
 
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

 

  

Tájékoztató 
otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezésekre és vízadagoló berendezésekre vonatkozó 

rendszeres és soron kívüli felülvizsgálathoz kapcsolódó szakvéleményezési eljárásról, 

az ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok menetéről 

 

 

 
A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet alapján kiadott, otthoni ivóvíz utótisztító 

kisberendezésekre, vízadagoló berendezésekre (továbbiakban: termék vagy termékek) 

vonatkozó ivóvízbiztonsági engedélyek határozatlan idejűnek tekintendők, de rendszeres 

felülvizsgálatukat 5 évente az Engedélyesnek kell kezdeményeznie. Amennyiben az 

engedélyezéshez szükséges szakvélemény keretében elvégzett laboratóriumi vizsgálatok 

eredményei alapján indokolt, az 5 éves felülvizsgálati időn kívül előírásra kerülhet ettől eltérő 

idejű, általában 1 vagy 2 éven belül elvégezendő soron kívüli felülvizsgálat.  

 

Az ivóvízbiztonsági engedély felülvizsgálatának folyamata két lépcsős: 

1) A Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi 

Főosztálya a termék közegészségügyi szempontú szakvéleményt készít. Értékeli, hogy a 

benyújtott dokumentáció, illetve esetleges laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok alapján, hogy a 

termék nem okoz-e a fogyasztó egészségére kockázatos minőségi változásokat.  

2) A felülvizsgálatra vonatkozó igazolást kiadása pozitív elbírálású 

szakvéleménnyel rendelkező termékek esetén külön, kérelemre indult hatósági 

eljárásban a Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Főosztálya adja ki. 

 

A felülvizsgálatok kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) 

szakvéleményt ad ki, amely felülvizsgálati szakvélemény benyújtott dokumentáció és 

ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján kerül kiadásra. 

 

A rendszeres és soron kívüli felülvizsgálat kapcsán kiadott NNK szakvéleményhez az alábbi 

dokumentumok benyújtása mindenképpen szükséges: 

- NNK-nak címzett hivatalos Megrendelő levél (a Megrendelő levélre vonatkozóan 

mellékelten talál mintát); 

- gyártói igazolás arról, hogy a termék gyártása során nem történt változás a korábbi 

szakvéleményezési eljárás során benyújtott dokumentumokhoz képest, azaz nem 

változott a termék gyártója, a gyártási eljárás, valamint minden vízzel érintkező 

alkatrész (szűrőanyagok és egyéb vízzel érintkező anyagok) összetétele, gyártója, 

minősége; 

- amennyiben a termék gyártásában változás következett be, a gyártói igazolásnak ki 

kell térnie arra, hogy mely vízzel érintkező vagy vízkezelő anyagok kerültek 

módosításra (milyen anyag helyett mi került beépítésre). Emellett be kell nyújtani 

ismételten a vízzel érintkező és vízkezelő alkatrészekre vonatkozó táblázatot, valamint 



az új anyagok / alkatrészek teljeskörű dokumentációját. A dokumentáció alapján 

dönthető el, hogy a módosítás alapján a terméket új termékként szükséges kezelni (és 

így teljeskörű laboratóriumi vizsgálat szükséges, vagy felülvizsgálatként kezelhető-e); 

- magyar nyelvű használati útmutató. 

 

A megrendelő levél és a szakvéleményezéshez szükséges dokumentáció postai úton, 

személyesen vagy elektronikus úton nyújtható be. Elektronikus benyújtás a 

vizosztaly@nnk.gov.hu címen történhet. Az elektronikus küldemények fogadása a 

csatolmányok mérete szempontjából korlátozott, illetve bizonyos tömörítő programokkal (pl. 

zip fájlok) tömörített fájlok fogadása nem megengedett, ezért elektronikus adatszolgáltatás 

esetén mindenképp javasolt visszajelzést kérni a dokumentáció beérkezéséről. 

A kérelemhez benyújtott segédanyagok, referenciák magyar vagy angol nyelvűek lehetnek. 

Egyéb idegen nyelv esetén angol vagy magyar nyelvű fordítás (nem szükséges hiteles 

fordítás) és az eredeti anyag másolata is mellékelendő.  

 

A szakvéleményeket termékenként adjuk ki, terméknek számít egy adott gyártó adott 

alapanyagokból összeállított terméke (tehát két különböző gyártó által előállított termék 

abban az esetben sem lehet azonos, ha azonos alapanyagokból kerül előállításra). Lehetőség 

van termékcsaládként történő szakvéleményezésre is, ebben az esetben igazolni szükséges, 

hogy a termékcsalád tagjainak gyártója, minősége, valamint vízzel érintkező anyagait teljes 

mértékben megegyeznek egymással (anyag, pontos összetétel, minőség, gyártó). A 

termékcsaládba tartozó termékek listáját (mérettartomány, elnevezés vagy típusok) minden 

esetben meg kell adni a szakvéleményezéshez.  

