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Ügyfél tájékoztató 
Veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevéke nységek bejelentése 

 
A bejelentés díja 7.800 Ft. telephelyenként , melyet készpénz-átutalási megbízáson vagy banki 
átutalással (bankszámlaszám: 10039007-00301129-00000000 SMKH NSZSZ 7400 Kaposvár Fodor 
József tér 1.) kell befizetni. A készpénz-átutalási megbízást az ÁNTSZ bocsátja az ügyfél 
rendelkezésére. Banki átutalás esetén az átutalás „közlemény” rovatában a befizetés azonosítása 
érdekében kérjük feltüntetni azt, hogy „Veszélyes készítmény bejelentése – KTK 300_14/6”.   
 
Az illetékes ügyintéző neve, hivatali elérhetősége és ügyfélfogadási ideje: 
Dikó Regina 
06-84/519-323, diko.regina@ddr.antsz.hu, H,SZ: 8-16 h, P:8-12 h 

 
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) szerint a 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. 
(2) A bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához 
szükséges bármely adat megváltozása esetén. 
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekk el kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.  (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1) A veszélyes 
anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése a 13. számú melléklet 
szerint, elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik. 
(2) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységben bekövetkezett 
változás bejelentése a 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az OTH Szakrendszeri 
Információs Rendszer által biztosított módon történik. 
A „kémiai biztonsági” bejelentések elektronikus úto n történ ő teljesítésére vonatkozó 
jogszabályi változás 2012.április 15-t ől hatályos. 
Az Országos Tisztif őorvosi Hivatal Szakrendszeri Információs Rendszer K émiai biztonsági 
alrendszeréhez (OSZIR-KBIR) való hozzáféréssel kapc solatos tájékoztatás: 
  
Az ügyfelek számára készített felhasználói kéziköny v a www.antsz.hu f őoldalának alján 
található és letölthet ő.  
 
Az OSZIR csak regisztráció után érhető el. Regisztrálni a www.antsz.hu oldalon, a kezdőlap jobb alsó 
sarkában lehet.  

 
 


