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Iktat6sz6m: KEF-l 6500- 5 /20t3.
Tdrgy: A Pe5tan d.o.o. (Szerbia) 6ltal gyfurtott z6ld szinii
PPR 80 polipropil6n cs6rendszer alkalmaz6si engeddlye a

Peitan d.o.o. Preduze6e Za proizvodnju, promet I Usluge
(1300 Kaplara 189.,34301 Bukovik, Szerbia) k6relm6re
'0 gyintdz(5: N6meth
D6vid
Telefon: 06/ | / 47 6-t 100 /239 6
Telefax: 06 I 1 / 47 6-6428
Vdlaszqdds esetin Mrem, afenti iktqt8szdmra hivatkozni
sz{veskedi6k.

HATAROZAT

A

Pe5tan d.o.o. Preduzede Za Proizvodnjuo Promet I Usluge (1300 Kaplara 1g9., 3430I
Bukovik, Szerbia, a tov6bbiakban: a K6relmezo) fital gyfntott ziitd szinti ppR 80 polipropil6n
cs6rendszer (fantizianeve: Fluidtherm; r6szei: ziitd PPR 80 polipropil6n csiivek 6s ziild ppR
80 polipropil6n szerelv6nyek sfrgar1z bet6tekkel, ill. an6lkiitf ivO- 6s haszn6lati melegvfzell6t6s
teriilet6n val6 alkalmazisdtkozegdszsdgtigyi szempontb 6l az alibbi felt6telekkel:

enged6Iy ezem.

1. Az engeddly

kizir6lag az OrszSgos Krirnyezeteglszs6giigyi Intezet (a tov6bbiakban: OKI)
6519/2012. szdmt' szakv6lem6ny6vel vdlemdnyezett, a K6relmez6 6ltal gy1rtott ziild szinti
PPR 80 polipropil6n cs6rendszerekre vonatkozik.

2.

Alapadatok:
ZAld sz{nti PPR 80 polipropilLn cs6rendszer
R6szei:

Zold szini PPR 80 polipropil6n cs<ivek ds zcild szfmi PPR 80 polipropil6n szerelv6nyek
sfr gar 6z bet6tekkel, ill. an6lktil.
Polipropil6n anyagai:
Cs<ivek 6s szerelv6nyek alapanyagaegyarintRAl30E polipropil6n, gydrto:Borealis (Ausztria)

Szinez6: Polybatch 3011 E
Szerelv6nyek eset6n egy6b nyersanyag: betdtek/lapk6k-srirgarEz (CW602N) (gy6rt6:
Seeberger
GmbH& Co.KG, N6metorsz6g)

3. A K6relmez6 iital gydrtott

zdld szinti PPR 80 polipropil6n cs6rendszereknek az OKI-hoz
benyrijtott dokument6ci6val megegyezonek kell lennitik fel6pit6s 6s a vizzel 1rintkezo
szerkezeti anyagok ds min6s6giik tekintet6ben.

Am: 'l}W Budapest, Albert Fl1ridn (tt 2-6. (valt Cy6li ilt 2-6.) - Levelezlsi cfm: .t4JZ Buda{sest, pf.
Telefon: +36 1 476 1100 * f.-mail: tiszti{oorvos@oth.antsz.hu
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4.

A Kdrelmez6 kriteles t|jlkoztatni a felhasznil6t az al6bbiakr6l:
4.I. Az erintkezo vfz h6m6rs6klete a 60oC-ot nem haladhatjameg.
4.2.

A

tisztititsi,

ill. fert6tlenitdsi utasitilst a gyfrt6nak ill. forgalmaz6nak

egy6rtelmrien a

v6s6rl6 tudom6silra kell hoznia.
4.3.

A

csrivet hasznfiatbav6tel el6tt legal6bb egy rrapra,hasznilati melegvizell6t6s eset6n k6t
napra, naponta v6ltott iv6vizzel, ill. haszn6lati meleg vizzel fel kell tdlteni, az oblitovizet a
csatorn6ba kell engedn| Az 6blit6vizet hivtarti.si c6lra felhaszn|lni nem szabad. Csak
ezutin szabad megkezdeni a rendszer rendeltet6sszerti hasznfiattfi.

