IVÓVÍZZEL, FÜRDŐVÍZZEL ÉS HASZNÁLATI
MELEGVÍZZEL ÉRINTKEZŐ TERMÉKEK
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MENETE
Milyen termékekre szükséges
vízbiztonsági engedély?
Vízbiztonsági engedély szükséges az ivóvíz-, fürdővíz- és használati
melegvíz-kezelő
technológiákra,
a
hálózati
víz
utótisztító
kisberendezésekre, valamint a hálózati és ballonos vízadagolókra.
Kérdéses esetben javasoljuk felvenni a kapcsolatot a Nemzeti
Népegészségügyi Központtal.
Abban az esetben is szükséges ivóvízbiztonsági engedély, ha az adott termék
rendelkezik külföldi, akár EU-n belüli engedéllyel!
További információ: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8.§. és 5. melléklet

1. lépés: Közegészségügyi szempontú
szakvéleményezés
Dokumentáció
(terméktípusonkénti tájékoztató
alapján, a Kérelmező által
benyújtva)

Laboratóriumi
vizsgálatok
(terméktípus és benyújtott dokumentáció
alapján, ha szükséges)

Szakvélemény
Termék értékelése
Javaslatok az
alkalmazás feltételeire
Kizárólag
közegészségügyi
szempontú

Időtartam: teljeskörű dokumentáció benyújtását követően 30 nap + 8 hét
laboratóriumi vizsgálatok esetén
Költségek: 80.000 Ft + ÁFA + a laboratóriumi vizsgálatok díja
Szakvélemény érvényessége: 1 év (ezen belül kell megkérni a
vízbiztonsági engedélyt)
Illetékes főosztály: NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály
További információ: vizosztaly@nnk.gov.hu

2. lépés: Vízbiztonsági engedély
Közegészségügyi
szempontú
szakvélemény

Dokumentáció
(a Kérelmező nyújtja be a Korm.
rendelet 5. melléklete szerint)

Vízbiztonsági
engedély
Döntés (engedély kiadása,
visszautasítás, elutasítás)
Feltételek, közegészségügyi
alkalmazási előírások
meghatározása, indokolás
Jogorvoslati tájékoztatás
Az engedély kiadását követően
forgalmazható a termék

Ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján teljes
eljárásban 60 nap. Ha a benyújtott kérelem és mellékletei nem felelnek meg a jogszabályban foglalt
követelményeknek, 8 napon belül hiánypótlási felhívás kerül kiadásra.
Költségek: 96.000 Ft/termék igazgatási szolgáltatási díj
Engedély érvényessége: általában 5 év, de meghatározható ennél rövidebb érvényesség, soron kívüli
felülvizsgálat. Az engedély kötelező felülvizsgálatának elmulasztása az engedély visszavonását vonja maga
után.
Illetékes főosztály: NNK Közegészségügyi Főosztály
További információ: kozegeszseg@nnk.gov.hu

Közhiteles nyilvántartás
A termék felkerül a közhiteles nyilvántartásba:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepulesegeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzoosztaly/hatosagi-nyilvantartasok
Fontos figyelni az engedély érvényességét, és legalább 3
hónappal a lejárat előtt elindítani a felülvizsgálathoz szükséges
szakvéleményezési eljárást az NNK-nál.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Szakvéleményezési tájékoztatók:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/kornyezetegeszsegugyi-laboratoriumiosztaly/vizhigienes-laboratorium/szakvelemenyezesi-tajekoztatok
Tájékoztató az engedélyezésről:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezetiegeszseghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok-utmutatok

Szakvéleményezéssel kapcsolatban:

vizosztaly@nnk.gov.hu

+36-1/476-1173

Engedélyezéssel kapcsolatban:

kozegeszseg@nnk.gov.hu

+36-1/476-1220

