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országos Tisztif orvosi Hivatalm,

NTÁ
Iktat szám: KEF_3027 -2120|3.
T ár gy : tájékoztatás engedé ly é rvényes ségér l
Ú gyintézo: Horváth Kinga
Telefon: 061 I I 47 6-127 8

Telefax: 061 | I 47 6-6428

Válaszad s esetén lairem, a fenti iktat számra hivatkozni
szíveskedjék.

Fekete Gyula
konstrukt r

Mofém Zrt.
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Tisztelt Konstrukt r Úr!

Az országos Tisztifoonrosi Hivatalba ktild tt, 2013. január -q. napjan erkeztetett,
MoF/33 4-ll20l3. számri megkeresésére az a|ábbi tájékoztatást adom.

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal

2007. szeptember 18. napján kelt, oTH 5369-312007. iktat számri határozatával a
álta| gyáttott szerelvények lkétfoganty s csaptelepek (EUROS ZT 

^R, 
TREFF, 1820,

csaptelep), egyfogantyus csaptelepek (ECO TREND, JUNIOR ECO. I\T('t-
CUADRO, KOBE, ELAN, ROVER, MC-l00 PLUS, MB2. Vízrne'!--!í1,'
hofokszabá|yoz s csaptelepek (SYLO' INDIC). infra érzéke\os CStlptr'1r'p. -(AHA és FLEXUM gombcsap család). átfoly - és kitbl1oszell.1\L'k

2008, szlptember 3, napján, oTH 4539-2l200E. iktatÓszám határozatítva| a MOFÉM ZÍt. által
gyártott szerelvények /kétfoganty s csaptelep (VISION), egyfogantyris csaptelepek (oPEN, MB,
MA, MEDICAL, MF, PoRTo, FORUM, ARES, MONT)' h fokszabályoz s csaptelep (WIND)és
infra étzékelos csaptelep (PULSEy alkalmazását t éves id tartamra engedélyezte aZ iv víz
min ségi kovetelményeir l és az ellen rzés rendjér l sz l 20ll200l. (x.25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) el írásai a|apján

A Korm. rendelet a 2009. évben m dosításra kertilt, a m dosítás az engedélyek érvényességét is
érintette.

Cím: w97 Budapest, Cyáli 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, pf. B39,

Tele{on: +36 "Í 476 1100 _ E-mail: tisztifoorvos@oth.entsz,hu



A Korm..rendelet 10. $ (12) bekezdésének hatályos szovege szerint:

,,(] 2) A 8. s el ír sai tekintetében a 2009. április 1. napj n hatályos engedélyek határozatlan id re
kiadott engedélynek tekintend k. Ezen engedélyek 8. $ (5) bekezdése szerinti fel lvizsg latát
2009. prilis 1-jét l sz mított Ót éven belt;l kell kezdeményezni."

A Korm. rendelet 8. $ (5) bekezdése eloirja, hogy: ,, oZ engedélyezett anyagok, termékek,
technol gi k kÖzegészség g1,li feliilvizsg latát az engedélyesnek, ha az engedély ett l eltér id t
nem hat roz meg, otévente az oTH-nál kell kérelmezni. "

Tekintettel arra) hogy az oTH 5369-312007. és oTH-4539-2l2008. számri engedélyek
2009. április 1. napján hatályosak volt, a fenti rendelkezés érte|mében az engedélyek határozatlan
id re kiadott engedélynek tekintend ek, jelenleg is érvényesek, aZ engedélyeket nem kell
meghoss zabbítani.

Az engedély feliilvizs gá|atát 2014. április l. el tt az engedélyesnek kell kezdeményeznie.

Budapes t, 201 3. február ,, '{ 
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Tisztelettel:

Dr. Paller Judit
mb. országq s-ligzjif[a'rv9l

nevében kiadmányozza
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I)r. Kovács Márta
foosztályvezeto

Err l értestil:
1. Mofem Zrt. (9200 Mosonmagyar vár, Pf.60)
2. Irattár

(,t