 

A felülvizsgálati szakvéleményezési eljárás során áttekintésre kerülnek az eredeti 

szakvéleményezéshez benyújtott dokumentumok is. Amennyiben ez a dokumentáció a 

jelenlegi eljárási rendhez képest hiányos, a felsoroltakon kívül egyéb dokumentumok 

benyújtása is szükséges lehet, ezt hiánypótlás keretében jelezzük a Kérelmező felé. 

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. 

 

Termékek laboratóriumi vizsgálatai, a termékek értékelése 

Minden felülvizsgálati eljárás során elvégezzük a termékek egyszerűsített ellenőrző 

laboratóriumi vizsgálatát. Ehhez a dokumentumokon kívül az NNK felé be kell jelenteni 

legalább egy olyan helyszínt, ahol az adott termék egy mintapéldánya legalább 6 hónapja 

üzemel, és a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy - előre megbeszélt időpontokban - itt 

történjenek a helyszíni szemlék, mintavételek. Amennyiben ez nem megoldható, igazoltan 

legalább 6 hónapja üzembe helyezett, és azóta rendszeresen használt termék Intézetünk 

laboratóriumában is felszerelhető. A kijelölt mintavételi helyszínen az NNK munkatársai 

legalább 3 (lehetőleg egymás utáni) héten heti egy alkalommal helyszíni szemlét tartanak, és 

mintát vesznek az adott termék által biztosított vízből az előzetesen meghatározott 

paraméterekre vonatkozóan. A paraméterek köre a korábbi vizsgálati eljárás alapján 

(kifogásolt vagy előzetesen nem vizsgált paraméterek) kerül meghatározásra. A helyszíni 

szemle során ellenőrzésre kerül a felhasználó részére átadott használati útmutató tartalma, a 

beüzemelés dátuma, a beüzemelés óta elvégzett fertőtlenítési eljárások, szűrőcserék és 

karbantartások időpontja, és az ezekről készült feljegyzések, szerviznaplók. Ezek az 

információk felhasználásra kerülnek a termék alkalmazhatóságának felülvizsgálata során. 
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Az NNK az alábbi esetekben ad ki pozitív elbírálású, támogató szakvéleményt: 

- Teljeskörű dokumentáció áll rendelkezésre a szakmai vélemény megadásához 

(amennyiben az előző szakvéleményezés során nem történt meg a hiánytalan 

dokumentáció benyújtása, a felülvizsgálati eljárás során a hiányzó dokumentumokat 

hiánypótlásként be kell küldeni).  A benyújtott dokumentumok alapján egyértelműen 

bizonyítható a termék változatlansága (termék neve, gyártója, vízzel érintkező 

szerkezeti anyagok, vízkezelő anyagok, azok gyártója, minősége, a termék gyártási 

eljárása stb.). 

- A benyújtott és a helyszíni szemlék során átnézett használati útmutató tartalmazza a 

vonatkozó ivóvízbiztonsági engedélyben szereplő alkalmazási feltételeket. 

- A helyszíni szemle során átnézett dokumentumok egyértelműen alátámasztják, hogy a 

használati útmutatóban megadott alkalmazási feltételek betartásra kerülnek (pl. 

megfelelő használati útmutató áll a felhasználó rendelkezésére, az előírtaknak 

megfelelően történt a fertőtlenítés, szűrőcsere, karbantartás gyakorisága stb.). 

- Amennyiben az NNK alkalmazottja által levett összes vízminta minősége megfelel az 

ivóvízre vonatkozó előírásoknak, és / vagy az NNK által alkalmazott kifogásoltsági 

értékeknek. Kifogásolt vagy nem megfelelő minőségű vízminta esetén: 1 alkalommal 

az Engedélyes intézkedést tehet a vízminőség javítására (pl. soron kívüli szűrőcsere, 

fertőtlenítés), amennyiben a nem-megfelelőség, illetve a kifogásoltság nem jelent 

kiemelt kockázatot, és az intézkedés megtétele után az NNK alkalmazottja által levett 

vízminta minősége megfelel az ivóvízre vonatkozó előírásoknak, és / vagy az NNK 

által alkalmazott kifogásoltsági értékeknek. 

