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Tájékoztató 
Ivó- vagy fürdővíz kezelésére alkalmazott, nem biocid vegyszerek közegészségügyi 

szempontú szakvéleményezéséről 
 
 

Ivó- vagy fürdővíz kezelésére alkalmazott, nem biocid vegyszerek (továbbiakban 
vegyszerek) egészségügyi szempontú szakvéleményezése a 201/2001 (X.25) 
Kormányrendelet alapján történik. A benyújtott dokumentáció alapján tudjuk megítélni, hogy 
a vegyszer alkalmazása nem okoz-e a kezelt vízben a fogyasztó egészségére kockázatos 
minőségi változásokat.  

A 201/2001 (X.25) Kormányrendelet 5. mellékletének B) része alapján nem 
bejelentés-kötelesek az alábbi termékek: 

„1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek (oxidáló, flokkuláló, koaguláló), 
amelyek minőségi követelményeire vonatkozó MSZ EN szabványnak a termékminőség 
megfelel. A szabványszámot a termék címkézésén fel kell tüntetni. 

2. Ivóvízkezelésben használatos természetes ásványi és szervetlen segédanyag, 
szűrőanyagok, amelyek minőségi követelményeire vonatkozóan van MSZ EN, MSZ EN ISO 
szabvány. 

… 
4. Amennyiben az OKK szakvéleményében megállapította, hogy az alkalmazás 

közegészségügyi és vízbiztonsági kockázata a fogyasztóra nézve elhanyagolható.” 
A termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó termékszabvány feltételeinek. A 

szabványnak a termékre kell vonatkoznia, nem külön az összetevőkre, ha több –akár 
szabvánnyal rendelkező- összetevőből áll a termék, akkor a bejelentés-köteles 
csoportba tartozik. 

A vegyszerek szakvéleményezéséhez elsőként egy megrendelő nyilatkozatot és egy 
dokumentum-csomagot kell benyújtaniuk. A megrendelő nyilatkozatban szerepeljen a gyártó 
cég neve, címe, a forgalmazó cég neve, címe, adószáma, számlázási címe, a termék neve.  

A dokumentumokat postai úton és e-mailben is benyújthatják Intézetünkbe. 
Cím: Országos Közegészségügyi Intézet  

         Vízhigiénés osztály  

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., 1437 Budapest, Pf. 777/1.  Tel.:(1) 476-
1173, Fax:(1) 215-0148 
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu 

 
A kérelemhez benyújtott dokumentumok, 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. A 



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

 
1) A termék neve, hatóanyagainak megnevezése, kémiai összetétele, fizikai, kémiai 

tulajdonságai, CAS- és EINECS- szám 
2) Az előállításhoz felhasznált anyagok jegyzéke 
3) A gyártó és forgalmazó neve, címe 
4) Termék előállításának technológiája 
5) Gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás, minőségbiztosítási tanúsítvány 
6) 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 

7) Alkalmazás célja 
8) Adagolható mennyiség, normál és maximális dózis 
9) Adagolás módja és ennek ellenőrzése 
10) Egy évnél nem régebbi Biztonsági adatlap eredeti és magyar nyelven, mely 

tartalmazza a termék pontos (hatóanyag tartalom maximálisan ±5% pontossággal) 
összetételét 

11) Termék vízben lévő koncentrációjának meghatározása 
12) Keletkező hulladék elhelyezési terve 
13) Más (hazai vagy külföldi) hatóság által kiadott engedély 
14) Tárolás, eltarthatóság 
15) Kiszerelés módja 
16) Az állandó minőség garanciája vagy független vizsgáló által végzett ellenőrzések 

gyakorisága 
17) Címketerv (mely tartalmazza a termék pontos összetételét és az eltarthatóságot) és 

használati útmutató (mely tartalmazza az adagolásra vonatkozó pontos előírásokat) 
18) Amennyiben a termékre nem vonatkozik szabvány, az összetétel alapján általunk 

meghatározott paraméterekre vonatkozó gyártótól független, akkreditált laboratórium 
által kiadott minőségi bizonyítvány 

 
A vizsgált vegyszert közegészségügyi szempontból nem tartjuk alkalmazhatónak az alábbi 
esetekben: 

- a vegyszer gyártója nem rendelkezik a gyártásra vonatkozóan minőségbiztosítással; 
- a vegyszer minősége nem elégíti ki a vonatkozó termékszabványokban rögzített 

tisztasági követelményeket; 
- a vegyszer használata, összetétele közegészségügyi szempontból kockázatot jelent. 

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

adható ki. A szakvéleményt személyesen vehetik át, illetve postai úton juttatjuk el.  
A szakvélemény elkészítésének díja:  

Vegyszerenként 80.000 Ft+ÁFA. 
 



A szakvélemény nem jelenti a termék közegészségügyi szempontú nyilvántartásba 
vételét, bejelentését. Szakvéleményünk alapján a nyilvántartásba vételt – a 201/2001. (X.25.) 
Kormányrendelet alapján – a forgalmazó székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályától kell kérniük. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 201/2001. 
(X.25) Kormányrendelet 5. melléklet II. pont szerinti dokumentumokat kell csatolni. 
Szakvéleményünk felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes. 

 
A vegyszerek szakvéleményezésével kapcsolatban további tájékoztatást adnak: 

 

Izsák Bálint témafelelős (061/476-1100/1401 vagy 2141; izsak.balint@oki.antsz.hu)  

 

Vízhigiénés osztály (061/476-2211; vizosztaly@oki.antsz.hu)  


