
 

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

 

  
Tájékoztató 

vízkezelő adszorbensek, szűrőanyagok, gyanták közegészségügyi szempontú vizsgálatairól, 
szakvéleményezéséről 

 
 

Ivó- vagy fürdővíz kezelésére alkalmazott szűrőanyagok, adszorbensek, aktívszenek, 
gyanták (továbbiakban: vízkezelő anyagok) közegészségügyi szempontú szakvéleményezése 
a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet 8., 8/A. és 8/C.§, illetve az 5. számú melléklet alapján 
történik.  

A benyújtott dokumentáció, illetve az esetlegesen szükséges laboratóriumi ellenőrző 
vizsgálatok eredményei alapján tudjuk megítélni, hogy a vízkezelő anyag alkalmazása nem 
okoz-e a kezelt vízben a fogyasztó egészségére kockázatos minőségi változásokat. 

A 201/2001. (X.25) Kormányrendelet 5. mellékletének B) része alapján egyes 
vízkezelő anyagok nem bejelentéskötelesek. Intézetünk álláspontja szerint a Kormányrendelet 
jelenlegi megfogalmazása a termékek besorolására vonatkozóan, nem egyértelmű, így ez a 
kitétel automatikusan nem alkalmazható, emiatt minden esetben szükséges megkérni az OKI 
szakvéleményét a vízkezelő anyagokra vonatkozóan. Amennyiben a benyújtott 
dokumentumok alátámasztják, az OKI szakvéleménye a Kormányrendelet 5. melléklet B) 4. 
pontja értelmében megállapíthatja, hogy az adott vízkezelő anyag a vonatkozó jogszabály 
alapján nem bejelentésköteles.  

 
A megrendelő levél elvárásai (a tájékoztató mellékleteként található egy erre vonatkozó 
minta) 
Fejléces papír, aláírással, pecséttel, dátummal ellátva.  
Címzés: 
Országos Közegészségügyi Intézet 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
 
Szerepeljen benne: 

- a termék/termékcsalád neve  
- tervezett alkalmazási terület 
- a kérelmező cég neve címe, számlázási címe 
- a kérelmező cég adószáma 
- a kérelmező cég egyéb elérhetőségei, kapcsolattartó 
- a gyártó cég megnevezése és címe 
- a kérelemhez benyújtott dokumentumok felsorolása 

 
A megrendelő levél benyújtásával a Kérelmező vállalja a szakvéleményezési díj 

megfizetési kötelezettséget az OKI felé. 
 
 



A dokumentum-csomagnak az alábbi információkat, valamint az azokat igazoló 
dokumentumokat kell tartalmaznia: 
 

1) A termék neve 
2) A termék összetételének meghatározása (±5% pontossággal) 
3) Alkalmazás célja: alkalmazási terület, eltávolítani kívánt paraméterek felsorolása  
4) A gyártó és forgalmazó neve, címe 
5) Termék előállításának technológiája, gyártás során felhasznált anyagok jegyzéke; 

természetes ásványi szűrőanyag esetén a bányászat pontos helye, illetve az esetleges 
fizikai és / vagy kémiai kezelések felsorolása 

6) Gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás, minőségbiztosítási tanúsítvány (természetes 
ásványi szűrőanyagoknál nem releváns) 

7) Ivóvízkezelésben használt vegyszer esetén gyártótól független, akkreditált 
laboratórium által kiadott minőségi bizonyítvány (a vonatkozó termékszabványokban 
meghatározott szennyezőkre vonatkozó mérési eredmények); fürdővízkezelésben 
használt vegyszer esetén minimálisan a gyártó nyilatkozata a termékszabvány 
előírásainak való megfelelésről. Amennyiben a termékre nem vonatkozik szabvány, az 
összetétel alapján általunk meghatározott paraméterekre vonatkozó gyártótól 
független, akkreditált laboratórium által kiadott minőségi bizonyítvány. 

8) Egy évnél nem régebbi Biztonsági adatlap eredeti és magyar nyelven, mely 
tartalmazza a termék pontos (hatóanyag tartalom ±5% pontossággal) összetételét. 
Természetes ásványi anyagok esetén egyéb gyártó által kiadott adatlap. 

9) Más (hazai vagy külföldi) hatóság által kiadott engedélyek, vizsgálati eredmények: 
migrációs tesztek eredményei/tanúsítványok; a szűrőanyag által kezelt víz, illetve a 
kezelésre szánt víz vizsgálati eredményei a mintavétel körülményeinek pontosítása 
mellett 

a. A külföldi vagy hazai vízhigiénés minősítések (engedély, laboratóriumi 
vizsgálatok) esetén nem elegendő annak meglétére vagy számára hivatkozni, 
hanem a minősítés, laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek benyújtása is 
szükséges az értékeléshez.  

