Tájékoztató
az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben alkalmazni
kívánt anyagok és termékek nyilvántartásba vételéhez szükséges bejelentéséről
Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben alkalmazni kívánt
anyagok és termékek nyilvántartásba vételhez szükséges bejelentése az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 8/A. §-a alapján történik.
A Korm. rendelet alapján:
„8/A. § (1) Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont
A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező
anyagokat, termékeket az OTH felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt
követelményeknek megfelelően. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5.
számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza.
(2) A bejelentés tudomásulvételét az OTH az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek
maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a
használat feltételeit meghatározza.
(3) A bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási
kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok,
termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék
felhasználási feltételeire vonatkozóan.
(4) A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek
ötévente az OTH-nál kell kérelmezni, ha az OTH ettől eltérő időt nem határoz meg.
(5) A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza.
(6) A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének
elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelőség, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon
túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A nyilvántartásból törölt
elemeket a törlés indoklásával együtt az OTH a honlapján közzéteszi.
(7) A nyilvántartás adatainak módosítása - a bejelentő adataiban bekövetkező változások
kivételével - nem lehetséges.
(8) Az (1)-(7) bekezdésben foglalt előírásoknak az ivóvízellátáson kívül a közösségi használatra
szánt használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre,
anyagokra vonatkozóan is teljesülniük kell.
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A) Nyilvántartásba vételhez bejelentés köteles termékcsoportok
1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek (oxidáló, flokkuláló, koaguláló stb.), amelyek
minőségi követelményeire vonatkozóan nincs MSZ EN szabvány.
2. Ivóvíz kezelésére használatos termékek: fizikai kezelésére szolgáló szűrő, adszorbens,
ioncserélő gyanta, membrán, szűrőanyag, helyszíni klór-, klórdioxid-fejlesztő, desztilláló-,
dializáló- és fordított ozmózisos, UV sugárzó berendezés.
3. Műanyag csövek és tartályok és tárolók [polietilén (PE), polipropilén (PP), polivinilklorid
(PVC), akrilonitril-butadién-sztirén kopolimer (ABS), polietilén-tereftalát (PET), üvegszál
erősítésű műanyag (GRP) stb.], műanyag bevonattal ellátott fém csövek, műanyagok szigetelő
membránok.
4. Fém csövek és tartályok (beleértve a rozsdamentes acél termékeket is), kerámia és zománc
bevonatok.
5. Csövekhez és tartályokhoz kapcsolódó szerelvények, szelepek, csapok, szivattyúk, vízórák,
ragasztó, javító és tömítő anyagok.
6. Beton, habarcs és adalékanyagok, helyszínen készített in-situ PE javító és lamináló bevonat,
epoxi, poliuretán bázisú műanyag bevonat, korrózióvédelmi bevonat, bevonatrendszerek.
B) Bejelentésre nem kötelezett termékcsoportok
1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek (oxidáló, flokkuláló, koaguláló), amelyek
minőségi követelményeire vonatkozó MSZ EN szabványnak a termékminőség megfelel.
A szabványszámot a termék címkézésén fel kell tüntetni.
2. Ivóvízkezelésben használatos természetes ásványi és szervetlen segédanyag, szűrőanyagok,
amelyek minőségi követelményeire vonatkozóan van MSZ EN, MSZ EN ISO szabvány.
3. Közüzemi ivóvízkezelő eljárás, amely az A) pont szerinti elemeket nem tartalmazza, vagy
amelyről az OKI azt megállapítja.
4. Amennyiben az OKI szakvéleményében megállapította, hogy az alkalmazás közegészségügyi és
vízbiztonsági kockázata a fogyasztóra nézve elhanyagolható.
