlése után a Frissít gomb 

újbóli megnyomása szükséges. 

mailto:ettsz@nnk.gov.hu
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A Találatokban megjelenő eseteket dupla kattintással vagy az esetre klikkelve, majd a 

Megtekint gomb lenyomásával lehet megnyitni. A találatokat az oszlopok címei mellett 

található nyilakra klikkelve növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezhetjük. 

A kilistázott mérgezési esetek az Excel export gombra kattintva táblázatos formában 

letölthetők a rendszerből 
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12. számú melléklet a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelethez 
Mérgezési eset bejelentőlap 

 
1. A MÉRGEZETT ADATAI 

1. Névkód*: .............................................................. 
2. Nem*: férfi     nő 
3. Születési év*: ....................................................... (kor: ................) 
4. Foglalkozás: ………………………………………………………………………………………. 
5. Lakhely*: település: ............................ megye: .............................. 

2. A MÉRGEZÉS 
1. A mérgezést okozó anyag*: ................................................................................................................ 
2. Időpontja*: ………............... év …….......................... hó ................ nap ............... óra ................ perc 
3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb: …………………………............................. 
4. Módja*: szájon át, belélegezve, bőrön keresztül, egyéb: …………………………………………...................... 
5. Jellege*: öngyilkosság, véletlen, abúzus, foglalkozási, egyéb: …………………………................................. 
6. A bejelentő neve*: ..………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. A bejelentő munkahelye*: ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. ELSŐ ÉSZLELÉS 
1. Időpontja: ………............... év ……............................ hó ................ nap ............... óra ................ perc 
2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb: …………………………............................. 
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség,  
    keringési elégtelenség, egyéb: ………………….......................................................................................... 
4. A mérgezés súlyossága (a PSS skála szerint)*: tünetmentes, enyhe, közepes, súlyos, halálos 
5. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, 
    külső szívmasszázs, egyéb: …………………………………….......................................................................... 
6. A mérgezett sorsa*: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, meghalt  
     Halál időpontja: ..................... év ............................... hó ................ nap …………… óra .............. perc 
7. Az első ellátást végző neve: ……………………………………………………………………………………………………………. 
    Munkahelye: .................................................................................................................................. 
    .................... év …............................ hó ............... nap 

4. KÓRHÁZI ELLÁTÁS 
1. Kórházi esetazonosító szám (kórlapszám)**: …..…………………………………………………………………………… 
2. A felvétel időpontja: ................ év ........................... hó ................. nap ….…........ óra ….…….... perc 
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség,  
    keringési elégtelenség, egyéb: ………………............................................................................................ 
4. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés,  
    külső szívmasszázs, egyéb: ................................................................................................................... 
5. Kórisme: ............................................................................................................................................... 
6. Kibocsátás, elhalálozás időpontja**: ........... év ...................... hó …....... nap .......... óra .......... perc 
7. A mérgezett sorsa**: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészség- 
    károsodást szenvedett, meghalt 
8. Epikrízis: .............................................................................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................. 
9. Kórház, osztály megnevezése**: ………………………………………………………………………………………………..... 
    Címe: .................................................................................................................................................... 
    ....................... év ......................... hó ................ nap 

 P. H.  ............................................. 
 orvos olvasható aláírása 
A   *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 
A **-gal jelölt mezők kitöltése kórházi ellátás esetén kötelező. 
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Mérgezési eset bejelentőlap (elektronikus bejelentési űrlaphoz igazodó)  

 

1. A MÉRGEZETT ADATAI 
1. Névkód*: ..................................................................... 
2. Nem*: férfi nő 
3. Születési dátum*: ........................................................  
4. Foglalkozás: ........................................................................................................................................ 
5. Lakhely*: település: ................................................... megye: .......................................................... 

2. A MÉRGEZÉS 
1. A mérgezést okozó anyag (hatóanyag vagy pontos márkanév)*: ................................................... 
2. Időpontja*: ................ év ............................... hó .............. nap ............. óra ............ perc 
3. Helye*: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, nyilvános hely, egyéb: ............................ 
4. Módja*: szájon át, belélegezve, bőrön keresztül, egyéb: .................................................................. 
5. Jellege*: öngyilkosság, véletlen, élvezeti/függő, foglalkozási, egyéb: ............................................... 
6. A mérgezés súlyossága (a PSS skála szerint)*: tünetmentes, enyhe, közepes, súlyos, halálos 
7. A bejelentő neve*: ............................................................................................................................ 
8. A bejelentő munkahelye*: ................................................................................................................ 

3. ELSŐ ÉSZLELÉS 
1. Időpontja: ................ év ............................... hó .............. nap ............. óra ............ perc 
2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb:…………………………............................ 
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési 
elégtelenség, egyéb:............................................................................................................................... 
4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, 
külső szívmasszázs, egyéb: ..................................................................................................................... 
5. A mérgezett sorsa*: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, meghalt 
Halál időpontja: ................ év ....................... hó .............. nap ............. óra ............ perc 
6. Az első ellátást végző neve: ................................................................................................................ 
Munkahelye: .......................................................................................................................................... 
........................................... év ........................ hó ............................ nap 

4. KÓRHÁZI ELLÁTÁS 
1. Kórházi esetazonosító szám (kórlapszám)**: .................................................................................. 
2. A felvétel időpontja: ................ év .............................. hó ............ nap ............. óra ............ perc 
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési 
elégtelenség, egyéb:............................................................................................................................... 
4. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső 
szívmasszázs, egyéb:.............................................................................................................................. 
5. Kórisme: ............................................................................................................................................ 
6. Kibocsátás, elhalálozás időpontja**: ......... év ........................ hó ....... nap ....... óra ......... perc 
7. A mérgezett sorsa**: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó 
egészségkárosodást szenvedett, saját felelősségére távozott, meghalt 
8. Epikrízis**: ........................................................................................................................................ 
9. Kórház, osztály megnevezése**: ...................................................................................................... 
Címe: ...................................................................................................................................................... 

 
........................... év .............................. hó ........... nap 
 
 P. H. ....................................................... 
 orvos neve, pecsétszáma 
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

A **-gal jelölt mezők kitöltése kórházi ellátás esetén kötelező. 

 


