Tájékoztató a bejelentés- köteles ipari tevékenység, valamint kereskedelmi tevékenység során
foglalkozásszerűen felhasznált veszélyes anyagok/keverékek bejelentéséhez.
A veszélyes anyagokkal, illetőleg veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységet, a tevékenység megkezdésével
egyidejűleg be kell jelenteni az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási hivatalánál. A bejelentés elektronikus úton, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szakrendszeri Információs
Rendszeren keresztül történik (OSZIR-KBIR), melyhez regisztráció szükséges.
Regisztrálni a www.antsz.hu/regisztráció honlapon lehet, ha a bejelentő korábban még nem regisztrált. Ezt követően
az ott megadott e-mail címre megérkező felhasználónév és jelszó segítségével tud az elektronikus rendszerbe belépni.
A regisztráció elfogadása általában 1-2 napon belül történik meg. Az elektronikus bejelentés adatai között szerepel
azoknak a veszélyes anyagoknak, veszélyes keverékeknek a megnevezése, amelyekkel a tevékenység folyik. A
bejelentés elfogadásáról az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási
hivatala népegészségügyi osztálya dönt szintén elektronikus úton. A bejelentő a bejelentés visszaigazolására azonosító
kódot kap.
A bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely
adat megváltozása esetén. ( A szakrendszerben a bejelentő/tevékenységet végző azonosításához kapcsolódó adatok
a következők: név, székhely címe, telephely címe, felelős személy neve stb.)
A bejelentés megtételére jogosult a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel tevékenységet folytatni kívánó
természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Veszélyes anyaggal végzett tevékenység: a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos
előállítás, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, címkézés, osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás,
az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével,
ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat.
Veszélyes anyag: az az anyag minősül veszélyesnek, amely osztályozása során a veszélyességi osztályok
bármelyikébe besorolható. A köztudatban a veszélyes anyag azonosítása a címkéjén, csomagolásán található
veszélyszimbólum
(piros
szegélyes
fehér
jelkép)
alapján
egyértelműsíthető.
Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során
veszélyes besorolást kap. A köztudatban a veszélyes keverék azonosítása a címkéjén, csomagolásán található
veszélyszimbólum
(piros
szegélyes
fehér
jelkép)
alapján
egyértelműsíthető.
Az eljárásért 7800 Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetésének módja történhet csekken,
postai úton és banki átutalással is. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Vas Megyei Kormányhivatal 1004700400299523-00000000 számlájára meg kell fizetni A befizetés igazolása érdekében a szolgáltatási díj megfizetését
igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalás teljesítéséről szóló dokumentum) elektronikus úton csatolható a
bejelentéshez.
Vonatkozó jogszabályok:
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 28. §, 29. § (1), (3), (4) bekezdése, és 31/A. §;
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) (2) (3) bekezdése, 13. sz. melléklete.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15.§ (1) bekezdése.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja.
A regisztrációhoz szükséges tájékoztató nyomtatvány a
https://www.antsz.hu/data/cms75679/veszelyes_tev_bejelentese_egyszerusitett_v1_4.pdf felületen elérhető.
A regisztrációval, és a bejelentéssel kapcsolatos további segítséget nyújt Fülöp Árpád (95/320-277,
fulop.arpad@vas.gov.hu) a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
kémiai- biztonsági szakügyintézője.

