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HATÁROZAT

Közegészségügyi szempontból engedélyezem a mechanikai szűrőt, ioncserélő gyantát,
mágnesező egységet, aktív szénszűrőt és ezüstözött aktív szénfertőtlenítést tartalmazó, a
Nikken UK Ltd. (1 Deltic Avenue, Milton Keynes, MK 13 8LD, United Kingdom) által
gyártott Nikken Pi Mag System típusú háztartási ivóvíz-utótisztító kisberendezés
forgalmazását az alábbi feltételekkel:
1. A berendezések a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos
Környezetegészségügyi Intézetében megvizsgált készülékkel azonos minőségűnek
kell legyenek felépítés, vízzel érintkező szerkezeti anyagok, és a vizsgált paraméterek
szempontjából.
2. A berendezések által kezelt víz esetében az ivóvíz minőségi követelményeknek
( 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet) mind kémiai, mind mikrobiológiai paraméterek
esetében teljesülniük kell.
3. A berendezés csak ivóvíz minőségű víz utótisztítására alkalmas.
4. Üzembe helyezés előtt illetve hosszabb üzemszünet után (2-3 nap) fogyasztás előtt
legalább 2-3 liter vizet át kell engedni a berendezésen.
5. A forgalmazó köteles egyértelműen tájékoztatni a felhasználót a jelen engedély
feltételeiről.
6. Kizárólag a jelen határozattal tartalmilag és formailag megegyező, a www.antsz.hu
honlapon megtalálható engedély hiteles!
7. A jelen engedély az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) kormányrendelet 8.§ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás
időpontjától számított öt évig érvényes.

A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül benyújtandó
fellebbezéssel lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű jogorvoslati díj
befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalhoz kell címezni (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.), de hatóságomnál kell benyújtani.
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INDOKOLÁS

A Nikken UK Ltd. (1 Deltic Avenue, Milton Keynes, MK 13 8LD, United Kingdom)
kérelmére a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos
Környezetegészségügyi Intézetének 6728/2005. számú szakvéleménye alapján
megállapítottam, hogy a forgalmazni és felhasználni kívánt termék megfelel az ivóvíz
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.)
kormányrendelet előírásainak.
Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Tv. 71-74. §-án, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8.§ (3).bekezdésén alapul.
„8.§(3) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a
vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt
technológiák alkalmazását - az 5. számú melléklet 2. részében felsorolt hagyományos
anyagok és technológiák kivételével - közegészségügyi szempontból az OTH engedélyezi. A
kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet 1. része tartalmazza.”
Hatáskörömet a 7/1991. (IV. 26.) NM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja, az 1991. évi XI.
törvény 14. § (2) bekezdés c) pontja állapítja meg.

A fellebbezési lehetőséget 2004. évi CXL. Tv. 98. § (1), a 99. § (1) bekezdése valamint a
295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A §- a állapítja meg.
A jogorvoslati díj mértékét a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és
igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet
2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Erről értesül:
1. Nikken UK Ltd. (1 Deltic Avenue, Milton Keynes, MK 13 8LD, United Kingdom)
2. Fodor József Országos Közegészségügyi Központ – Országos Környezetegészségügyi
Intézet Vízhigiénés Főosztály
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