10) Címketerv (mely tartalmazza a termék pontos összetételét, tárolási javaslatot és az 
eltarthatóságot) – magyar nyelven is szükséges 

11) Használati útmutató, mely tartalmazza az alkalmazással kapcsolatos legfontosabb 
ismereteket (pl. alkalmazási terület és cél, javaslat beüzemelésre, karbantartásra, 
szűrőöblítésekre, cserére, regenerálásra stb.) – magyar nyelven is szükséges 
 

. 
A megrendelő levél és a szakvéleményezéshez szükséges dokumentáció postai úton, 

személyesen vagy elektronikus úton nyújtható be. Elektronikus benyújtás a vizosztaly@oki.antsz.hu 
címen történhet. Az elektronikus küldemények fogadása a csatolmányok mérete szempontjából 
korlátozott, illetve bizonyos tömörítő programokkal (pl. zip fájlok) tömörített fájlok fogadása nem 
megengedett, ezért elektronikus adatszolgáltatás esetén mindenképp javasolt visszajelzést kérni a 
dokumentáció beérkezéséről. 

 
A kérelemhez benyújtott segédanyagok, referenciák magyar vagy angol nyelvűek 

lehetnek. Egyéb idegen nyelv esetén angol vagy magyar nyelvű fordítás (nem szükséges 
hiteles fordítás) és az eredeti anyag másolata is mellékelendő.  

 
A dokumentumok átnézése után, amennyiben indokolt további dokumentumok 

bekérésére kerülhet sor hiánypótlás keretében. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem 



megfelelő és a hiánypótlás, illetve a dokumentumok helyesbítése az írásos hiánypótlási 
kérelem dátumától számítva 30 napon belül nem történik meg, az ügyet lezárjuk, a ráfordított 
munkaórák számlázásra kerülnek. Hiánytalan dokumentáció megléte esetén új eljárás 
kezdeményezhető. 

 
Teljeskörű dokumentáció benyújtását és átnézését követően tudjuk eldönteni, hogy 

szükséges-e az adott termék laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése a szakmai vélemény 
megadásához.  
 
 
Speciális tudnivalók 

A vízkezelő anyagok kizárólag vízkezelő technológia részeként alkalmazhatók. A 
terméket tartalmazó ivóvíz-kezelő technológia közegészségügyi alkalmazhatóságával 
kapcsolatban ivóvízbiztonsági engedélyt kell kérni. A technológia engedélyezése, illetve 
próbaüzemi vizsgálata során vízvizsgálatokkal is igazolni szükséges, hogy a szűrőanyag 
alkalmas a megadott komponensek eltávolítására, illetve nem okozza a kezelésre szánt víz 
minőségének romlását. 

 
Laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok 

Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján indokolt (külföldi vagy hazai 
higiénés minősítés hiánya, a vízkezelő anyag összetétele) szükséges lehet a 
szakvéleményezési eljárás keretében a termék migrációs vizsgálatainak elvégzése. A 
vizsgálati paramétereket, és így a vizsgálati tervet a termék összetételének függvényében 
tudjuk megállapítani.  

 
A laboratóriumi vizsgálatokhoz legalább 1 kg minta szükséges a vizsgálandó 

vízkezelő anyagból.  
 
Migrációs vizsgálatok menete:  

- Öblítés  
  1 órán keresztül, áramló budapesti csapvízzel. 

- Előkezelés /tisztítás 
 1x24 órás áztatás az áztatási hőmérséklet(ek)en desztillált vízzel és csapvízzel a 
megadott vizsgálati hőmérsékleten 
- Öblítés  

1 órán keresztül, áramló budapesti csapvízzel. 
- Kioldódás vizsgálat desztillált vízzel és budapesti csapvízzel 

  Áztatási hőmérséklet: az alkalmazási terület figyelembe vételével 
   Időtartam 6 x 24 óra, naponta történő vízcsere 

Mintavétel a migrációs vizekből: 1., 2. és 6. napon (7., 8. és 9. napon folytatható)  
 

A vizsgálati paraméterek a termék összetétele és alkalmazási célja alapján kerülnek 
meghatározásra.  
 
Vízkezelő anyagok értékelése 

Alapvetően a benyújtott dokumentumok (összetétel, minőségi bizonyítványok, 
külföldi vagy hazai higiénés minősítések, vizsgálati eredmények) alapján történik.  

 
Az esetlegesen szükséges migrációs vizsgálati eredmények alapján ellenőrzésre kerül, 

hogy a termékből bekerülhet-e a fogyasztó egészségére kockázatot jelentő anyag a kezelésre 



szánt vízbe, vagy a fogyasztó számára elfogadhatatlan esztétikai minőségromlás (íz, szag, 
szín, zavarosság megjelenése), illetve értékelésre kerül, hogy bekerülhetnek-e olyan anyagok 
a vízbe, amelyek a mikroorganizmusok elszaporodását elősegíthetik. Az alkalmazási területet 
és módot (vízkezelő anyag és kezelésre szánt víz térfogatának aránya, stagnáló üzemmód 
megléte stb.) figyelembe véve alapvetően az ivóvízre vonatkozó előírások 
figyelembevételével értékeljük a migrációs vizek minőségét. Az eredmények alapján a 
vízkezelő anyag alkalmazhatósága korlátozható, illetve a vízkezelő anyagot tartalmazó 
vízkezelő technológia által kezelt vízben bizonyos paraméterek vizsgálata előírásra kerülhet.  

