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Ajánlat  amalgám – szeparátor fogászati kezelőegységbe történő beépítésére 
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 RENDELETE (2017. május 17.)  
amely a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik az alábbiak 
szerint: 
„mivel: (1) A higany egy erősen mérgező anyag, ami – ideértve a tengeri   és egyéb tengeri 
táplálékforrásokban metilhigany formájában történő előfordulását is – világszinten jelentős veszélyt 
jelent az emberi egészségre, az ökoszisztémákra és az élővilágra nézve. A higanyszennyezés 
határokon átnyúló jellege miatt az Unióban jelentkező összes higanylerakódás 40–80 %-a az Unión 
kívülről ered. Ebből adódóan helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szintű fellépésre van szükség. 
(2) 
ccc ) A higany fogászati amalgámban való felhasználása jelenti az Unióban a legnagyobb mértékű 
higanyfelhasználást, és ez jelentős szennyező forrás is. Ezért az egyezménnyel és különösen az 
egyezmény A. mellékletének II. részében felsorolt intézkedéseken alapuló nemzeti tervekkel 
összhangban a fogászati amalgám használatát fokozatosan csökkenteni kell. A Bizottságnak 
értékelnie kell a fogászati amalgám használatának fokozatos, hosszú távon és lehetőleg 2030-ig 
való megszüntetésének kivitelezhetőségét, és be kell számolnia erről, figyelembe véve az e rendelet 
által előírt nemzeti terveket és teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok hatáskörét az 
egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezése és nyújtása terén. Ezenkívül konkrét 
megelőző egészségvédelmi intézkedéseket kell tenni a népesség veszélyeztetett tagjait, például a 
gyermekeket és a várandós vagy szoptató nőket illetően. 
(22) Kizárólag az előre adagolt, kapszulázott fogászati amalgám használatát szabad megengedni és 
kötelezővé kell tenni az amalgám-szeparátorok használatát azon fogászati létesítményekben, 
amelyekben fogászati amalgámot használnak fel, vagy fogászati amalgámtömést vagy ilyet 
tartalmazó fogakat távolítanak el, mind a fogászati szakemberek, mind a betegek higanynak történő 
expozícióval szembeni védelme érdekében, és annak biztosítására, hogy a keletkező 
higanyhulladékot szelektív gyűjtés után megfelelő hulladékkezelésnek vessék alá és az semmilyen 
körülmények között ne kerülhessen a környezetbe. 
Rétság Város Fogászati rendelőjében is  szükséges a fogászati kezelőegységet amalgám- 
szeparátorral ellátni. Erre vonatkozóan a Globdent Kft.-től (2600 Vác, Szélső sor 43.,ügyvezető. 
Kovács Balázs) kértünk árajánlatot. Az ajánlatot az előterjesztés tartalmazza az alábbiakban: 
Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm az árajánlatot a fogászati kezelőegység amalgám 
szeparátor beépítésére. 
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(Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 rendeletének értelmében minden 
fogászati kezelőegységet el kell látni zárt tartályos amalgám szeparátorral). 
  
C4+ Amalgám szeparátor set kpl.:                                         790.000.- Ft + Áfa = 1.003.300.- Ft 
  
Üdvözlettel: 
Kovács Balázs 
Globdent Kft. 
+36-20-9321676 
  
Rétság, 2022.november 17. 
 
 
                                                                                                                               Jámbor Lajos 

                                                                                                                         jegyző 
 

  
Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 

 
Jogszabályi háttér. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 RENDELETE (2017. 
május 17.)  amely a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( ……..)  HATÁROZATA 

 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Fogorvosi Szolgálat fogászati kezelőegységének  zárt 
tartályos amalgám-szeparátorral történő ellátására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület a 
Globdent Kft.( 2600 Vác, Szélső sor 43.) által a C4+ Amalgám szeparátor set kpl. 
beépítésére  vonatkozó 790.000.- Ft + Áfa = 1.003.300.- Ft összegű árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az amalgám-szeparátor beépítésére vonatkozó 
szerződést a Globdent Kft.( 2600 Vác, Szélső sor 43.)  képviselőjével aláírja. 
A szükséges pénzügyi fedezetet a 2021. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2021.december  10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 
 

                                                                                                Jámbor Lajos 
                                                                                                 jegyző 

 


