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Országos Tisztiíóorvosi Hivatal
Iktatószám: JU -1933 -4 l20 | 1.
Tárgy: Dexter fertőtlenítő hatású kézi
mosogató- és tisztitószer elnevezésű
fertőtlenítőszer forgalomba hozatali engedélye
Előadó: Gergely Béla

'

(47 6-1222; fax: 215-531 1;

e-mail: jar"uany@oth.antsz.hu)

Melléklet: 2 db

HATÁRo ZAT
Satina Gold Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.), mint forgalomba hoz.ő részéreaz
álta1a gyártott Dexter fertőtlenítő hatású kézi mosogató- és tisztítószer e1nevezésű fertőtlenítőszer
forgalomba hozat a\át az alábbiak szerint engedélyezem:
1./ A készítményforgalmazása során az országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet
2699l21l1 oÉtt'szamri ,'Engedélyezési lap''-ján előífi feltételek teljesítósét folyamatosan biztosítani

A

kell.

A forgalomba hozó köteles minden egyes kiszerelési egységen elhe1yezni a kérelméhezmellékelt,
a, Orsrígos Élehezés-és Táplálkozástudományi \nÍézet 26991201 1 oÉTI számú, jóváhagyott
és
,.Címketeí''szövegét, mely a haiználati utasítást is tatta|mazza. Egyebekben a termék címkéjének

2./

ieliratozásának ..g k"lt fe]elnie a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkelkapcsolatos
egyes eljárások, illewe tevékenységek részletes szabályairól szóló 4412000. (XII.27.) EiiM rendelet,
váia-ini a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szó|ő 3812003.
(vII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együtteS rendelet követelményeinek.
3./ A Dexter fertőtlenítő hatesí kozi mosogató- és tisztítószer elnevezésű ferlőtlenítőszer nevének,
kiszerelésének, összetételének, hatás-spektrumának, és alkalmazási előírásainak megváltoztatásához
újabb engedélyt kell kérni.
+.l e roigatomba hozó a forgalmazás megszüntetését írásban köteles az országos Tisztifőorvosi
Hivatalhoz bejelenteni.
5./ Jelen .rrg"áély.. más hatóságok engedélyét,va1amint a kémiai biztonságról szőlo 2000. évi XXV.
törvény reridelkózései szerint i veszélyes anyagokra és veszélyes kevetékekre előír1 bejelentési
köteleZettség teljesítésétnem pótolja'
6./ A forgalómba hozó, a meliókelt ,,Címketerv'' szerinti címkévelellátott készítményből 1 db mintát
köteles ai országos Élelmezés-és Táplálkozástuilományi Intézet részérea tényleges forgalomba
hozatal elótt benyújtani.
Határozatom ellen a kézbesítéstköVető naptól számított 15 napon belül benyújtandó feliebbezéssel
lehet élni, az elsőfokÍr e|1árás igazgatási szolgáltatási díjtételével(96.000,- Ft) megegyező mér1ékú- a
másodfokon elj áró hatóság bankszámlaszám ára flzeÍendő - jogorvoslati díj befizetése mellett. A
fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak (1051 Budapest, Zrínyi' u.
3') ke1l címezni, de az országos Tisztifóorvosi Hivatalhoz kel1 benyújtani'
Cím: 1097 Budapest, Cyáli űt 2'6'
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Satina Gold Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.), mint forgalomba hoző kérelmezte az
általa gyártott Dexter fertőtlenítő hatású kézi mosogató- és tisztítószer elnevezésű fertótlenítőszer
forgalomba ho2atali engedélyének kiadását. {

Az országoi Élelmezés_és Táplálkozástudományi

Intézet a benyújtott dokumentáció és vizsgálatok
a|apján a 269912011 oÉTIszrlmú szakvéleményében, e hatátozat rendelkező részébenfoglalt
kikötésekkel, a 3812003' (VII. 7.) ESZCSM-FVM_KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete
szerinti
Főcsoport 4. terméktípustÍbűÍartoző készítményforgalomba hozatali engedélyének
javasolta.
kíadását
Az Allami Népegészségügyiés Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatáSaiéít fizetendő díjakról szóló 112009' (I.30.) EüM rendelet 2. $ (1) bekezdése
szerint:
', A dfi'fizetésre kötelezett az igazgatósi szolgáltatásokert az ]. mellékletben meghatározott
mértékííigazgatósi szolgáltatási díjat (a továbbiakban.' díj) köteles meg]Íizetni.''
A kérelmező tgazolÍa az igazgatási szolgáltatásí díj megfizetését.
A benyújtott kérelem és az országos ÉIelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet szakvéleménye
alapján megállapítottam, hogy a kérelemben szereplő termék a rendelkező részben előírt feltételekkel
forgalmazható a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeirő1 szóló 3812003.
(VII. 7.) ESzCsM-FVM'KvVM együttes rendelet 5. számű mellékletében méghatározott 4.
terméktípusba sorolható feftőtlenítésre.

L

Határozatom a biocid teimékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szőlő 38/2003.
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 3l.$ (6) bekezdésében biztosított hatáskörben
elján'a hoztam. Eljarásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (KeÍ.) 72' $-án alapul, ajogorvoslatról törtónő tájékoztatást a Ket. 98. $ (1)' a
99. s (1), valamint 102.s (1) bekezdései alapján adtam meg.
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság hatáskörét a 295/2004. (X. 28') Korm. rendelet 2/A $- a
á1lapítja meg'

A jogorvoslati díjról szóló tájékoztaÍás az ÁLlami Népegészségügyiés Tisztiorvosi Szolgálat egyes

közigazgatási eljárásaiér1 és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 112009. (I.30.)
EűM rendelet 2. $ (5) bekezdésénés az 1. számú melléklete VI. 4' pontj án alapul.
Budapest, 201 1. szeptember 26.

Dr. Paller Judit mb. országos tiszti főorvos nevében kiadmrínyozza:
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ErrőI éftesüI:
1. Satina Gold Kft.
(6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.)
2.l országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet
(1437 Budapest, Pf. 839.)
3./ IraÍÍár