 
Szakvéleményezési eljárás várható díja 

Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzését nem tartjuk szükségesnek, a szakvéleményezés díja óradíjban kerül kiszámlázásra: 
25.000 Ft/munkaóra + ÁFA (min. 3 munkaóra). 

 
Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján indokolt (külföldi vagy hazai 

higiénés minősítés hiánya, a vízkezelő anyag összetétele) szükséges lehet a 
szakvéleményezési eljárás keretében a termék migrációs vizsgálatainak elvégzése. A 
vizsgálati paramétereket, és így a vizsgálati tervet a termék összetételének függvényében 
tudjuk megállapítani. A laboratóriumi vizsgálatok díja ebben az esetben a meghatározott 
vizsgálati terv alapján kerül meghatározásra az aktuális vizsgálati díjaink figyelembe 
vételével.  

 
 

Szakvéleményezési eljárás várható hossza 
A hiánytalan dokumentáció beérkezése után, illetve amennyiben a termék vizsgálata is 

szükséges a vizsgálatok lezárulása után 30 munkanap, illetve indokolt esetben maximum 60 
munkanap (ez esetben az ügyfelet írásban értesítjük). 

 
Egyéb információk 
 

- Szakvéleményünk, felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes.  
 

- A szakvélemény a postai úton eljuttatott számla befizetése, és annak igazolását 
követően adható ki. A szakvélemény kiadása postai úton történik, illetve lehetőség van 
személyes átvételre is (ezzel kapcsolatos igényét kérjük, jelezzék).  
 
 

Nyilvántartásba vétel 
Szakvéleményünkkel - a kiadástól számított egy éven belül - a kérelmező cég székhelye 

szerint illetékes megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához kell fordulni a termék 
nyilvántartásba vétele ügyében. Elérhetőségeik: http://www.kormanyhivatal.hu/hu. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a nyilvántartásba vételnek külön igazgatás szolgáltatási díja van, mely jelenleg 
96 000Ft (ÁFA- és adómentes). Az engedélyezés részleteivel kapcsolatban az illetékes 
Kormányhivatallal javasoljuk felvenni a kapcsolatot. 

 

A nyilvántartás folytonossága céljából az illetékes megyei kormányhivatal által kiadott 
nyilvántartásba vételi igazolásokban megadott felülvizsgálati dátum előtt minimum 90 nappal 
kérvényezni kell a termék felülvizsgálatát. (A nyilvántartás rendszeres felülvizsgálatának ideje 
általában 5 év, amennyiben az igazolás ettől eltérő határidőt nem tartalmaz.) A felülvizsgálathoz 
szükséges szakvéleményezési eljárás menetével kapcsolatban külön tájékoztató áll rendelkezésre.  



 

A vízkezelő anyagok szakvéleményezésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:  

Vízhigiénés osztály (1/476-1173; vizosztaly@oki.antsz.hu)  

Sebestyén Ágnes témafelelős (1/476-1154, sebestyen.agnes@oki.antsz.hu) 

 

 

2017. október 05. 

 



Céges fejléc 
Megrendelő  

 

Címzés: Országos Közegészségügyi Intézet 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Fax: 215-0148 

 

Tárgy:………………………………………………………………………………………….. 

Tisztelt Címzett! 

Megrendeljük Önöknél az alábbi vízzel érintkező anyag /anyagok higiéniás szempontból 

történő szakvéleményezését: 

Termék megnevezése:………………………………………………………………….….  

Fantázia neve:…………………………………………………………………………….. 

Alapanyaga:………………………………………………………………………………. 

Alkalmazási terület:………………………………………………………………………. 

• Ivóvíz ellátás 

• Ivóvíz és használati melegvíz ellátás……………..….0C-ig 

• Fürdővízellátás 

• Termálvízellátás 

• Egyebek…………………………………………………………………………. 

(A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó!) 

 

A kérelmező cég: 

Neve:…………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………........................ 

Címe:…………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………….................... 

Számlázási címe:.…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………............ 

Adószáma:…………………………………………………………………………….. 

 

A kérelmező cég elérhetőségei (tel., e-mail, stb…), kapcsolattartó megnevezése: 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..…..… 



A forgalmazó cég:  

Neve…………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………... 

A gyártó cég:  

Neve:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

A kérelemhez benyújtott dokumentumok felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Megjegyzések: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

A megrendelő visszaküldésével az árajánlatot és teljesítési időt elfogadjuk. A megrendeléssel 

tudomásul vesszük, hogy a tárgyi szakvéleményezés kapcsán szakvéleményezési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelességünk van.  

 

Dátum:……………………………………….. 

 

  Aláírás       Céges pecsét 


