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Település-egészségügyi, Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző 

Osztály hatósági tevékenysége 

 
1. Dohánytermék gyártásában előzetesen bejelentett adalékanyagokra vonatkozó 

tanulmányok értékelése 

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében az 

előzetesen bejelentett adalékanyagokra vonatkozó tanulmányokat a felhasználás 

megkezdésétől számított 2 év elteltével a bejelentőnek meg kell küldenie az NNK részére. Az 

NNK a benyújtott dokumentáció alapján a benyújtástól számított 6 hónapon belül 

megvizsgálja, hogy a dokumentáció nem indokolja-e az adalékanyagnak a 4. melléklet 

szerinti tiltott adalékanyagok listáján történő szerepeltetését. Ha az országos tisztifőorvos úgy 

ítéli meg, hogy az adalékanyagot fel kell venni a 4. melléklet szerinti listára, az adalékanyag 

további felhasználását megtiltja, és jogszabály-módosítást kezdeményez az egészségügyért 

felelős miniszternél a lista kibővítése érdekében. 
 

2. Új adalékanyag dohánytermék gyártásában történő alkalmazásának bejelentése 

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében az új 

adalékanyagoknak a dohánytermék gyártásában való felhasználását a felhasználás tervezett 

kezdő időpontját 6 hónappal megelőzően, de legkésőbb a felhasználás tervezett időpontját 30 

nappal megelőzően be kell jelentenie az NNK részére.  Az NNK a bejelentéstől számított 30 

napon belül a bejelentés alapján megvizsgálja, hogy a felhasználni tervezett adalékanyag 

szerepel-e a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján, azzal, hogy ha az nem szerepel 

a listán, és annak a listára való felvétele nem indokolt, a bejelentést tudomásul veszi, és erről 

tájékoztatja a bejelentőt.  
 

3. Új dohánytermék-kategóriákba tartozó dohánytermék bejelentése 

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 18/B.§ (1) bekezdése értelmében az új 

dohánytermék-kategóriákba tartozó dohányterméket be kell jelenteni hat hónappal a tervezett 

forgalomba hozatalt megelőzően. Az NNK a szolgáltatott adatok és információk alapján 

megítéli, hogy szükséges-e a termék betiltása. 
 

4. Az ivóvíz minőségének ellenőrzése során mérendő egyes jellemzők vizsgálati szám 

csökkentése 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 2. számú melléklete B) rész 2.9. pontja értelmében nem sérülékeny felszín 

alatti vízbázisok vize esetében az alumínium, az arzén, a benzol, a benz(a)pirén, a bór, a 

cianid, a cisz-1,2-diklór-etilén, az 1,2-diklór-etán, a fluorid, a peszticidek, a tetraklór-etilén, a 

triklór-etilén, a trihalometánok, a policiklusos aromás szénhidrogének, a higany, a szelén 

paraméterekre a vízvizsgálatok számát az országos tisztifőorvos vízellátó rendszerenként 

háromévente egy vizsgálatra csökkentheti a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
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– nem voltak kimutathatók az alsó méréshatárt vagy a határérték 30%-át meghaladó 

koncentrációban legalább egy hároméves időszak alatt rendszeres időközönként, a teljes 

vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi helyen vett mintából,  

– és ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő 

veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen várható 

tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná vagy az 

emberi egészséget veszélyeztetné. 

 

5. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, illetve medencés fürdővízellátásban vízzel 

közvetlenül érintkező bejelentés-köteles anyagok, termékek nyilvántartásba vétele és 

felülvizsgálata 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése alapján az első hazai forgalmazást megelőzően a 

forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) és C) alpontjában felsorolt, az ivó- és 

használati melegvíz-ellátásban vízzel  és medencés fürdővizekkel közvetlenül érintkező 

anyagokat, termékeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) felé be 

kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően.  

A bejelentés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a 

vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy 

alkalmazásuk nem eredményez-e a mikrobiológiai minőség romlást, továbbá kellemetlen íz- 

és szaganyagok ivóvízbe kerülését, ennek eredménye alapján dönt az engedély megadásáról. 

  

6. Hálózativíz-utókezelő vagy vízadagoló, ballonos vízadagoló kisberendezések, 

vízkezelési technológiák vízbiztonsági engedélyezése, felülvizsgálata 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a 

továbbiakban: NNK) az 5. számú melléklet I. pont D) és E) alpontjában felsorolt ivó- és 

használati melegvíz-ellátásban, valamint medencés fürdővizekkel kapcsolatban alkalmazni 

kívánt technológiákat, továbbá a hálózativíz-utókezelő vagy vízadagoló, ballonos vízadagoló 

kisberendezéseket vízbiztonsági szempontból engedélyezi. 

Az engedélyezés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe 

veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a 

technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá 

kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését, ennek eredménye alapján dönt az engedély 

megadásáról. 

 

7. A vegyes hulladék lebomlását, illetve szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy 

mikroorganizmus, továbbá a komposztálás gyorsítására vagy hatékonyságának 

növelésére szolgáló mikrobiológiai preparátumok és enzimkeverékek 

forgalmazásának bejelentése 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése 

értelmében a vegyes hulladék lebomlását, illetve szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy 

mikroorganizmus, továbbá a komposztálás gyorsítására vagy hatékonyságának növelésére 

szolgáló mikrobiológiai preparátumok és enzimkeverékek forgalmazását az országos 

tisztifőorvos részére be kell jelenteni. Az NNK a jogszabályban előírt és az eljárás során 
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megküldött adatok és dokumentumok alapján dönt a bejelentés elfogadásáról, illetve 

elutasításáról. 

 

A részletes ügyleírások, ügyfél tájékoztatók a „Jogszabályok/Útmutatók” menüpont alatt 

találhatóak: 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-

egeszseghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok-utmutatok 

 

8. Országos hatáskörű szerv által kidolgozott programok véleményezése 

 

Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

3. számú melléklet I.1. pont b) alpontja alapján országos hatáskörű szerv által kidolgozott 

terv, illetve program esetén az országos tisztifőorvos  vizsgálja a terv, illetve 

program  megvalósítása során várható környezeti hatásának jelentőségét a környezet- és 

település-egészségügyre kiterjedően. 

 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok-utmutatok
https://www.nnk.gov.hu/index.php/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok-utmutatok

