
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            HATÁROZAT 
 
 
 
 
Az EU-Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39.) kérelmére az Aqua RO (típusok: Aqua 
RO-50B, Aqua RO-50D, Aqua RO50G) elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család 
alkalmazását területén közegészségügyi szempontból  
 
 
                                                          e n g e d é l y e z e m. 
 
 

1. Az engedély kizárólag az Országos Környezetegészségügyi Ontézet (OKI) 7077/2009. 
és 7077-2/2009. OKI számú szakvéleményével véleményezett Aqua RO (típusok:        
Aqua RO-50B, Aqua RO-50D, Aqua RO-50G) elnevezésű ivóvíz utótisztító    
kisberendezés-családra vonatkozik. 
A kisberendezéseknek az OKI által vizsgálttal azonosak és a benyújtott 
dokumentumoknak megfelelő minőségűnek kell lenniük felépítés, szűrőanyagok és 
vízzel érintkező szerkezeti anyagok tekintetében. 

 
2. A kisberendezések kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők, 

és nem eredményezhetik a kezelésre szánt víz minőségének romlását. 
 
3. A kezelt víz egyéb háztartási célra (főzés, tea, kávé készítése stb. ) korlátlanul 

alkalmas. 
 

4. Beüzemeléskor, hosszabb üzemszünet valamint fertőtlenítés után szigorúan be kell     
tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a kisberendezéseket 
fertőtleníteni kell, fertőtlenítés után javasolt minimum 5 tartálynyi víz leengedése. 

 
5. Üzemszünet után a tartályból a vizet le kell engedni, üzemszünet után a kezelt víz 

fogyasztása előtt a kisberendezésen vizet kell átfolyatni (minimum 5 perces folyatási 
idő). Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni 
nem szabad. 

 



 

6. Folyamatos használat esetén szűrőtölteteket legalább 6 havonta, illetve a szűrők 
kimerülése esetén a használati útmutatóban megadott módon ki kell cserélni. 

 
7. Jelen engedély határozatlan ideig érvényes. 

 
8. A termék közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek az engedély kiadásától 

számított öt éven belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál kell kezdeményezni. 
 

9. Amennyiben a gyártó a termék összetételében, anyagában változásokat eszközöl, új 
engedélyt kell kérni. 

 
 
 
A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 10 munkanapon 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 a hatóságnál kell benyújtani. 
 
Az alkalmazási engedély 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet 8. § (4) bekezdése szerint 
határozatlan ideig érvényes. A határozatlan időre szóló engedély alapjául szolgáló 
dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelölt adatok, illetve minőség módosulása 
esetén az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási engedélyt kell kérnie. Az egyéb 
adatokban bekövetkező változások tekintetében az engedélyest bejelentési kötelezettség 
terheli. 
A termékek öt éven belül esedékes közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést 
a 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet 8.§ (5) bekezdése szerint állapítottam meg. 
 
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. március 12. 
 
 
Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. Tv. 71-74. §-án, valamint 65/2009. (III.31.) Korm. Rendelettel módosított, az ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm rendelet 
8.§ (3) - (5) bekezdésein alapul. 
 
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 az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és az 
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) számú EüM 
rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 
 
Budapest, 2010. március 10.      
 
 
                                
 
 

 
 
                                             


