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HasznáIati útmutató

Ilálaszadlis esetén kérem, a ÍenÍiiklatószanra szfiesketljék

IGAZoLÁS
az ivó- és használati me1egvíz-ellátásban vízzel közvetlenül

bejelentéséről

A

érintkező anyagok, termékek

közigazgaÍási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény 86. $ (1) bekezdése'. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
szóló
1991' évi XI. törvény 7. $ (1) bekezdé se, az ivóvíz minőiégi kö-vetjményeirőt
es'az
ettenorzes
rendjéről szóló 20112001. (X. 25.) Korm. rendelet (a tóvábbiakban: -Rendelet)
sla. s rti
bekezdése alapján a Returnvent visszacsapó sze|ep az ivóvíz- és
használati -á.g'J-"iraii'
területén vízzel közvetlenül érintkező termékeket u. uIábbi adatokkal
és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántartási száma: KEF-8337-2l2ol5
A termék forgalmazóiának adatai:

'

A forgalmazó neve: MVV'ISG lpari Szerelvényforgalmazó Kft.
A forgalmazó címe: 2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.

A

rermeL gyárróiá nak adatai:

A gyánó

A

ner e:

Ayr az Sinei Ürtinler Tic.s.a.

gyártó címe: Atatürk organize Sanayi Bölgesi MustaÍá Inan Cad.'
36 Hadimköy,
3

4425 Iszlambll. Törökország

A tetmék adatai:
A tetmék neve:

Returnvent visszacsapó szelep

A termék alkalmazási területe: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80 oC)
Mérettartomány: DN 15, DN 20' DN 25, DN 32' DN 40, DN 50, DN 65, DN
80.
DN

100,

DN

125,

DN

150,

DN 200

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
Cím: 'Ía97 Budapest, Albert Flórián út 2-6'
Telefon:

*36

1 q76 TnO

-

-

Levelezósí cím: 1137 Buclapest, Pf. B3g'

F,-nail: tisztifoorvr:s@oth.antsz.hu

A

termék az Országos Környezetegészségügyi Intézet á1tal kiadott 676412015.

szám'Ú

szakvéleményben foglalt feltótelek betar1ásával, a mellékelt használati útmutatóval forgalmazható.

A Rende1et 8/A. $ (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a
továbbforgalmazónak is tá1ékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz_el1átásban
vízzel közvet1enül érintkező anyagok' termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a
nyilvántartott anyag, termék fe1használási feltételeire vonatkozóan.
A

nyilvántartásba Vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát
igazo|ás kiadásától számitoÍI5 éven be1ül kérelmeznie kell.
Budapest, 20 l 5' április ..zl9."

Dr. Paller Judit

Erről ér1esül:
1.

MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.

(2234 Mag|ód' Pf.36.)

2. országos Közegészségügyi Központ (okk@okk.antsz.hu)
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