4.4. Olyan tertileten, ahol a talaj olajos, benzines vagy old6szeres szennyezettsdge val6szimi
(iizemanyagtcllt6 6llom6s, szerelo mrihely, vegyi ijzem, stb.) a term6ket nem szabad
haszn6lni.

5.

Amennyiben az enged6lyben rnegjeldlt adatokban, illet6leg a term6k min6s6g6ben v6ltoz6sra
ker0l sor, fj enged6lyt kell k6rni.

6.

Jelen engedely hatfnozatlan ideig drvdnyes.

7.

A term6k k<izegdszs6giigyi feliilvizsg6latffi az enged6lyesnek az engeddly kiad6srit6l szimitva
6t 6ven beliil kell az Orsz6gos Tisztif6orvosi Hivatalniil (a tov6bbiakban: OTH)
kezdem6nyezni.

Jelen elj6r6s igazgatfsi szolgilltatasi dijifi a K6relmez6 ler6tta.

A hatfnozat ellen annak kezhezvetclllo-l szimitott

15 napon beliil fellebbez6ssel lehet 61ni.
fellebbezest a m6sodfokon elj6r6 Eg6szs6giigyi Enged6lyezdsi 6s Kozigazgat6si Hivatalhoz
(1051 Budapest, Zrinyi u. 3.) kell cimezni, de az OTH-hoz kell benyfjtani a jogorvoslati dijnak a
miisodfokri hat6s6g 10032000-00285788-00000000 szdmfi sziml|jdra tcirtdno - igazolt - befizet6se
vagy iltutalilsa mellett. A jogorvoslati dij m6rt6ke megegyezik az els6fokri elj6r6s dijt6tel6vel.

A

INDOKOLAS

A

KdrelmeziS 2013. augusztus 8. napj6n kelt kdrelemmel az OTH-hoz fordult a Kdrelmez(5 fital
gyilrtoi1 ziild szinii PPR 80 polipropil6n cs6rendszer alkalmazisfnak enged6lyez6s6re.
A kdrelemhez melldkeltek az OKI 2013. 6prilis 15. napjrin kelt 6519/2012. szftmu szakv6lem6ny6t.
A K6relmezo az OTH hi6nyp6tl5si felhiv6s6t krjvetoen, 2013. augusztus 14. napjin kiildte be az
OKI fenti szakv6lemdny6t. A K6relmezo az illami Ndpegdszsdgiigyi 6s Tisztiorvosi Szolgdlat eg)/es
kdzigazgatdsi eljdrdsai,lrt ds igazgatdsi jelleg{l szolgdltatdsaidrt fizetendri dijakr6l sz6l6 112009.
(I. 30.) sz6mu Ei.iM rendelet (a tov6bbiakban: I/2009. (I. 30.) szitmu EiiM rendelet) I . szSmu
mell6klet6nek IV.8. pontja szerint 2013. szeptember 2. napjhn befizette az ellinhs 96 000 Ft-nak
m

e

gfe le I 6

<i s s z e

gri igazgatdsi szol gfitathsi dij 6t.

Az OKI szakv6lem6ny6ben az iv5- ds haszn6lati melegvizellftfts tenilet6n alkalmazand6 term6k
enged6ly6t a rendelkez6 rdszben foglalt felt6telek teljesiil6se esetdn javasolta megadni.
A20112001. (X.25.) Korm. rendelet) 8. $ (3) bekezd6se elSirja, hogy:
,, (3) Az iv6- ds haszndlati melegvfz-elldtdsban, valamint q medencds kdzJilrdcikben a v{zzel
kozvetlenill 1rintkezri anyagok, termdkek ds a v[z kezel1sdre alkalmazni k[vdnt technol6gidk
alkalmazdsdt - az 5. szdmu melldklet 2. r,6sz,6ben felsorolt hagyomdnyos anyagok 6s technol6gidk
kivdteldvel - kbzegdszsdgiig,ti szempontb6l az OTH engeddlyezi."

