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

 

 
Tájékoztató 

Ivóvízellátásban és a medencés közfürdőkben használatos víztisztító technológiák 201/2001. 

(X.25.) Kormányrendelet szerinti közegészségügyi szempontú engedélyezésének menete 

 

Az Közösségi használatra szánt ivóvízellátásban és a medencés közfürdőkben 

használatos víztisztító technológiák egészségügyi szempontú szakvéleményezése a 201/2001 

(X.25) Kormányrendelet 8., 8/A. és 8/B.§, illetve az 5. számú melléklete D, pont alapján 

történik. A benyújtott dokumentáció és esetleges laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok  alapján 

tudjuk megítélni, hogy az adott technológia alkalmazása nem okoz-e a vízben a fogyasztó 

illetve használó egészségére kockázatos minőségi változásokat.  

Az adott technológia szakvéleményezéséhez elsőként egy hivatalos megrendelő levelet 

és egy dokumentum-csomagot kell Intézetünkhöz benyújtaniuk.  

 

A megrendelő levél elvárásai  

 

Címzés: az Országos Közegészségügyi Intézet legyen (Bp. 1097 Albert Flórián út 2-6., Fax: 

215-0148 

 

Szerepeljen benne: 

- a technológia neve, tervezet alkalmazási területe (pl.: ivóvíz-ellátás, medencés ill. 

egyéb fürdővízhasználat, használati melegvíz ellátás stb.), 

- a kérelmező cég neve címe, számlázási címe 

- a kérelmező cég adószáma 

- a kérelmező cég egyéb elérhetőségei, esetleg kapcsolattartó 

- a gyártó cég megnevezése és címe 

- a kérelemhez benyújtott vagy a jövőben mellékelni kívánt dokumentumok felsorolása 
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A kérelemhez benyújtott segédanyagok, referenciák magyar vagy angol nyelvűek 

lehetnek. Egyéb idegen nyelv esetén magyar nyelvű fordítás és az eredeti anyag másolata is 

mellékelendő. 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. 

 

Az eljárás alapvetően két részre tagolódik 

1. Egyfelől a technológiában használt berendezések vízzel érintkező anyagok (tartályok, 

csővezetékek, bevonatok, szűrőanyagok, membrán filterek, gépészeti berendezések, 

vegyszerek, csatlakozó egységek stb.) egészségügyi szempontú megfelelőségét kell 

dokumentálni 

2. Másfelől a vízkezelő technológia alkalmazási feltételeit, közegészségügyi szempontú 

ellenőrzését kell meghatározni. 

 

A technológia alkalmazásáról szóló szakvéleményünk vonatkozhat konkrét helyre, 

határozott időre, vagy lehet általános érvényű, amennyiben az adott technológia működésének 

ellenőrzése, a működés közegészségügyi kockázatainak felmérése 3 vízminőség 

szempontjából eltérő karakterisztikájú mintaterületen történő próbaüzemi ellenőrzéssel, 

akkreditált vizsgálatokkal történt meg. A próbaüzemi technológia helyszíni szemle során 

minden esetben bejárásra kerül.  

 

           Az OKI szakvéleményének elkészítéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása 

szükséges: 

 

A szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményei: 

- műszaki leírás 

- kezelési-karbantartási utasítás 

- technológiai folyamatábra; 

- az alkalmazás célja, kezelendő víztípus (ivóvíz, fürdővíz, használati melegvíz stb., 

vízhőmérséklet), és az eltávolítandó paraméterek (pl.: lebegőanyag-tartalom, vas-, mangán-, 

ammónium-, arzén, metán, bór, fluorid, biológiai komponensek stb.) köre; 

- berendezés-család (azonos minőségű szerkezeti anyagok) esetén a technológia-család egyes 

tagjaira vonatkozó részletes műszaki specifikáció; 
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- a technológiai sorban a vízzel érintkező szerkezeti és szűrőanyagokra, alkalmazott 

vegyszerekre vonatkozó információk, OKI, OKK szakvélemény, OTH vagy egyéb EU 

tagországi (német-DVGW, angol-WRAS, holland-KIWA) közegészségügyi szempontú 

engedélyek, azonosítók ismertetése az alábbi tartalommal: 

Vízzel 
érintkező 
anyag, és 
funkciója 

Típus Összetétel Gyártó/forgalmazó 
OTH-engedély száma 
/ egyéb dokumentum 

száma 

     

 

- a vízkezelő technológiára vonatkozó esetleges tagországi vagy külföldi hatósági engedélyek; 

- a vízkezelés során keletkező hulladék minősége, elhelyezhetősége 

- általános érvényű engedély kérelem esetén, akkreditált vizsgálati eredmények a nyersvízre 

és a technológia által kezelt vízre vonatkozóan legalább három különböző karakterisztikájú 

nyersvíz esetén. 

 

A szakvéleményezéshez szükséges dokumentáció elektronikus úton is benyújtható a 

vizosztaly@oki.antsz.hu címen. Az elektronikus küldemények fogadása a csatolmányok 

mérete szempontjából korlátozott, ezért elektronikus adatszolgáltatás esetén mindenképp 

javasolt írásos visszajelzést kérni a dokumentáció beérkezéséről.  

 

A vizsgált technológiát közegészségügyi szempontból nem tartjuk alkalmazhatónak az 

alábbi esetekben: 

- a technológia működése következtében a kezelt víz minősége romlik és legalább az 

eltávolítandó paraméterek tekintetében ivóvízkezelés esetén nem felel meg a 201/2001. Korm. 

