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Az ivóvíz minőségének ellenőrzése során mérendő egyes jellemzők vizsgálati szám 

csökkentése 

1. Ügy megnevezése, tárgya 
 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. 

rendelet 2. számú melléklete B) rész 2.3.2. pontja értelmében 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 policiklusos aromás szénhidrogének, a higany, 

a szelén, kadmium, klorid, szulfát, nátrium, urán, THM, PFA, trícium, radon, indikatív dózis 

továbbá a 4. § (5) bekezdése szerinti paraméterekre a vizsgálati szám ivóvízellátó 

rendszerenként az országos tisztifőorvos engedélyével egy vizsgálatra csökkenthető az 

ivóvízellátó rendszerbe betáplálási ponton. 

Az első engedély kiadásának együttes feltételei:  

– a komponensek nem voltak kimutathatók az alsó méréshatárt vagy a határérték 30%-át 

meghaladó koncentrációban legalább a kérelem beadását megelőző hároméves időszak 

alatt a rendszeres időközönként a teljes ivóvízellátási körzetre reprezentatív mintavételi 

helyen vett mintából, és  

– az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés 

és a 6. § (1) bekezdése szerinti kockázatértékelés, valamint a rendelkezésre álló, 

közegészségügyi szempontból releváns összes információ megerősíti, hogy nincs olyan 

ésszerűen várható tényező, amely az ivóvíz minőségének romlását okozná vagy az emberi 

egészséget veszélyeztetné. 

A vizsgálati szám nem csökkenthető olyan paraméterek vizsgálatára vonatkozóan, amelyek 

ivóvízben történő megjelenésére az elosztó hálózatból vagy a fogyasztó belső hálózatából 

történő kioldódás következtében is számítani lehet, valamint értéke a hálózatban különböző 

biológiai és biokémiai folyamatok következtében változhat. 

A vizsgálati szám csökkentés nem érvényes, amennyiben rendkívüli vízszennyezés kockázata 

merül fel vagy másik vízbázisról működő hálózatról vízátvételre kerül sor. 

A vizsgálati szám csökkentés nem mentesít a tárgyi paraméterekből eredő közegészségügyi 

kockázatok értékelése alól, azt a települési ivóvízellátó rendszerre készítendő és évenként 

felülvizsgálandó ivóvízbiztonsági tervben tárgyalni szükséges.  

Az engedély határozatlan időre szól, de 6 évente felülvizsgálat-köteles. 

Az országos tisztifőorvos országos illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. 

§ (3) bekezdése állapítja meg.  
 

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefonszáma, 

ügyfélfogadás rendje 
 

Országos Tisztifőorvos 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Főosztály 

1437 Budapest, Pf: 839. 

Telefon: 06 1/476-1220 
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E-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu 

Hivatali Kapu: NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197 

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

 

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. 

rendelet. 

 

4. Ügyintézési útmutató 

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet 

Az engedély iránti kérelmet a vízellátó rendszer üzemeltetője - természetes személy vagy jogi 

személy esetén annak képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban, cégszerű aláírással kell 

benyújtani cégkapun keresztül. 

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok   

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 

a) a kérelmező 

aa) nevét, 

ab) székhelyét és telephelyét, adószámát, 

ac) a jogi személy létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági 

nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem 

kötött szolgáltató esetén az alapító okirat), képviselője nevét, elérhetőségét, a 

képviselet jellegét, tartalmát; 

b) a kérelem tárgyát képező vízellátó rendszer tekintetében mely paraméterekre kérik a 

vizsgálati szám csökkentését. 

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok engedélyezéskor 

– érvényes ivóvízbiztonsági terv,  

– 2027. január 12. után benyújtott kérelmek esetén a 6. § (1) bekezdése szerinti 

kockázatértékelés adatai, 

– a vízbázis védettségét vagy a mesterségesen védelemben tartást igazoló dokumentumok, 

azaz a vízbázis diagnosztikai vizsgálat eredménye, vagy a vízbázis védőterületi határozat, 

ennek hiányában a védelembe helyezési terv, vagy mindezek hiányában az utolsó 

kútvízvizsgálati tríciummérési eredmény, 

– az utolsó három évre az összes rendelkezésre álló hálózati és ivóvízellátó rendszerbe 

betáplálási pontra vonatkozó eredmények, valamint kútvíz vizsgálati eredmény. 

4.4 A kérelemhez csatolandó dokumentumok felülvizsgálatkor 

– érvényes ivóvízbiztonsági terv, 

– 2027. január 12. után benyújtott kérelmek esetén a 6. § (1) bekezdése szerinti 

kockázatértékelés adatai, 

– az utolsó 6 év kútvizsgálati eredményei és a teljes ivóvízellátási körzetre reprezentatív 

mintavételi helyeken vett ivóvízvizsgálati eredmények,  

– a vízbázis védettségét igazoló dokumentumok, azaz a vízbázis diagnosztikai vizsgálat 

eredménye vagy a vízbázis védőterületi határozat, vagy ennek hiányában az utolsó 

kútvízvizsgálati tríciummérési eredmény. 

mailto:kozegeszseg@nnk.gov.hu
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4.5 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott 

formanyomtatványok 

- 

4.6 Ügyintézési folyamat leírása 

A hatósági ügyintézési folyamat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései alapján történik. 

