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Körmendi István 
ügyvezető  
 

Clean System Global Kft. 

2131 Göd, Dózsa György u. 37. 

 

Tisztelt Címzett! 

Az Clean System Global Kft (C.S.G. Kft.) (2131 Göd, Dózsa György u. 37.) képviseletében 

Hivatalomhoz elektronikus úton benyújtott kérelmére a HIGÉN+99 biocid termék forgalomba hozatali 

engedélyének kiadása érdekében becsatolt dokumentációt áttekintettem. 

 

A kérelemben a HIGÉN+99 termék (Gyártó: C.S.G. Kft. 2131 Göd, Dózsa György u. 37.) 

állategészségügyi területen (PT3) történő elismerését kezdeményezte. 

 

A kérelemhez becsatolt, a NÉBIH ÁDI által M2015-10001055 számon kiadott Vizsgálati 

Eredményközlés a fenti készítmény vírusok (14675:2015), a Wessling Hungary Kft által 280849/1 és 

280850/1 számon 2015/07/10-én kiadott Vizsgálati Jegyzőkönyvei baktériumok (EN 1656:2010), és 

gombák/élesztő gombák (EN 1657:2016) elleni hatásosságát bizonyító vizsgálatok leírását és azok 

eredményeit tartalmazza.  

A vizsgálatokat a vonatkozó szabványok szerint végezték; a jelentések végkövetkeztetése alapján a 

vizsgált termék 80 %-os koncentrációban hatásosnak bizonyult 5 perc behatási idő alatt a baktériumok 

és gombák/élesztő gombák ellen, és hígítatlanul 30 perc behatási idő alatt a vírusok ellen. 

 

A termék vírusölő hatása bizonyítottnak tekinthető a vonatkozó szabvány alapján 100%-os 

koncentrációban 30 perc behatási idő alatt, illetve a termék baktériumölő, valamint gomba és 

élesztőgomba-ölő hatása bizonyítottnak tekinthető a vonatkozó szabvány alapján legalább 

80%-os koncentrációban 5 perc behatási idő alatt. 

 

Fentiek miatt az alábbi szakvéleményt adom a HIGÉN+99 biocid termék engedélyezési eljárásának 

ügyében a PT3 termékkörre vonatkozóan.  

 

A termék 5 perces behatási idő mellett legalább 

 80 %-os koncentrációban alkalmas a gombák/élesztőgombák, valamint a baktériumok 

elpusztítására. 

A termék 30 perces behatási idő mellett  

 100 %-os koncentrációban alkalmas a vírusok elpusztítására. 

 

Az engedélyben, a címkén és a használati útmutatóban a fentieket lehet feltüntetni a melléklet szerint. 
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Fenti szakvéleményemet csak a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes 

szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 13. fejezete szerinti eljárásban lehet 

felhasználni. 

 

Budapest, 2019. október 31. 

Üdvözlettel,      Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 dr. Brandenburg Tamás 

 főosztályvezető 
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