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IGAZOLÁS  

 

az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 97. § (1) bekezdése (továbbiakban: Akr.), 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7.§ (1) bekezdése, 

az ivóvíz minőségi követelményeitől és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján, az ivóvíz-ellátás területén alkalmazható 

„MOM” t űzcsap család  (MOM-S-AC-80/100-1000/1250/1500) terméket az alábbi adatokkal és 

feltételekkel  

nyilvántartásba veszem: 

 

A termék nyilvántartási száma: SZ/NEF/01185-5/2018. 

A termék forgalmazójának adatai: 

A forgalmazó neve: MOM Magyar Optikai M űvek Zrt. 

A forgalmazó címe: H- 4700 Mátészalka, Ipari u. 16. 

A termék gyártójának adatai: 

 A gyártó neve:   MOM Magyar Optikai M űvek Zrt. 

A gyártó címe:  H- 4700 Mátészalka, Ipari u. 16. 

A termék adatai: 

A termék neve: „MOM” t űzcsap család  MOM-S-AC-80/100-1000/1250/1500 

A termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás (max: 30oC) 

 

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat (96.000 Ft.) befizette. 

 

A termék az Országos Közegészségügyi Intézet által kiadott KÖZ- 15748/2018. számú, 2018. 

szeptember 28-án kelt szakvéleményében foglalt felhasználási feltételek betartásával és az annak 

megfelelő használati útmutatóval együtt forgalmazható. 

 

A Kormányrendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a tovább 

forgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező 

anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék 

felhasználási feltételeire vonatkozóan. 
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A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek, az igazolás 

kiadásától számított öt éven belül, a kormányhivatalnál kell kérelmeznie. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. december 18. 

 

 

 

Román István 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Balogh Irén 

főosztályvezető helyettes 

 

Erről értesül: 

1.Címzett (HK+email) 

2. Irattár 


		2018-12-18T11:11:18+0100
	Imriné dr. Balog Irén




