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IGAZoLÁS
az ivő- és használati melegvíz-ellátásban vízze| közvetlenül érintkező anyagok, termékek
beje1entéséről

A

kőztgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 8ó. $ (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szolő 1991. évi
XI. törvény 7. $ (1) bekezdése, azivőviz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szőlő 20Il2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. $ (1) bekezdése alapján'
az ivő- és használati melegvíz-ellátás területén aLkalmazandó tömítés nélküli fémkompenzátort
az a|ábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántar1ási száma: KEF'5
A termék forgalmazójának
A forgalmaző

neve'.

353-2l

20 I 6.

adatai:

MVV-ISG lpari Szerelvényforgalmazó Kft.

A forgalmaző cime 2234Maglód, Ady Endre ti25-39.
A termék gyártójának adatai:

A

A

gyártő neve:

Ayvaz Sinei Ürünler Tic.

s.a.

gyártő címe: Atatürk organize Sanayi Bölgesi Mustafa Inan Cad.' 36 F{adimkőy, 34425
Isztambul, Törökország

Algrmék gdaal:
A termék neve: tömítés nélküli fémkompenzátor
A termék alkalmazási területe: ivóMérettartomány: DN40

és h:asználati melegvíz-ellátás (80 "C)

- DN600

A bejelentő aztgazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A termék aZ országos

Közegészségugyi Központ által kiadott 6759l2ol5. számu
szakvéleményébenfoglalt felhasználási feltételek betartásával és az annak megfelelő haszná|ati
útmutatóval együtt forgalmazható.

A

Rendelet 8/A. $ (3) bekezdése szerint a bejelentonek és továbbforgalmazás esetén a
továbbforga|mazőnak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivővízellátásban vízzel közvetlenül
érintkezo anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott
aÍy ag, termék felhasználására vonatk ozőan.

A

nyilvántartásba vett anyagok' termékek közegészségügyi felülvizsgá|atát a bejelentőnek az

igazolás kiadásától számított 5 éven belülkérelmeznie kell.

Budapest, 2016. február ,,

1{:'
Dr. Szentes Tamás
országos tisztifőorvos

ács Márta
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Ipari Szerelvényforga|mazőKft. (2234 Maglód, Pf. 36.)
országos Közegészségügyi Központ (okk@,okk' antsz' hu)
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