
TÁJÉKOZTATÓ az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági 

Szakrendszerének használatához a biocid termékek bejelentése esetén 

 

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/B. § (1) bekezdése értelmében a biocid termékek 

átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezései alapján nem engedélyköteles biocid terméket a 

gyártó vagy a Magyarország területére importáló a méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a 

biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 

napon belül bejelenti az országos tisztifőorvosnak. Az engedélyköteles termékek is 

bejelentendők. Az engedélyköteles termék bejelentését a benne található hatóanyag vagy 

hatóanyagok közül az utolsó jóváhagyásának az időpontjáig csak érvényes és hatályos engedély 

birtokában lehet megtenni. A bejelentést az engedély megadásának napjától számított 90 napon 

belül kell megtenni. 

A bejelentéseket elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai 

Biztonsági Szakrendszere (OSZIR-KBIR) által biztosított módon kell megtenni. A bejelentés 

adatainak változását szintén be kell jelenteni. A bejelentés fogadásáról az országos tisztifőorvos 

8 napon belül visszaigazolást küld vagy végzés formájában hiánypótoltat, egyes esetekben az 

eljárást megszünteti (pl. téves bejelentés). 

Hasznos információk a bejelentés végrehajtása érdekében:  

Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe 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/Partner adatok 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 Bejelentés/Biocid 

termék menüpontban megtenni a bejelentést (Új gomb). Amennyiben a bejelenteni kívánt 

veszélyes biocid, veszélyes keverékként már korábban bejelentésre került, úgy a Biocid termék 

menüpontban külön meg kell tenni a biocid termék bejelentését is. 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 citromsárga mezők kitöltése kötelező. Azok kihagyására az OSZIR-KBIR 

szakrendszer figyelmeztet és nem engedi elmenteni az adatokat.  

A bejelentési felületen csatolandó az adott veszélyes biocid termék biztonsági adatlapja 

tetszőleges file formátumban, továbbá a termék pontos és részletes összetételét is meg kell adni, 

vagy külön dokumentumban feltöltendő a Kapcsolódó iratok részbe. Az OSZIR-KBIR 

szakrendszer egyben kommunikációs felületként is működik a hatóság és az adatszolgáltató 

ügyfél között. A bejelentés feldolgozásának státuszváltozásait, továbbá a bejelentés 

visszaigazolását az ügyfél a bejelentésének megtekintésével követheti, illetve a megadott e-

mail címre küldött automatikus üzenetekkel is tájékoztatást ad a rendszer. 

Minden szükséges adat megadását követően a rendszer elmenti a bejelentést és iktatószámot 

ad. A 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/Partner életút menüpont alatt a bejelentkezés 

szerinti cég minden, az OSZIR-KBIR szakrendszerben végzett hatósági eseménye 

visszakereshető és megtekinthető. 


