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2019. évi CXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása  

28. § A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 6.  §-a a következő 

(3) bekezdéssel egészül ki: 

 „(3) Az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek (1) bekezdés 

szerinti bejelentési kötelezettsége a CLP VIII.  melléklet A. rész 1.  pontjában, az adott felhasználásra 

vonatkozó alkalmazási időpontot követően megszűnik.”  

29. § A Kbtv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az egészségügyi államigazgatási 

szerv elektronikus úton visszaigazolja.”  

30. § A Kbtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az egészségügyi államigazgatási 

szerv elektronikus úton visszaigazolja.”  

31. § A Kbtv. III. Fejezete a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:  

„Méregközpontba történő bejelentés 8/A.  § (1) A CLP 45.  cikke alapján, a Magyarország területén 

forgalomba hozott, egészségre gyakorolt vagy fizikai hatás alapján veszélyesként osztályozott 

keverékek elektronikus bejelentését az egészségügyi államigazgatási szerv fogadja.  

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt 

keverékek bejelentését, valamint a bejelentés naprakésszé tételét a CLP VIII. melléklet A. rész 

1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot követően, a VIII.  mellékletben 

meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az Európai 

Vegyianyag-ügynökség méregközpont értesítésének portálján keresztül.  

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot 

megelőzően is benyújtható a toxikológiai központi bejelentés a CLP VIII.  mellékletében 

meghatározott formai és tartalmi követelményekkel a méregközpont értesítésének portálján 

keresztül. A toxikológiai központi bejelentéssel a bejelentőnek a 6. § szerinti veszélyeskeverék-

bejelentési kötelezettségét is teljesítettnek kell tekinteni.  

(4) A bejelentéssel kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentő felelős.  

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi a bejelentés tartalmi követelményeknek történő 

megfelelését. Eredménytelen adatközlés esetén az egészségügyi államigazgatási szerv intézkedik 

a bejelentés törléséről.”  

32. § A Kbtv. 31/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„31/C. § A biocid termékek hazai engedélyezésére irányuló általános közigazgatási rendtartás szerinti 

eljárás során nincs helye sommás eljárásnak.”  

33. § A Kbtv. 35. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:  

[Ez a törvény a 34. § (3) bekezdés b) és f) pontjában, a 34. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában 

foglalt felhatalmazás alapján kiadott végrehajtási rendeleteivel együtt] „e) az  anyagok és keverékek 



osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált 

információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló 2017. március 22-i (EU) 

2017/542 bizottsági rendelet” (végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.) 

 

 


