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Tájékoztató 
II vvóó--  ééss  hhaasszznnáállaatt ii   mmeelleeggvvíízzeell llááttááss  tteerr üülleettéénn  aallkkaallmmaazznnii   kkíívváánntt  vvíízzkkeezzeellééssii   tteecchhnnoollóóggiiáákk    
eeggéésszzssééggüüggyyii   sszzeemmppoonnttúú  ffeellüüllvviizzssggáállaattáárr óóll ,,  ééss  aazz  eell lleennőőrr zzőő  llaabboorr aattóórr iiuummii   vviizzssggáállaattookk  

mmeenneettéérrőőll   
 

 
Az iivvóóvvíízz,,  hhaasszznnáállaattii   mmeelleeggvvíízz  ééss  mmeeddeennccééss  ffüürrddőővvíízz  eell llááttááss  tteerrüülleettéénn  aallkkaallmmaazznnii   

kkíívváánntt  vvíízzkkeezzeellééssii   tteecchhnnoollóóggiiáákk  egészségügyi szempontú szakvéleményezése, felülvizsgálata 
a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet 5. számú melléklete alapján történik. A felülvizsgálatok 
kapcsán az Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság (továbbiakban: OKI) felülvizsgálati 
nyilatkozatot, ill. bizonyos esetekben szakvéleményt ad ki. Az OKI felülvizsgálati 
nyilatkozat, ill. szakvélemény megléte esetén az OTH Igazgatóságe ad ki a felülvizsgálat 
megtörténtéről igazolást vagy új feltételekkel újra nyilvántartásba veszi. 

Az adott termék felülvizsgálatához elsőként egy hivatalos megrendelő levelet és egy 
dokumentum-csomagot kell Igazgatóságünkhöz benyújtaniuk.  
A megrendelő levél elvárásai: fejléces papír, aláírással, pecséttel, dátummal ellátva. Címzése 
az Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság Vízhigiénés osztálya legyen (Bp. 1097 
Albert Flórián út 2-6., Fax: 215-0148) 
Szerepeljen benne: 

- a technológia neve, alkalmazási területe (pl.: ivóvízellátás, használati melegvízellátás, 
medencés fürdővíz ellátás); 

- a korábbi ügyre való hivatkozás: tehát a meglévő korábbi OKI szakvélemény száma ill. 
OTH nyilvántartási száma; 

- a kérelmező cég / engedélyes neve címe, számlázási címe; 
- a kérelmező cég / engedélyes adószáma; 
- a kérelmező cég /engedélyes egyéb elérhetőségei, esetleg kapcsolattartó; 
- a vízzel érintkező elemek anyagainak, a gyártóik nevének és címeinek, valamint ezen 

anyagok OTH engedély-számainak tételes megadása; 
- a vízkezelésben használt vegyszerek anyagainak, a gyártóik nevének és címeinek, 

valamint ezen vegyszerek OTH engedély-számainak tételes megadása; 
- a kérelemhez benyújtott vagy a jövőben mellékelni kívánt dokumentumok felsorolása 

 
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. 

 
A dokumentum-csomagnak az alábbi információkat, valamint az azokat igazoló 
dokumentumokat kell tartalmaznia:  
1. A termék neve 
2. A gyártó cég neve, címe 
3. A forgalmazó cég neve, címe 



4. A korábbi ügyre való hivatkozás: tehát a meglévő korábbi OKI szakvélemény száma ill.  
OTH nyilvántartási száma 

5. Alkalmazás célja, alkalmazási területek (pl. ivóvíz, használati melegvíz: 60 illetve 80 °C) 
6. Javasolt alkalmazási terület részletes ismertetése (használati utasítás, szórólap stb.) 
7. Minőségbiztosítás (gyártástechnológiára vonatkozóan (pl. ISO 9001)) 
8. Gyártói igazolás arról, hogy a termék gyártása során nem történt változás az előző 

szakvéleményezési eljárás során benyújtott dokumentumokhoz képest.  Azaz ugyanaz a 
termék gyártója, a gyártási eljárása, valamint a termék összetétele minden a gyártáshoz 
felhasznált alapanyag és segédanyag (annak gyártójának, minőségének tekintetében is) 
azonos.   

 
Amennyiben a dokumentáció és a hivatalos megrendelőlap hiánytalanul beérkezett, 
megkezdjük a termék felülvizsgálatát.  
  
A dokumentumok átnézése után, amennyiben indokolt további dokumentumok bekérésére 
kerülhet sor hiánypótlás keretében.  
Felülvizsgálat menete: 

- A felülvizsgálat első körben a benyújtott dokumentumok és korábbi meglévő 

vizsgálati eredmények újraértékelésén alapul.  