420112001. (x.25.) Korm. rendelet g. $ (4) 6s (5) bekezddse szerint:
(4) A (3) bekezdds szerinti alkalmazdsi engeddly htatdrozatlan iddre
sz6l. A hatdrozatlan id6re
szdl6 engeddly alapidul szolgdl6 dokumentaci6ban szereplL, az engeddlyben
megjelolt adatok,
illetve min6sdg m6dosuldsa esetdn az engeddlyesnek a koribbi helyett"tiy'
al'kalmazdsi
enged1lyt kell
hlrnie' Az eg,'6b adatokban bekovetkezci vdltozdsok tekintetiben "az engeddlyest bejelent,isi
kote I e zett s d g terheli.
(5) Az engeddlye,zett anyagok, termLkek, technol6gidk kozegdszsdgiig,,i
az engeddlyesnek, ha az engeddly ettSl eltdrf iddt nem hatdroz *Jg, atairnte feliitvizsgdlatdt
az OTH-ndt kett
hlrelmezni. ".
,,

A Kdrelme zi| ketelmer€, 4. benyrijtott dokumentumok, valam int az oKI szakvdlemdnye alapj1n
megrillapftottam, hogy az iv5- ds haszn6lati melegvizellhths tertiletdn
alkalmazni kfvrlnt targyi
term6k a rendelkez6 r6szben foglalt felt6telek betart6sa mellett megfelel
a20I1200I. (x.25.)roil.
rendelet el6ir6sainak.
Fentiekre tekintettel a rendelkezri r6szben foglaltak szerint drint<ittem.

1 termdk kcizeg6szs6giigyi feliilvizsg5lathra vonatkoz6 rendelkezdst
Korm. rendelet 8. $ (5) bekezddse szerint 6llapitottam meg.

a

201/2001. (X.25.)

A fellebbezdsi lehet6s1get a kdzigazgotdsi hatdsdgi eljdrds

ds szolgdltotds dltatdnos szabdlyair1l
sz6l6 2004. 6vi CXL' tcirv6ny (a tovdbbiakban: Ket.). 98. (1), u lO. g (1)
bekezd6se valamint
$
a29512004. (X. 2S.) Korm. rendelet 2lA. g-a6llapitja meg.

A-jogorvoslati dij mdrtdkdt az l/2009. (I.30.) szdmu EiiM rendelet 2. g (5)
bekezd6se alapj6n
6llapitottam meg.

Ddntdsemet amdr hivatkozott iogszabilyhelyek, a Ket. 72. g-a alapj6n,
a 20I/2001. (X. 25.) Korm.
8' $ (3) (5) bekezd6seiben biztosftott hatask^ciirimben, valamint or'
IUo*i
Ndpegdszsdgiiglti ds Tisztiorvosi Szolgdlatr6l, a ndpegdszsdgilglti
szakigazgatdsi feladatok

rendelet

elldtdsdr6l, valamint a gt6gltszerdszeti dllamigazgotdsi szerv kijelot6s6r6l

32312010' (xIl'27.) Korm' rendelet
hoztam meg.

Budapest,2013. szeptember,,

{

sz6l6

3. $ (4) bekezddse-szerinti orsz6gos illetdkess6ggel elj6rva

.,,

Tisztelettel:

Dr. Paller Judit
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mb. orsziigos tisztifoorvos
nev6ben kiadmdnyozza
a1
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Dr. Kovrics -Mfrta

flosztiiyvezet6
En6l drtesiil:
1. Pe5tan d.o.o. Preduzeie Zaprcizvodnju, promet I Usluge (1 300 Kaplara
189., 34301 Bukovik,
Szerbia)
2. Orcztryos Krirnyezeteg6szsdgti gyi lntezet Vizhigi6n6s 6s Vizbiztons 6gi F 6 osztilly (e -mail)

3. kattir

