Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) az Országos Kémiai Biztonsági
Intézet (OKBI) osztálya. Tevékenységét a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,
valamint a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet előírásai határozzák meg, amelyek hatálya az ember
és környezet károsítására képes veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre, illetve az
azokkal folytatott tevékenységekre terjed ki.
Az osztály három fő feladattal rendelkezik:
1. Tájékoztatás mérgezés esetén
Az ETTSZ az adatbázisában szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre
vonatkozóan (pl. háztartási szerek, növényvédő szerek, gyógyszerek, ipari anyagok, mérgező
növények, gombák stb.) felvilágosítást ad az emberi élet és egészség védelme, valamint a
környezetvédelem érdekében. A szolgálat sürgősségi esetekben, tehát a mérgezettek orvosi
elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzők, valamint a lakosság és különböző
hatóságok részére baleset elhárításához 24 órás ügyelet formájában áll rendelkezésre, és
információt ad az elsősegélynyújtással, várható tünetekkel, egészségkárosító hatással és egyéb
teendőkkel kapcsolatban. Egyéb, nem sürgősségi esetekben (toxikológiai vagy jogszabályt,
nyilvántartást érintő kérdésekben) munkaidőben ad felvilágosítást.
Az ETTSZ információt ad:
• a mérgezettek ellátását végzők részére,
• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat részére,
• egyéb hatóságok (munkabiztonsági és munkaügyi felügyelet, fegyveres erők, a
rendvédelmi szervek, bíróság, környezetvédelmi felügyelet, növényvédelmi, illetve az
állategészségügyi hatóságok) részére,
• a lakosság részére sürgősségi esetekben, valamint
• gazdálkodószervezetek részére.
•

Az információszolgáltatás a gazdálkodó szervezetek részére térítés ellenében vehető igénybe,
egyéb esetben ingyenes.
Az információadás telefonon, faxon, levélben, e-mailben történik.
Elérhetőségek:
Cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839
Zöld szám (ingyenesen hívható): 06 80 20 11 99
Telefon: 06 1 476 6464
Fax: 06 1 476 1138
e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
honlap: www.okbi.hu
2. Az országban előforduló mérgezési estek gyűjtése és feldolgozása
Az ország területén előforduló bármilyen eredetű emberi mérgezési esetet a mérgezettet ellátó
orvos vagy intézmény köteles bejelenteni az ETTSZ-nek. Az ETTSZ a beküldött adatokat
összegyűjti, feldolgozza és az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) előírásai
alapján éves jelentést állít össze.
3. Veszélyes anyagok és veszélyes készítmények nyilvántartása
Az ETTSZ a magyarországi gyártók és importálók kötelező bejelentése alapján nyilvántartja
az országban forgalomban lévő veszélyes anyagokat és készítményeket. A nyilvántartás a
Kémiai Biztonsági Információs Rendszer (KBIR) adatbázisában történik.