 

 

Speciális tudnivalók 

A kisberendezések alkalmazása esetén alapfeltétel, hogy annak baktériumok elleni védelme 

biztosítva legyen. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján ezt nem látjuk biztosítva, 

a kisberendezés laboratóriumi vizsgálatát nem kezdjük el. A kisberendezésben elszaporodó 

baktériumok közegészségügyi szempontból kockázatot jelentenek, így a baktériumok elleni 

védelem megoldása nélkül nem tartjuk alkalmazhatónak a kisberendezéseket. A baktériumok 

elleni védelem leggyakoribb megoldásai: UV-lámpa, ezüstözött aktívszén töltet, KDF. 

 

Az ivóvíz minőségéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet tartalmaz minimális értéket 

az ivóvíz összes keménységére (50 mg/l CaO, 5°nk). A kívánt minimális összes keménységet 

valamilyen módszerrel biztosítani kell (visszasózó patron, kezelt és kezeletlen víz bizonyos 

arányú keverése, utólagos ásványi anyag adagolása pl. tabletta formájában). Amennyiben a 

kezelt víz ezt az értéket nem éri el, abban az esetben a kezelt víz hosszútávú, kizárólagos 

ivóvízként történő fogyasztása nem javasolható. Egyéb háztartási célokra (főzés, mosás, tea, 

kávé készítés, fürdés stb.) a kezelt víz korlátlanul felhasználható.  

 

Közösségi felhasználás esetén a speciális alkalmazási feltételek kerülnek meghatározásra. 

Egyes kisberendezések esetén (elsősorban a vízvizsgálati eredmények alapján) közösségi 

célra történő alkalmazás engedélyezését nem javasoljuk. A közösségi felhasználást a 

területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál be kell jelenteni. 

Közösségi felhasználás esetén a Kérelmezőnek vagy megbízottjának szervizszolgáltatás 

keretében kell biztosítania a rendszeres karbantartást (fertőtlenítés, szűrőcserék stb.).  

 

Az ivóvíz utótisztító kisberendezésekre vonatkozó használati útmutatóban, 

termékismertetőben, reklámanyagokban kizárólag olyan állítások tehetők a kisberendezés 

alkalmazásával eltávolítható paraméterekre vonatkozóan, amelyek egyértelműen igazoltak, és 



a termékre vonatkozó szakvéleményben, engedélyben szerepelnek. Amennyiben az előzetesen 

benyújtott dokumentáció, elvégzett vizsgálatok eredményei ezek igazolására nem tér ki, 

állítások egyértelmű igazolására az alábbi dokumentumokat tudjuk elfogadni: 

1) Magyar nyelvű egyetemi tankönyvekben leírtak az adott vízkezelő anyagra 

vonatkozóan az ezt megalapozó vizsgálati körülményekkel együtt, illetve a 

tankönyvben esetlegesen megadott feltételek igazolása. Kérjük az egyetemi 

tankönyv pontos hivatkozását megadni (szerző, cím, fejezetcím, oldalszám, kiadó, 

kiadás éve), illetve a vonatkozó rész másolatát megküldeni. 

2) Lektorált szakmai folyóiratcikk a kisberendezés vagy szűrőanyag adott 

paraméterre vonatkozó eltávolítási hatékonyságára vonatkozóan. Kérjük a 

folyóiratcikk pontos hivatkozását megadni, illetve kérjük a cikk másolatát, illetve – 

idegen nyelvű cikk esetén - egy rövid magyar nyelvű kivonatát benyújtani. 

3) Akkreditált, gyártótól független laboratóriumi vizsgálati eredmények benyújtása a 

kisberendezés vagy szűrőanyag adott paraméterre vonatkozó eltávolítási 

hatékonyságára vonatkozóan. A laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok 

alapparaméterein kívül bizonyos paraméterekre vonatkozó vizsgálatokban előzetes 

egyeztetést követően K+F szerződés keretében, külön díj megfizetése mellett 

Intézetünk is rendelkezésre áll. 

A hatékonyságot igazoló dokumentumok elfogadhatóságának megítélése Intézetünk 

hatásköre, amely során figyelembe vesszük a hatékonyságot megalapozó vizsgálatok 

körülményeit, lefolytatását, megbízhatóságát. 

   

Szakvéleményezési eljárás várható díja 

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

A szakvéleményt személyesen vehetik át, illetve postai úton juttatjuk el. Az NNK 

szakvélemény és ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok díja: 

Szakvélemény óradíja: 25.000 Ft + ÁFA (kb. 3 munkaóra kerül kiszámlázásra) 

Legalább 3 helyszíni szemle és akkreditált mintavétel szükséges. A vízmintavételek és 

vízvizsgálatok díja  az NNK aktuális árlistája alapján kerül kiszámolásra.  