C) Bejelentés közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővízzel
érintkező termékcsoportok esetében
A 8/A. §-ban foglalt előírás alapján a közösségi használatra szánt használati melegvízzel és
medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek tekintetében az A) és B) pont
szerinti előírást kell alkalmazni. ”
A bejelentés lépései:
1. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben alkalmazni kívánt
anyag vagy termék nyilvántartásba vételéhez szükséges az Országos Környezetegészségügyi Intézet
pozitív elbírálású szakvéleményének megszerzése a termék közegészségügyi megfelelőségére
vonatkozóan. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet elvégzi a termék közegészségügyi
szempontú vizsgálatát, melynek eredményét szakvéleményben rögzíti. A szakvéleményezés
lefolytatására az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés Osztályához
(1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., központi telefon: 06/1/476-1100) lehet fordulni.
2. A szakvélemény birtokában az Országos Tisztifőorvosi Hivatal előtt kérelemmel lehet élni,
amelyet postai úton vagy faxon lehet megküldeni az alább megadott elérhetőségekre, illetve
személyesen lehet leadni az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban. (Kérelem e-mailen történő
beküldése hatósági eljárásban nem fogadható el.)

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal elérhetősége:
címzett:
Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos
cím:
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
telefax:
06/1/476-6428
A Korm. rendelet 5. számú melléklet/II. pontja alapján a kérelemnek tartalmaznia kell az
alábbiakat:
„1. Minden esetben be kell nyújtani az 1.1-1.9. pontokban felsoroltakat.
1.1. Az anyag megnevezése, kémiai összetétele (szerkezete), fizikai, kémiai tulajdonságai (szín,
szag, sűrűség stb.).
1.2. Az előállításához felhasznált anyagok jegyzéke (kémiai elnevezések).
1.3. A gyártó cég neve, telephelye.
1.4. A termék előállításának technológiája, beleértve az esetleges utókezelést.
1.5. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás.
1.6. A nemkívánatos, nem reagált monomerek és egyéb maradékok, szennyezőanyagok,
melléktermékek kimutatására szolgáló analitikai módszerek leírása és határértékek (minőségi
bizonyítvány).
1.7. A termék felhasználási területe (részletezve).
1.8. Az OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény.
1.9. Használati útmutató
2. A külön jogszabály hatálya alá nem tartozó, vízkezelésben használt vegyszer esetében az
1.1-1.9. pontokban felsoroltakon kívül:
2.1. Az adagolható mennyisége - normál, maximális dózis.
2.2. Az adagolás módja és ennek ellenőrzése.
2.3. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszere.
2.4. Egy évnél nem régebbi biztonsági adatlap (CAS és EINCS számmal).
2.5. A keletkező hulladék elhelyezésének terve.
3. Szerkezeti anyag, bevonat (rendszer) esetében az 1.1-1.9. pontokban felsoroltakon kívül:
3.1. Az anyag beépítési módjára vonatkozó leírás (utasítás).
3.2. Az anyag karbantartására, tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó utasítás.
4. Vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok szükségesek, amelyek alapján a kezelés
eredményessége, hatásai közegészségügyi és vízbiztonsági szempontból megítélhetők.
5. A kérelemhez benyújtott dokumentumok, referenciák magyar vagy angol nyelvűek lehetnek.
Egyéb nyelvek esetén magyar fordítást és az eredeti szakmai anyag másolatát kell mellékelni.
6. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.”
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése átutalással is teljesíthető, ez esetben az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) számú EüM rendelet 1. számú
mellékletének IV. 8. pontja szerint 96 000,- Ft, azaz kilencvenhat-ezer forint összegű igazgatási
szolgáltatási díjat szükséges az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000 sz.
számlaszámára átutalni.
A kérelmet minden esetben eredeti aláírással és cégszerű pecséttel kell ellátni.
A bejelentésre akkor is szükség van, ha az adott termék az EU valamelyik tagállamában vagy
harmadik országban már engedélyezett.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás ügyintézési ideje 21 nap, amelyet a
33.§ (7) bekezdése szerint az eljáró hatóság vezetője egy alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal
meghosszabbíthat.
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