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HATÁRozAT

A Megatherm Kereskede|mi Kft. (2030 Érd, Bajcsy.Zsilinszky út 135.;
a továbbiakban: Forgalmazó) kérelmére, a TDM BRASS S.r.l. (I-25030 Maclodio (Brescia),
Via Artigiani' 9l5., olaszország; a továbbiakban: Gyártó) által gyártott, 1600 sorozatú préskötóses
csatlakozó idomok, menetes csatlakozók, falikorongok' beépíthető golyóscsapok alkalmazását
ir'ó. és használati melegvízellátás területén közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel

engedé|yezem'

1. Az engedély kizáróIag az országos Kömyezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: oKI)
6271'/2012, számú szakvéleményével véleményezett' a Forgalmazó á|ta| gyártott
1600 sorozatú préskötéses csat|akozó idomok' menetes csat|akozók, fa|ikorongok,
beépíthető go|yóscsapok termékekre vonatkozik.

2. Forgalmazni kívánt termékek típus megnevezése és mérettartománya:

Típusok / mérettartomány:

Art. 1630 / DN 16-63
Art. 1ó35 / DN 16-50
Art. 1640/DN 16-63
Art. 1645 / DN 16-ó3
Art. 1655 / DN 16-40
Art. 1660/DN 16-40
Art. 1665 / DN 16-63
Art. 1670/DN 16-50
ArÍ.. |675 / DN 1ó- 63
Art. 1680 / DN 16-20
Art. 1681 /DN 1ó-63

Cím: 1o97 Budapest, Cyálí út 2-6' _ Levelezési cím: 1437 Budapest, PÍ, B39.
Telefon: t36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu



Art. 1625 /DN 16-20
Art. 169P / DN1ó-20
AÍt. 1682 (o-gyiini) / DN 16-63
Art. 1680C (falikorong készlet) / DN 16-20'

l: A fa|ikorong kész|et az alábbi elemekból áll: Art. l680 + Art. l480s rögzítő e|em' A rögzítö e|em vízze| nem

érintkezik.

3 . Forgalmazni kívríLrrt termékek vízze| éintkezo anyagai :

Réztest:

CuZnqOPbz (CW 617 N)

Gyártó: BoNPRESS SRL
VIA MONDALINO DI SOPRA 7
25070 PRESEGLIE BS
olaszország

Tömítés:

EPDM
Típus: TIMO 3-70
Gyártó: Tecnogomma Intemational Sr1
Via Castello 46
24060 Adrara San Martino (BG)
olaszország

Csapágypersely:

Rozsdamentes acél (AISI l0+)

Gyártó: Euroacciai S.r.l.
Via Veneto 232
Villa Carcina, 2569 (BS)
olaszország

4. A termék alkalmazási teÍülete: ivó- és melegvízellátás (max. 80 "C)

5' Az 1600 sorozatú préskötéses csatlakozó idomok, menetes csatlakozók, falikcirongok, beépíthető
golyóscsapoknak az engedé|yezési eljárás során az oKI által bevizsgált mintával megegyezi5
összetételúnek, illetve minőségűnek kell lennie.

6' A termék forga|mazása során a Forgalmazónak a felhasználót egyértelmiíen tajékoztatni kell
az alábbiakról:

6.1. Az érintkező víz hőmérséklete a 8OoC-ot nem haladhatja meg.

6.2. A tisztitási, illetve fertőtlenítési utasítást (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer
megnevezését is) a gyártónak, illewe forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására
kell hoznia!

6.3. A fertőtlenítés során kizáró|as. érvénves oTH ensedéllvel rendelkező fertótlenítőszer
a|ka|mazható.

6.4. Az engedély kízéLr,ő|ag az országos Kömyezetegészségügyi Intézethez
(a továbbiakban: oKI) benyújtott dokumentációval megegyező minőségű és már korábban
az oKI által bevizseált termékekre vonatkozik.



7. Amennyiben az engedélyben megjelölt adatokban, illetőieg a termékek minőségében
változtatasára kerül sor, új engedél1t kell kémi. :.

8. Jelen engedé|y határozat|an ideig érvényes.

9. A termék közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek az engedély kiadásától szimifua
ötévente kell az országos Tisztifőorvosi Hivatalnál kezdeményezni.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Forgalmazó |erőlÍa.