Rendelet határértékeinek, 

- a technológia működtetése, a szerkezeti anyagok minősége stb. növeli a vízbiztonsági 

kockázatot; 

- a technológia berendezéseit felépítő szerkezeti anyag(ok) minősége közegészségügyi 

szempontból kifogásolható; 

- a technológia használata, működése közegészségügyi szempontból kockázatot jelent. 
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A szakvéleményezés díja: 

A szakvélemény elkészítésének alapdíja termékcsaládonként 80.000 Ft + ÁFA, mely a 

benyújtott dokumentáció terjedelmétől és megfelelőségétől, esetleges hiánypótlások 

beérkezésétől függően változhat. Egy termékcsaládba az azonos elven működő, és azonos 

vízzel érintkező anyagokból felépülő berendezéseket értjük.  

Amennyiben a termék vízzel érintkező anyagainak migrációs tesztjét is el kell végezni, 

abban az esetben a teszt költsége a vizsgált paraméterektől függően kerül kiszámlázásra. Az 

esetlegesen szükséges migrációs vizsgálatok menetére és az eljárás díjára vonatkozó 

információkat az anyagtípus szerinti szakvéleményezési tájékoztatók tartalmazzák. 

 

Szakvéleményünk, felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes.  

A szakvélemény a postai úton eljuttatott számla befizetése, és annak igazolása után 

adható ki. A szakvéleményt személyesen vehetik át, illetve postai úton juttatjuk el, ha 

igényüket jelzik ez ügyben. 

 

Engedély 

Szakvéleményünk alapján, a kiadástól számított egy éven belül, a forgalmazó 

székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya adja ki az  

ivó- vagy fürdővíz biztonsági engedélyt.. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedélyezésnek 

külön igazgatás szolgáltatási díja van, mely jelenleg 96 000Ft,- (mely díj adómentes). 

 

Az engedély határozatlan ideig érvényes, ha az engedély ettől eltérő határidőt nem 

tartalmaz, de 5 évenként felül kell vizsgálni. A nyilvántartás folytonossága céljából az 

illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által kiadott engedélyben 

megadott felülvizsgálati dátum előtt minimum 90 nappal kérvényezni kell a 

termék/technológia felülvizsgálatát. A Felülvizsgálathoz benyújtott dokumentációnak 

tartalmaznia kell egy igazolást arról, hogy a vízzel érintkező anyagok összetétele változatlan, 

ezen kívül szükséges a technológia eredeti nyelvű, érvényes (1 évnél nem régebbi) műszaki 

leírása, valamint az előző engedélyek, szakvélemények, mérési eredmények. Amennyiben a 

dokumentáció és az előzetes mérési eredmények azt nem indokolják, hosszabbítás esetén nem 

végezzük el a technológia ellenőrző vizsgálatát.  
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Amennyiben az illetékes Megyei Kormányhivatal által engedélyezett technológia 

működésében, kivitelezésében az engedély érvényességének ideje alatt bármilyen változtatás 

történik (technológiai egységek sorrendje, méretezése, alkalmazott vegyszerek, vízzel 

érintkező szerkezeti anyagok minősége, gyártók változása), illetve új alkalmazási célterületre 

kívánják bevezetni (pl. korábban fürdővíz kezelésére alkalmazták, és továbbiakban ivóvíz 

kezelésére szeretnék használni), annak tényét az OKI-nak írásban előzetesen jelezzék a 

változtatások tételes ismertetésével. Ha a technológiával kapcsolatban valamilyen probléma 

merül fel, azt utó-ellenőrzés céljából ismételten vizsgálhatjuk, illetve egyéb dokumentumokat, 

mérési eredményeket kérhetünk be. 

 

További tájékoztatást ad 

vizosztaly@oki.antsz.hu 

Bufa-Dőrr Zsuzsanna témafelelős  

Tel.: 476-1212, e-mail: dorr.zsuzsanna@oki.antsz.hu 

Gere Dóra témafelelős  

Tel.: 476-1100/1154 mellék, e-mail: gere.dora@oki.antsz.hu 

 

 

Az elvárt megrendelő forma a következő oldalakon megtekinthető, ill. felhasználható! 

 

2017. október 05. 
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Céges fejléc 

 

Megrendelő 

 

Cím: Országos Közegészségügyi Intézet 

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

 

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

 

Tisztelt Címzett! 

Megrendeljük Önöknél az alábbi víztisztítási technológia közegészségügyi szempontú 

szakvéleményezését.   

Megrendeljük továbbá a próbaüzemi terv elkészítését, mintavételezést és a helyszíni és 

laboratóriumi mérések elvégzését:  igen   /    nem           (megfelelő aláhúzandó) 

 

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

Gyártója:……..……………………………….…………………………………………… 

Alkalmazási terület:  

□  ivóvíz  □ medencés fürdővíz,  □ használati melegvíz 

Alkalmazási hőmérséklet:  …….. °C 

 

A kérelmező cég 

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

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

Címe:…………………………………………………………………………….……

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

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

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

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

megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

A gyártó cég  

Neve:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A kérelemhez benyújtott dokumentumok felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Megjegyzések: 

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

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

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

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

Dátum:……………………………………….. 

 

 

………………………………………… 

  Aláírás       Céges pecsét 

 