 

Szakvéleményezési eljárás várható hossza 

A hiánytalan dokumentáció beérkezése után, illetve amennyiben a termék vizsgálata is 

szükséges, a vizsgálatok lezárulása után 30 munkanap, illetve indokolt esetben maximum 60 

munkanap (ez esetben az ügyfelet írásban értesítjük). 

 
Egyéb információk 

- A támogató szakvélemény tartalmazhat az eredeti szakvéleményben szereplőkhöz 

képest eltérő alkalmazási feltételeket, ebben az esetben új engedély kiadása lehet 

szükséges.  

- A felülvizsgálat során lehetőség van a termékcsalád kibővítésére, illetve a termék 

nevének módosítására is, ebben az esetben mindenképpen új engedély kerül kiadásra. 

- Szakvéleményünk, felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes.  

- A szakvélemény a postai úton eljuttatott számla befizetése, és annak igazolását 

követően adható ki. A szakvélemény kiadása postai úton történik, illetve lehetőség van 

személyes átvételre is (ezzel kapcsolatos igényét kérjük, jelezzék).  

 

Ivóvízbiztonsági engedélyezés felülvizsgálata 

A termék ivóvízbiztonsági engedélyének felülvizsgálatát az előzetes szakvélemény 

kiállításától számított egy éven belül kell kérelmezni a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. 



Fontos, hogy az engedélyezési eljárást csak a szakvéleményezési eljárás lezárultát követően 

indítsák meg! 

Az engedélyezés felülvizsgálata iránti kérelmet az anyag/termék forgalmazója vagy gyártója - 

természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem 

minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban, 

cégszerű aláírással kell benyújtani E-papíron keresztül (E-papír esetében a szervezetnév: 

Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI)). 

 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok felülvizsgálatkor 

– Gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről, 

– Nyilatkozat a termék változatlanságáról (különös tekintettel az összetételére, a 

gyártás 

során felhasznált alap- és segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, 

gyártójára), 

– Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum, 

– Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy 

gépkönyv, 

amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ivóvízbiztonsági engedély felülvizsgálatáért a kérelmező 

igazgatás szolgáltatási díjat köteles fizetni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő 

díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV.8. pontja alapján  

48 000 Ft/termék összegben.  

 

Az engedélyezés részleteivel kapcsolatban az NNK honlapján a 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi 

klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok utmutatok linken 

olvasható tájékoztatás, valamint kérdésre a Közegészségügyi Főosztály ad további 

felvilágosítást. Elérhetőség: kozegeszseg@nnk.gov.hu; 06-476-1220 
 

 

Az engedély folytonossága céljából az engedélyben megadott felülvizsgálati dátum előtt 

minimum 90 nappal kérvényezni kell a termék felülvizsgálatát. (Az ivóvízbiztonsági engedély 

rendszeres felülvizsgálatának ideje általában 5 év, amennyiben az igazolás ettől eltérő 

határidőt nem tartalmaz.)  

 

A szakvéleményezéssel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető: 

NNK Vízhigiénés szakmai terület 

Tel.: 476-1173, központi e-mail cím: vizosztaly@nnk.gov.hu 

Sebestyén Ágnes  

Tel.: 476-1154, e-mail: sebestyen.agnes@nnk.gov.hu 

 

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

 

Szakvélemény megrendelő  

 

Címzés: Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály  

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

 

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

 

Tisztelt Címzett! 

Megrendeljük Önöknél az alábbi vízzel érintkező anyag /anyagok higiéniás szempontból 

történő szakvéleményezését: 

 

Termékcsalád megnevezése (amilyen néven forgalomba kerül, ez fog szerepelni a 

szakvéleményben): 

 

Típusa, gyártói megnevezése (ha eltér): 

 

Termékcsaládba tartozó típusok felsorolása: 

 

Vízkezelés elve: 

 

Alkalmazási terület: 

 

Termékre vonatkozó ivóvízbiztonsági engedély száma: 

 

Termékre vonatkozó korábbi szakvélemény száma:  

 

 

A kérelmező cég: 

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

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

Címe:…………………………………………………………………………….……

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

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

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

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

 

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

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

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



 

A forgalmazó cég:  

Neve:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A gyártó cég:  

Neve:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

A kérelemhez benyújtott dokumentumok felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Megjegyzések: 

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

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

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

 

A megrendelő visszaküldésével az árajánlatot és teljesítési időt elfogadjuk. A megrendeléssel 

tudomásul vesszük, hogy a tárgyi szakvéleményezés kapcsán szakvéleményezési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelességünk van.  
 

 

Dátum:………………………………………..  

 

 

 
 

  Aláírás       Céges pecsét 

 

 