- Amennyiben a benyújtott dokumentumok és korábbi vizsgálati eredmények áttekintése 

során aggályok merülnek fel, illetve a bevizsgálás óta   jogszabályváltozás vagy azóta 

megismert új tudományos eredmények születtek, a felülvizsgálat során az új 

információk / ismeretek birtokában szükségessé válhat  a termék laboratóriumi 

ellenőrző vizsgálatának elvégzése.   

 

A felülvizsgálat díjai: 
 

1. felülvizsgálat és szakvéleményezés, adminisztrációval: 

 50 000 -80 000Ft+áfa/termékenként,  

2. Amennyiben a felülvizsgálat során egyes mintadarabok vizsgálatára ismét sor 

kerül, abban az esetben: 

- egyszerűsített vizsgálat szakvéleménnyel: 9- 16 munkaóra 

- bővített vizsgálat szakvéleménnyel: 12-20 munkaóra 

Óradíj: 25 000 Ft/h+ Áfa 

 
Egyebek: 
 
 

• A vizsgált terméket közegészségügyi szempontból nem tartjuk tovább 

alkalmazhatónak abban az esetben, ha időközben új ismeretek, új minősítési 

szempontok miatt közegészségügyi veszély merül fel a termék használata 

során. Ilyen esetben a meglévő engedély/nyilvántartás visszavonásra kerülhet.  



• A támogató szakvélemény tartalmazhat az eredeti szakvéleményben 

szereplőkhöz képest eltérő alkalmazási feltételeket is. 

 
 
A felülvizsgálati nyilatkozatunk, ill. szakvéleményünk, felülvizsgálat nélkül a 

kiadástól számított egy évig érvényes.  
A szakvélemény a postai úton eljuttatott számla befizetése, és annak igazolása 

után adható ki. A nyilatkozatot, ill. szakvéleményt személyesen vehetik át, illetve postai 
úton juttatjuk el, ha igényüket jelzik ez ügyben. 
 
OTH Nyilvántartásba vétel: 

 
Felülvizsgálati nyilatkozatunkkal vagy Szakvéleményünkkel, a kiadástól számított egy 

éven belül, az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (OTH) kell fordulni a terméknyilvántartás 
folytonosságáért (kozegeszsegugy@oth.antsz.hu). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek 
külön igazgatás szolgáltatási díja van: 48.000 Ft (1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet 
IV.16. pontja szerint). 

 
A nyilvántartásba vételi igazolások határozatlan ideig érvényesek, ha az igazolás ettől 

eltérő határidőt nem tartalmaz. A határozatlan idejű érvényesség feltétele az igazolásban 
meghatározott időközönként történő felülvizsgálat elvégeztetése. A felülvizsgálatot a 
megadott felülvizsgálati időpont előtt legalább 90 nappal kérvényezni kell.  

 
 

A vízkezelő technológiák szakvéleményezésével, felülvizsgálatával  
kapcsoltban további tájékoztatást adnak: 

 

Témafelelős: Brodmann Tibor 

e-mail: brodmann.tibor@oki.antsz.hu 

Témafelelős: Dávidovits Zsuzsanna  

e-mail: davidovits.zsuzsanna@oki.antsz.hu 

További információt adó kollégák: Sebestyén Ágnes:  

e-mail: sebestyen.agnes@oki.antsz.hu 

vagy: vizosztaly@oki.antsz.hu 

 

 

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

 

 

 

2016. január 01. 

 

 



 

Céges fejléc 

Megrendelő  

 

Címzés: Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság Vízhigiénés osztálya  

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

 

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

Tisztelt Címzett! 

Megrendeljük Önöknél az alábbi vízkezelő technológia higiéniás szempontból történő 

felülvizsgálását: 

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

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

Mérettartománya:………………………………………...……………………………... 

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

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

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

• Ivóvíz ellátás 

• Ivóvíz és használati melegvíz ellátás 

• Medencés fürdővíz ellátás 

 

 (A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó!) 

A felülvizsgálatot …………. 0C-ig kérjük elvégezni. 

A technológiára készült OKI szakvélemény száma / címe: 

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

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

A technológiára meglévő OTH nyilvántartási szám:……………………………………… 

A kérelmező cég: 

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

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

Címe:…………………………………………………………………………….……

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

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

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



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

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

megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

A gyártó cég  

Neve:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A kérelemhez benyújtott vagy a jövőben mellékelni kívánt dokumentumok felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Megjegyzések: 

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

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

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

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

Dátum:……………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………… 

  Aláírás       Céges pecsét 


