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Tájékoztató az OSZIR Nem-ionizáló sugárforrások 

nyilvántartása szakrendszer használatához 
 

 

Regisztráció és belépés az OSZIR-ba 

A nem-ionizáló sugárforrások (elektromágneses, optikai) bejelentéséhez először az 
www.antsz.hu oldalon kell regisztrálni. A regisztráció során a Nem-ionizáló 
sugárforrások nyilvántartása szakrendszerhez kell hozzáférést igényelni. A 
regisztráció menetére vonatkozóan a portál OSZIR menüpontjában részletes tájékoztató anyag 
érhető el.  
A regisztrációt követően a bejelentő a www.antsz.hu oldal megnyitását követően a képernyő 
jobb felső sarkában tud belépni az ÁNTSZ portálra, ahol a bal oldali menüsorban Külső 
elérések cím alatt, vagy a képernyő jobb oldaláról előhívható Gyorsmenüben található a Nem-
ionizáló sugárforrások nyilvántartása alcímre kattintva érheti el a szakrendszert. 
 
Amennyiben az OSZIR egy másik szakrendszeréhez (pl. KBIR, HENYIR, stb.) már rendelkezik 
hozzáféréssel, abban az esetben nem kell újra regisztrálni, csak belépni a már meglévő 
felhasználónevével és jelszavával, majd hozzáférést igényelni a Nem-ionizáló sugárforrások 
nyilvántartása szakrendszerhez (NIS) is. Erre a bejelentkezést követően a képernyő jobb 
oldalán található, zöld színű Gyorsmenüben a Személyes adataim menüben a Jogosultság 
igénylés ikonra kattintva van lehetőség. 
 
 

 
 
 
 
Javasoljuk, hogy a szakrendszerbe történt belépést követően, de még a bejelentések 
megtétele előtt frissítse vagy egészítse ki adatait a Karbantartás / Partner adatok 
karbantartása menüpont alatt, ugyanis az e-mail cím és a telephely/tevékenység végzésének 
a helye adatok kiválasztása a nem-ionizáló sugárforrások (elektromágneses, optikai) 
bejelentése során kötelező. 
A hiányzó adatok megakadályozhatják a bejelentés mentését, tehát a rendszerben 
történő rögzítést. 
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Saját nem-ionizáló sugárforrások adatainak lekérdezése 
 
Az NIS szakrendszerbe történt bejelentkezést követően a Bejelentés / Elektromágneses 
terek vagy Optikai sugárzások menüpontot megnyitva, majd a mezők üresen hagyása 
mellett a Frissít ikonra kattintva lehetőség nyílik a NIS szakrendszerben korábban már 
bejelentett saját sugárforrások adatainak lekérdezésére.  
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Új sugárforrás (elektromágneses, optikai) bejelentése 
 
Az elektromágneses / optikai sugárforrások bejelentésére a Bejelentés / Elektromágneses 
terek vagy Optikai sugárzások menüpontot megnyitva a képernyő alján található Új gombra 
kattintva nyílik lehetőség.  
A Bejelentő, illetve a Székhely cím menüpont automatikusan kitöltődik a bejelentkezett 
felhasználó adataival. Amennyiben a bejelentéssel érintett Telephely/tev. végzésének 
helye a legördülő listában nem jelenik meg, úgy először a Karbantartás / Partner adatok 
karbantartása menüpont alatt ki kell egészítenie adatait az adott telephely/tev. végzésének 
helye címének hozzáadásával.  
A bejelentést minden berendezés esetében külön-külön kell megtenni. 

 

Módosítás / Üzemen kívül helyezés 

Amennyiben módosítani kíván egy adott sugárforrás nyilvántartásban szereplő adataiban, úgy 
először ki kell listázni az Ön által korábban már bejelentett sugárforrásokat a következők 
szerint: a Bejelentés / Elektromágneses terek vagy Optikai sugárzások menüpontot 
megnyitásával, majd a Frissít gombra kattintással. Az ekkor megjelenő listában dupla 
kattintással lehet megnyitni egy adott sugárforrás adatlapját, melyen a Módosít gombra 
kattintva érhető el a kívánt opció. 
 
Ha egy már bejelentett, aktív státuszú sugárforrás tényleges üzemeltetésével felhagy, ebben 
az esetben a NIS szakrendszerben is át kell állítania az adott sugárforrást Üzemen kívül 
státuszba. Ez szintén a fenti módszerrel tehető meg, azonban a Módosít gomb helyett az 
Üzemen kívül helyez gombra kell kattintani, továbbá ebben az esetben ki kell tölteni az 
Üzemen kívül helyezés oka mezőt is. 
 
Ha egy üzemen kívül helyezett sugárforrás üzemeltetését újrakezdi, ebben az esetben is át kell 
állítania az adott sugárforrás státuszát. Ehhez a Reaktivál gombra kell kattintani, továbbá 
ebben az esetben ki kell tölteni a Reaktiválás oka mezőt is. 
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Sugárforrás törlése 

Egy már bejelentett sugárforrásnak (elektromágneses, optikai) az OSZIR NIS szakrendszerből 
való törlésére kizárólag téves bejelentés (pl. duplikált felvitel) esetén van lehetőség. Az OSZIR 
NIS szakrendszerben törlésre kizárólag az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős 
Helyettes Államtitkárságának Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztálya jogosult, így 
téves bejelentés esetén a bejelentőnek a törlendő sugárforrás pontos megnevezésről valamint 
a törlés okáról értesítést kell küldenie az otf.kozeg@emmi.gov.hu email címre. 
 
 

 


