
 
TÁJÉKOZTATÓ   

az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához 
a biocid termékek, veszélyes biocid termékek bejelentése esetén 

 
Az egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet 6.§-a módosította a biocid termékek előállításának 
és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM 
együttes rendelet (Továbbiakban: Vhr) 30. § (4) bekezdését. 
Ennek megfelelően az átmeneti időszakban nem engedélyköteles, valamint az átmeneti 
időszakban nem a Vhr alapján engedélyezett biocid terméket a gyártó vagy importáló 
méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint az átmeneti időszakban a biocid termékek 
nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül 
bejelenti az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek (Továbbiakban: OKBI). Ha a biocid 
termék az átmeneti időszak alatt a Vhr alapján csak engedély birtokában forgalmazható, a 
termék bejelentését 2014. május 14-éig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet 
megtenni. A biocid terméknyilvántartásra a Vhr. 19. §-nak a bizalmas adatkezelésre 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A bejelentést a Vhr. 10. számú melléklet szerinti 
tartalommal elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított 
módon kell megtenni. A bejelentés adatainak változását szintén jelenteni kell. A bejelentés 
fogadásáról – amennyiben az az átmeneti rendszerben nem engedélyköteles termékre 
vonatkozik – az OKBI 15 napon belül visszaigazolást küld. Ha a biocid termék az átmeneti 
időszak alatt a Vhr. alapján csak engedély birtokában forgalmazható, a termék OKBI felé 
történő bejelentését a benyújtott engedélykérelem kedvező elbírálását követően az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal elvégzi. 
 
A változás 2012. március 20-tól hatályos. 
 
Felhasználói kézikönyv: 
Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu főoldalának alján 
található és letölthető.  
 
Hasznos információk a bejelentés végrehajtása érdekében: 
Az OSZIR-Kémiai biztonsági Alrendszerbe történő bejelentésekhez szükséges 
adatszolgáltatás jellemzően a Rendszer törzsadataiból történő adatkiválasztással történik. A 
törzsadatok rendszeresen központi cégadatbázisból kerülnek frissítésre, azonban a 
bejelentések olyan adatokat is igényelnek, melyeket a cégadatbázisok nem tartalmaznak. 
Ezért a bejelentkezés alkalmával először a Karbantartás – Partneradatok karbantartása 
menüpont alatt ellenőrizni szükséges az adatok pontosságát, illetve hiányuk esetén itt kell 
azokat rögzíteni (Módosít gomb). Elsősorban a telephely adatait, a felelős személyt és 
elérhetőségi adatokat szükséges ellenőrizni vagy rögzíteni.  
Az oldal mentését vagy bezárását követően lehet a Bejelentések – Biocid termék és Veszélyes 
biocid termék menüponton megtenni a bejelentést (Új gomb). A Veszélyes biocid termék 
menüpontban egyidejűleg tehető meg a biocid és veszélyes keverék bejelentés. Amennyiben a 
bejelenteni kívánt veszélyes biocid, veszélyes keverékként már korábban bejelentésre került, 
úgy a Biocid bejelentés menüpontban kell megtenni a biocid termék bejelentést. Ezen a 
felületen a cégadatok, elérhetőségek és felelős személy adatokat már a korábban, a 
törzsadatokban ellenőrzött/felvitt adatokból kell kiválasztani és beemelni. A sikeres kitöltést a 
felületen tájékoztató üzenetek is segítik, továbbá a sárga mezős részek kitöltése kötelező. 
Azok kihagyására a Rendszer figyelmeztet és nem engedi elmenteni az adatokat.  



A bejelentési felületen csatolandó az adott veszélyes biocid termék Biztonsági adatlapja 
tetszőleges file formátumban.  
Az OSZIR-Kémiai biztonsági Alrendszer egyben kommunikációs felületként is működik 
OKBI és adatszolgáltató ügyfél között. Az OKBI ügyintézője ezen a felületen kérhet 
hiánypótlást, és jelzi vissza a bejelentés feldolgozását. Javasolt a bejelentési felületen 
bejelölni az e-mail címes értesítési opciót is. Ennek során a megadott e-mail címre a 
feldolgozottság státuszára vonatkozó értesítést küld a Rendszer. 
Minden szükséges adat megadását követően a Rendszer elmenti a bejelentést és iktatószámot 
ad.  
A Biocid termék vagy Veszélyes biocid termék menüpont keresési feltételeinél a későbbiekben 
könnyen kikereshető a bejelentés. 
Minden keresés esetében (pl. kiválasztáskor) javasolt szótöredékkel keresni % jel 
alkalmazásával pl.: %zótöredé%. 
A Nyilvántartás – Partneréletút menüpont alatt a bejelentkezés szerinti cég minden, az 
OSZIR-Kémiai biztonsági Alrendszerben végzett hatósági eseménye visszakereshető és 
megtekinthető. 
 


