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Közegészségugyi szempontb ő! engedélyezem a MoFÉM Zrt' á|tal gyártott alábbi

csapte1epek és szerelvények alkalmazásit ivó- és használati melegvízellátás területén a

következő feltételekkel :

1. - kétfogantyús csaptelepek: EUR6SZTÁn, tnnrF, 1820, Vízmelegítő csaptelep

- egyfogantyús csaptelepek ECo TREND, Jt]NIoR Eco, INKA, MAMBo_5'
cUADRo, K6B:E, fuL,$q, RovER, MC_100 PLUS, MB2, Vízmelegítő

csaPteleP
- hőfbkszabályozós csaptelepek: SYLO, INDIC
- infra érzékelős csaptelep
- giimbcsapok: AHA és FLEXUM giimbcsap család

- átfolyó_ és kifolyószelepek

2. Az engedéIy k'lzárőIag az országos Környezetegészségiigyi lntézet 2007. szeptember

4-én kelt, 623612007' oKI szániú szakvéleményével ;g'il=n=t, a.MoFÉM Zn'

áItaI gyértottés forgalmazottkétfogantyus csaptelepek (EUROSZTARJREFF' 1820'

Vízme1egíto 
"'uptJr.p), 

egyfogantyus csaptelepek (ECo TREND, JLTNI6R ECo'

INKA, rraarvrgó-s, buaónó, tiogB, ELAN, RoVER, MC-100 PLUS' MB2'

Vízmelegítí 
_"ruptát.p;, 

hőfokszabályozós csaptelepek (SYLo, 
- 
INDIC)' infra

érzékelós csapteláp, gbÁb.'upok (AHA és FLEXUM gömbcsap család), átfolyó- és

kifolyószelepek termékekre vonatkozik'

3. A terméknek az országos Környezetegészségtigyi lntézet által vizsgálttal azonos

minőségúnek kell lennie'

4. A termékkel érintkező ivővízhőmérséklete a 8ooC_ot nem haladhatja meg'
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5. Fogyasztás előtt a víz pangásanak megelőzése érdelében minimum 1 liter

kifolyatása sziikséges. E

vIz

útmutatóban.
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Tekintettel arra, hogy a forró víz femoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a
főzéshez,míndaz iváshoz hideg vízethasználni, majd azt felmelegíwe fogyasztani.

6. Minőségellenőrzés céljából a gyértő köteles évenként egy gyarilag új csaptelepet
(konyhai fali mosogató csaptelep) egyszerűsített migrációs vizsgálatokra az országos
Komyezetegészségügyi Intézetbe beküldeni.

7 ' A gyártó, illetőleg a fotgalmazó köteles egyértelműen tájékoúatni a felhasználót a
j elen engedély feltételeiről'

8. KizarőIag a jelen hatáttozattal tartalmilag és formailag megegyező, a www'antsz.hu
(közegészségiigylkörnyezetegészségügy/ivóvíz) honlapon megtalálható engedély
hiteles.

9. Jelen engedéIy az ivővíz minőségi követelményeiről és az elIenőtzés rendjéről szóló
2011200I. (X. 25.) Korm. rendelet 8.$ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás
időpontjától számított öt évig érvényes, kérelemre újabb öt évig meghosszabbítható.

10. Amennyiben a gyÍÍtő atermék összetételében, anyagábanváItoúatásokat eszközöl, új
engedélyt kellkérni'

A hatfuozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül benyujtandó
fellebbezéssel lehet éIru az elsőfokú eljrárás díjtételével megeg'yező mértéktí jogorvoslati díj
befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatásí
Hivatalhoz kell címezni (1051 Budapest, Zrinyi u. 3.), de hatóságomnálkellbenffitani.

INDOKOLAS

A MOFÉM Zrt. (9z0O Mosonmagyatővár, Terv u. 92.)2007 ' 09. 10-én kelt, 150-1212007. sz.

kérelmére, az országos Környezetegészségiigyi Intézet 6236l2007.oKI számn, 2007.
szeptem6er 4-én kelt szakvéleménye alapjan megállapítottam, hogy a forgalmazni kívant
termékek megfelelnek az ivővíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
2011200I. Cx' 25.) Korm. rendelet előírasainak.

Határozatom a közigazgatási hatóságí eljarás és szolgaltatás általanos szabályairól szóló
2004. évt CxL. törvény 7I-74. $-an, valamint az ivőviz minőségi követelményeirőI és az

ellenőrzés rendjéről szőLő20112001. cK. 25.) Korm. rendelet 8.$ (3).bekezdésén alapul.

,,8.$(3) Az ivő- és használati melegvíz_ellátásban, valamint a medencés közfiirdőkben a

vízze\ közvetleni'il &tntkező *yugot, termékek és a viz kezelésére alkalmazni kívant

technológiak aIka\mazását - az 5. szrímú melléklet 2. tészében felsorolt hagyomiányos

anyagok és technológiak kivételével - közegészségügyi szempontból az oTH engedé1yezi.''
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A fellebbezési lehetőséget2004. évi CXL. törvény 98. $ (1)' a 99. $ (1) bekezdése, valamint
a 29512004' CX. 28') Korm. rendelet 2lA $-a állapítja meg.
A jogorvoslati díj mértékét a népjóléti ágazatbatartoző egyes á|lamigazgatási eljarásokért és

igazgatásijellegrí szolgáItatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (Xn' 27.) NM rendelet
2 $ (5) bekezdése a|apjan állapítottam meg.

A kérelmező befizette a 89 700 Ft díjat az 5812005. CXII. 20.) EiiM rendelettel módosított, a
népjóléti ágazatba tartozó egyes tllarrigazgatásí eljarásokért és igazgatásí jellegű
szolgáltatasokért fizetendő díjakól szóló 50/1996' CXII. 27.) számű NM rendelet 1. számú
mellékletének VIII' 3' pontja szerint'

Budapest, 2007. szeptember 18.

Dr. Falus X'erenc
országos tisztifőorvo s nevében l<ladmény ozza

Enől értesül:

MOFÉM ht. (9200 Mosonmagyarővátr, Terv u. 92')

országos Kömyezetegészségügyiltttézet, Vízhigiénés és Vízbiztonsági Főbsztríly
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