A hatfuozat ellen annak kéZhezvételétől sziáLrnított 15 napon belül benyújtandó fellebbezéssel lehet
élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű jogorvoslati díj befizetése mellett.
A fellebbezést M Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz
(1051 Budapest, Zrinyi v 3.) kell címezni, de hatóságomnál kell benffitani.

INDoKoLÁs

A Forgalmazó 2012. július 23. napján az országos TisztiÍőorvosi Hivatalhoz
(a továbbiakban: oTH) érkezett kérelemmel fordult az 1600 sorozatú préskötéses csat|akozó
idomok, menetes csatlakozók, falikorongok' beépíthető golyóscsapok alkalmazásának
engedélyezésére. A kélelemhez mellékelték az oKI2012. iulius 17. napján kelt 627I/2012. számil
szakvéleményét.

A Forgalmazó 2012. július 20. napján az Allami Népegészségügyi és Tisztiol"vosi Szolgálat egyes
kÓzigazgatási eljárdsaiért és igazgatási jellegű szolgáltatósaiért fizetendő díjakról sző|ó
112009. (|.30.) szrimú EiiM rendelet (a továbbiakban: I/2009. (I. 30.) számú EiiM rendelet)
1. számű mellékletének IV.8. pontja szerint befizette az e|1árás 96 000 Ft összegű igazgatási
szolgáltatási díját.

Az oKI szakvéleményében az ivővizel|átásban alkalmazandó termék engedélyét a rendelkező
részben foglalt feltételek teljesülése esetén javasolta megadni.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szo|ó 20|12001. (x.25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban:20112001. (X.25.) Korm. rendelet) 8. $ (3) bekezdése elóírja, hogy:

-(3) Az ivó- és hasznólati melegvíz-ellátósban' valamint a medencés kazJürdőkben a vízzel
kozvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák
alkalmazását - az 5, szómú melléklet 2' részében felsorolt hagyományos anyagok és technológiák
kivételével - közegészségügyi szempontból az oTH engedélyezi.''

A201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8. $ (a) és (5) bekezdése szerint:
''(4) A (3) bekezdés Szerinti alkalmazáSi engedély határozatlan időre szól. A határozatlan időre
szóló engedély alapjául szolgáló dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelijlt adatok'
illetve minőség módosulása esetén az engedélyesnek a koróbbi helyett új alkalmazási engedélyt kell
kérnie' Az egtéb adatokban bektlvetkező változások tekintetében az engedélyest bejelentési
köte leze t t sé8 te rhe l i,



(5) Az engedélyezett anycgok, termékek, technológiók közegészségügli felúlvizsgálatát
az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente az oTH-nál kell
kérelnezni' '' '

A Forgalmazó kérelmére, a benyújtott dokumentumok, valamint az oKI szakvéleménye alapj án
megállapítottam, bogy az ivóvízellátásban alkalmazni kívánt trlrgyi termék a rendelkező részben
foglalt feltételek betartása mellett megfelel a20Il200I, (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A termék közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a 20112001. (X'25.)
Korm. rendelet 8. $ (5) bekezdése szerint ál|apítottam meg.

A fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárós és szolgáltatás általónos szabólyairól
szó|ó 2004. évi CXL' törvény (a továbbiakban: Ket.)' 98. $ (1)' a 99. $ (1) bekezdése valamint
a295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. $.a állapítja meg.

A jogorvoslati díj mértékét az 1/2009. (I' 30') számú EüM rendelet 2. $ (5) bekezdése alapján
állapítottam meg.

Döntésemet a már hivatkozott jogszabályhelyek, aKet.72. $.a alapján, a 20112001. (X. 25.) Korm.
rendelet 8.$ (3) _ (5) bekezdéseiben biztosított hatáskörömben, valamint az Allami
Népegészségttgti és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügli szakigazgatósi feladatok
ellátásáról, valamint a glóglszerészeti dllamigazgatási Sze,n kijelöléséről szóló
323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljárva
hoztam meg.

Budapest' 2012. jíl'ius 26,

Enől értesül:
1. Megatherm Kereskedelmi Kft' (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135.)
2. Országos Kömyezetegészségügyi Intézet' Vízhigiénés és Vízbiztonsági Főosztály (e-mail)
3. Irattár


