Az ügy megnevezése:
A vegyes hulladék lebomlását, illetve szagtalanítását elősegítő, továbbá a komposztálás
gyorsítására szolgáló mikrobiológiai készítmények forgalmazásának bejelentése.
Összefoglaló mondat:
A vegyes hulladék lebomlását, illetve szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy
mikroorganizmus, továbbá a komposztálás gyorsítására vagy hatékonyságának növelésére
szolgáló mikrobiológiai preparátumok és enzimkeverékek forgalmazását be kell jelenteni az
országos tisztifőorvos részére.
Mit kell tennie:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. mellékletben
előírtak szerint a forgalmazást be kell jelenteni.
Bejelentés tartalma, benyújtásának módja?
A bejelentési kérelmet a készítmény forgalmazója - természetes személy, jogi személy esetén
annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak
képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban kell benyújtani E-papíron keresztül.
A kérelmezőnek ügyfélkapuval kell rendelkeznie. Az ügyfélkapun belépve az E-papírral
rendelkező intézmények között hatóságomat az alábbiak szerint találja meg: Nemzeti
Népegészségügyi Központ (OKI)
A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
a) A forgalmazni kívánt készítmény kereskedelmi nevét;
b) a kérelmező
ba) nevét,
bb) székhelyét és telephelyét;
c) a gyártó
ca) nevét,
cb) székhelyét és telephelyét;
d) A készítmény teljes összetételére vonatkozóan
da) az alapanyagok megnevezését és százalékos összetételét,
db) a hatóanyagok megnevezését és százalékos összetételét;
e) A gyártó által szavatolt minőségi jellemzőket:
ea) a készítmény általános fizikai kémiai jellemzőit: halmazállapot, szín, szag,
sűrűség, szemcseméret eloszlás, pH-érték;
eb) mikrobiológiai készítmények esetén a termék mikrobiológiai jellemzőit: a
felhasznált mikroorganizmusok legalább faj szerinti megnevezését és garantált
mennyiségét 1 gramm vagy 1 ml mintában;
ec) enzimkeverékek használata esetén az enzimek megnevezését és garantált
mennyiségét 1 kg vagy 1 l mintában;
ed) szennyezőanyagok megnevezését és koncentrációját;
f) A gyártó által megadott felhasználási előírást:

fa) a készítmény felhasználási lehetőségeit,
fb) a készítmény alkalmazási dózisait;
g) A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételeket;
h) A készítmény csomagolására vonatkozó információkat:
ha) forgalmazni kívánt kiszerelési egységét,
hb) a csomagoló eszköz anyagát,
hc) a készítmény címketervét külön mellékelve
(lásd a címketerv formátumát a kérelemhez
ismertetésénél);
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i) A forgalmazni kívánt készítmény gyártási technológiájának rövid ismertetőjét

Kötelezettségmulasztás:
Bejelentés elmulasztása esetén egészségügyi bírság szabható ki.
Határidők:
Az ügyintézés ideje:
Az Ákr. 50. § (1) bekezdése alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési
határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.
Az Ákr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap,
teljes eljárásban hatvan nap.
Az Ákr 41. § (1) bekezdése szerint sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul
előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a
tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.
Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján az ügyfél kérelmezheti az eljárás szüneteltetését. Az
eljárást az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint az ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi
szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a
hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.
Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás
felfüggesztésének, szünetelésének és - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
A bejelentést 10 évenként meg kell ismételni.
A bejelentésben foglalt adatok változása esetén a bejelentést 30 napon belül az országos
tisztifőorvos felé ismételten meg kell tenni.
Benyújtandó dokumentumok:
–

Kérelem

–

Fizikai és kémiai vizsgálatok eredménye (3×1 kg vagy liter mintából): szín, szag,
halmazállapot, pH, térfogattömeg, szárazanyag-tartalom, szervesanyag-tartalom, PAH és
TPH tartalom.

–

A toxikus elemek vizsgálatának eredménye (3×1 kg vagy liter mintából): As, Cd, Cr, Co,
Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.

–

Mikrobiológiai minősítés (3×1 kg vagy liter mintából): higiénés indikátor szervezetek és
kórokozók.

–

Igazolás genetikailag módosított szervezetek (GMO) mentességről.

–

A mikroorganizmusok legalább faj szerinti megnevezése.

–

Mikrobiológiai preparátum esetében a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar
Ipari és Mezőgazdasági Mikroorganizmusok Nemzeti Törzsgyűjteményének letéti
igazolása.

–

Enzimkeverékek használata esetén az enzimek megnevezése.

–
–

A készítmény biztonsági adatlapja;
Gyártói hozzájárulási nyilatkozat: Amennyiben a készítmény gyártója és forgalmazója
eltérő magán vagy jogi személy, a kérelmezőnek csatolnia kell a gyártó hozzájárulását a
készítmény kérelmező általi magyarországi forgalmazásához;
A készítmény címketerve a következő formátumban:

–

CÍMKETERV
–

KÉSZÍTMÉNY NEVE:

–

FELHASZNÁLHATÓ:

–

JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI DÓZIS:

–

FORGALMAZÓ:

–

GYÁRTÁSI IDŐ:

–

ÖSSZETÉTEL:

–

TÁROLÁS:

–

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

–

MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Fizetési kötelezettség:
Az eljárási illeték 3.000 Ft.
Befizetés módja:
A díjat az eljárást kezdeményező fél az NNK számlájára átutalással, készpénzátutalási
megbízással, belföldi postautalvány útján vagy az NNK házipénztárába fizetheti be.
A díj átutalással történő teljesítése esetén a díjat az NNK Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00290438-00000000 számú számlájára lehet befizetni. A közleményben fel kell
tüntetni a cég és a termék/technológia nevét.

A díj megfizetését igazoló dokumentumot - a gyorsabb ügyintézés érdekében – meg kell
küldeni az NNK részére, a kérelem részeként, illetve folyamatban lévő eljárás esetén az ügy
iktatószámára és ügyintézőjére történő hivatkozással.
A díj adómentes, illetve az összeg beérkezését követően az NNK hivatalos számlát küld az
ügyfél részére.
Eljáró szerv:
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)
Közegészségügyi Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf: 839.
Telefon: 06 1/476-1220
E-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu
Hivatali Kapu KRID azonosító: 355530977
Felettes szerv / jogorvoslat:
Ezen eljárásoknál fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen
közigazgatási pert indíthat a területileg illetékes törvényszéken. A keresetlevelet a
törvényszékhez címezve, az NNK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint
a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.
Egyéb információk:
A dokumentáció magyar nyelven nyújtható be
Vonatkozó jogszabályok:
–

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

–

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

–

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

–

2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról

–

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
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