A hatóság a dokumentáció beérkezését követően megvizsgálja annak teljességét és 

megfelelőségét. Ha a kérelem hiányosan vagy nem megfelelően került benyújtásra, akkor az 

eljárás során a hatóság egy ízben hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. 

A hiánypótlás típusai és elmulasztásának következményei: 

 az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztása esetén 

hiánypótlásra kerül sor az Ákr. 44. § alapján, amelynek keretében felhívás történik a 

fizetés teljesítésére (jellemzően a végzés kézhez vételétől számított 8 napos határidő 

megadásával). A megadott határidőn belüli befizetés elmulasztása az eljárás 

megszüntetését vonja maga után az Ákr. 47. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

 az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának elmulasztása vagy 

azok hiányossága esetén, az Ákr. 44. § alapján kerül sor a hiánypótlási felhívásra, az 

eljárási határidő figyelembe vételével meghatározott, ésszerű határidő megadásával. A 

megadott határidőn belüli hiánypótlás teljesítésének elmulasztása az Ákr. 47. § (1) 

bekezdés b) pontjára tekintettel az eljárás megszüntetését vonhatja maga után. 

 amennyiben a tényállás tisztázásához további adat szükséges az Ákr. 62. § (1) 

bekezdésére tekintettel a hatóság bizonyítási eljárást folytat le, melynek során 

hiánypótlásra kerülhet sor az eljárási határidő figyelembe vételével meghatározott, ésszerű 

határidő megadásával. A megadott határidőn belüli hiánypótlás teljesítésének elmulasztása 

esetén a kérelem elutasításra kerül. 

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, akkor a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre 

szólíthatja fel az Ákr. 63. § alapján. Ha az ügyfél nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, akkor az eljárás az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontja értelmében 

megszüntetésre kerül. 

A hatóság a jogszabályban előírt és az eljárás során megküldött és vizsgált adatok és 

dokumentumok alapján dönt az engedély megadásáról vagy elutasításáról. 

4.7 Közreműködő  egyéb hatóságok, intézmények 

- 

 

5. Ügyintézési határidő 

Az Ákr. 39. § szerint a kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes 

eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását. 

Az Ákr. 50. § (1) bekezdése alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési 

határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. 

Az Ákr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc 

nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. 

§ (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes 

gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye 



4 
 

sommás eljárásnak. Így a vizsgálati szám csökkentés teljes eljárásban kerül minden esetben 

lefolytatásra. 

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján az ügyfél kérelmezheti az eljárás szüneteltetését. Az 

eljárást az Ákr. 49. § (2) bekezdése szerint az ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi 

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a 

hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné. 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

6. Igazgatási szolgáltatási díj mértéke, megfizetés módja 

Az eljárásért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) 

EüM rendelet 1. számú melléklete IV.5. szerinti (vízminőségi jellemző alóli felmentés) 

igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni. A díj megfizetését a 

kérelem benyújtásakor igazolni szükséges.  

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az NNK számlájára átutalással, 

készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján vagy az NNK házipénztárába 

fizetheti be.  

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalással történő teljesítése esetén a díjat az NNK Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-00290438-00000000 számú számlájára lehet befizetni. A 

közleményben fel kell tüntetni a cég és a vízellátó rendszer nevét. 

A díj megfizetését igazoló dokumentumot - a gyorsabb ügyintézés érdekében – meg kell 

küldeni az NNK részére, a kérelem részeként, illetve folyamatban lévő eljárás esetén az ügy 

iktatószámára és ügyintézőjére történő hivatkozással. 

A díj adómentes, illetve az összeg beérkezését követően az NNK hivatalos számlát küld az 

ügyfél részére. 

Az Ákr. 47. § (1) bekezdés d) pontja alapján amennyiben az ügyfél nem tesz eleget eljárási 

költség előlegezési kötelezettségének a hatóság az eljárást megszünteti. 
 

7. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek 

Az ügyfél az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor nyilatkozatot, 

észrevételt tehet. 

Az Ákr. 6. § alapján az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az 

ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint „az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak 

befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.” 

Az Ákr. 64. § (1) bekezdése alapján „ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával 

pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges.” 

Az Ákr. 65. § (1) bekezdése értelmében a hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, 

és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 

alapján nem szerezhető be – a 36. § (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – 

felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására. 
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8. Jogorvoslati lehetőségek 

A hatóság döntését sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől 

számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A 

keresetlevelet a területileg illetékes törvényszékhez címezve, az NNK-hoz kell benyújtani. A 

jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag 

elektronikus úton nyújthatja be. 

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására 

lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén 

megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új 

eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. 

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. 

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének 

kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben 

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás 

illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni. 

A döntés elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági 

felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati kérelem 

benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § 

(1) bekezdése határozza meg. Az illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja 

rendelkezik.  

 

9. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás 

A kérelmet és mellékleteit, valamint a hiánypótlás során benyújtandó dokumentumokat az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése szerinti ügyfél és jogi 

képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerint: „a gazdálkodó szervezetek 

kötelesek bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus 

kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség). A 

hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltatásokat szintén e törvény határozza meg.” 

Az E-ügyintézési tv. 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az 

állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó 

szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfelek jogi képviselői cégkapun, 

mint hivatalos elérhetőségen keresztül kötelesek kapcsolatot tartani az elektronikus 

ügyintézés biztosítására kötelezett szervekkel. 

 

Budapest, 2023. február 20. 


