Ügyiratszám: BA/NEF/ 1201-3/2019.
Ügyintéző: Erősné Simon Szilvia
Telefon: 72/896-199

Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Hiv. szám: Melléklet: - használati útmutató

IGAZOLÁS
az
ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek
bejelentéséről
Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdése, az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1)
bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján az
„Ejektoros közkút normál és díszes kivitelben EK87-00 és EK88-00” elnevezésű, az
ivóvízellátás területén vízzel közvetlenül érintkező terméket a Baranya Megyei
Kormányhivatal az alábbi adatokkal és feltételekkel
nyilvántartásba veszi:
A termék nyilvántartási száma:

BA/NEF/1201-3/2019

A termék forgalmazójának adatai:
A forgalmazó neve:

Mohácsi Vasöntöde Kft.

A forgalmazó címe:

7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55.

A termék gyártójának adatai:
A gyártó neve :

Mohácsi Vasöntöde Kft.

A gyártó címe:

7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55.

A termék adatai:
A termék neve:

Ejektoros közkút normál és díszes kivitelben EK87-00
és EK88-00
Temaline DW porfestékkel gyárilag bevont, EPDM vagy
kaucsuk tömítéssel készül.

Mérettartomány:

Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás

A termék alkalmazási területe:

Ivóvíz-ellátásban (max. 30 °C)
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A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott 48025/2019/LAB iktatószámú
szakvéleményben foglalt feltételek betartásával, illetve a mellékelt használati útmutatóval
forgalmazható.
A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a
továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül
érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott
anyag, termék felhasználására vonatkozóan.
A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az
igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Pécs, 2019. november 19.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Pinczkerné Dr. Kassay Veronika
megyei tisztifőorvos

Erről értesül:
1. Mohácsi Vasöntöde Kft. 7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. (adószám:11006536-2-02)
- cégkapun keresztül
2. Nemzeti Népegészségügyi Központ kozeglab@nnk.gov.hu
3. Irattár
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