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HATÁRoZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6., továbbiakban oTH) a

METATOX Peszticid Gyárt és Forga|maz Kft. (5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.) kérelmére
indult eljárásban kiadott, 2013. szeptember 5. napján kelt, KEF_7305-11/2013. számuhatározatát _

ahatározat tobbi részének változatlanul hagyása mellett _ az alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelk ezo részének 8. pontja a kovetk ezoképpen m dosul:

8. Jelen határozat 2020. augusztus 3 1 -ig hatályos.

2.) Ahatározat 7. számri melléklete 2. pontja az a|ábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Eneedély száma HU -20 l 3 -PA- 1 4 -000 42-0000
Eneedély leiáratának id pontia 2020.08. 3 1

3.) A határozat 3 . szám mellékletének (Product Assessment Report) 1 . oldala az alábbiak
szerint m dosul:

Product Assessment Report
BÍoke tt r ágcs ál Í rt szer

Product type: PT 14 (Rodenticide)
Active substance: Bromadiolone (0.005% w/w)
Type of application: Authorisation
Authorisationnumber: HU-2013-PA-14-00042-0000
Date of decision: 05 September 2013
Date of expiry: 31 Augus t 2020

Biocidal Product Assessment Report (PAR) related to Product Authorisation under Directive
98l8lEC
Product covered by this dossier: Biokett Grain Bait



4.) Ahatározat 4. mellékletének (Summary of Product Characteristics) 3. oldalán a Data of
authoris ation/regis tration c. tábl ázatban a \ejár ati id (expiring date) változik :

of auth ation/ istratiata ons S on
Authorisation/reg istration type Product authorisation

Authorisation/reg istration n u m ber H U-20 1 3-PA-1 4-000 42-00 0 0

Grantinq date of authorisation/registration 05/09/2013

Expiri nq date of authorisation/registration 3',t10812020

Name of authorisation/registratlon holder
Metatox Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft.
H-5520 Szeqhalom, Kossuth u. 8., Hungary

A KE F-73 05- 1 1 / 20t3. számu határozat egyeb ekb en v á|tozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvéte|to| számított 15 napon beliil benyrijtando indokolással ellátott

fel1ebbezéssel lehet élni, a fellebb ezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbez ést az E,gészségiigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell cím eznt (1051 Budapest,

Znnyi u. 3.), de az OTH-hozkell benffitani.

INDoKoLÁS

A METAT6X Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft. (továbbiakban kérelmez ) 201I. junius

30-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Biokett rágcsál irt szer nevu biocid terméke

Magyarországontortén forgalombahozatalának és felhasznáIásának engedélyezésí eljárását-

Az oTH ezt kovetoen 2OI3. szeptember 5. napján kelt, KEF-7305-1112013 számu határozatáva|

HU-2013_PA_14_00042-0000 engedély ezési számon a termék forgalomba hozatalát és

fe lh a s z n áIás át M a g yaro r szágon en g ed él y ezte .

A Kérelmezo 2OI4. december 11-én a biocid termékek forgalmazásár, l és folhasználásár l sz lr

528l2OI2lE:1] rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. cikk (1) bekezdésének megfeleloen a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántar1ása elnevezésu informáci s rendszeren

kereszttil BC-HBO13 544-64 tigyszám alatt benffitotta a HU-2013-PA- 14-00042-0000

engedély ezési számon kiadott forgalombahozatali engedély megirjítása iránti kérelmét.

A Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokbol az engedély

megtijításár l annak lejárati id pontja el tt nem hoznak hatarozatot, az átvey illetékes hat s g az

értéketés elvégzéséhez sziikséges idcjtartamban negujítja a nemzeti engedélyt.''

A Bizottság és a tagáI|amok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott

57 . Kompetens Hat sági tilésen megegy eztek abban (Complementary guidunce regarding the

renewctl of anticoagttlant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2

- Fina), hogy a véralv adásgátl hat anyagot lrrrtalmazo biocid termékek forgalomba hozata7i

engedélyeinek idobeli hatáIyát egysége sen2O2O. augusztus 31-jéig meghosszabbitják.

A fent indokok aLapján az engedély idobeli hatáIyát a rendelkezo részben megadottak szeint,
hivatalb 1 m dosítottam.

Dontésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és

forgalomba hozatalának egyes szabá|yair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)

bekezd,ése szerinti hatáskoromben és az Állarni Népe gés zségigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a

népegés zség:i;gyi szakl,gazgatási feladatok ellátás árol, valamint a gyogyszerészeti állami gazgatási

,rér, kijeloléséro| sz l 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos

illetékességgel e|járv a hoztam meg.

213



A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási
sz l 2004. évi CXL torvény 98. $ (1)'
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz lr

alapj án adtam tájékoztatást.

hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabályair l
és 99 . $ ( 1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
2912015. (1I.25.) Korm. rendelet l0. $ (1) bekezdése

A fellebbezési illeték mértékérol az illetékekrol sz l 1990. évi XCIII. torvény 29. $ (2) bekezdése
rendelkezik.

A fellebbezés indokolással t rtén ellátását az egészségiigyi hat sági és igazgatási tevékenységr l
sz l 199l. évi XI. t rvény 14lB. $ (2) bekezdése írja el .

Budapest, 2016. jrinius ,, { ".

Dr' Szentes Tamás
országos tisztiftjorvos

Kapják:
1. METATOX Peszticid Gyrárt és Forgalmaz Kft, 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.
2. országos Epidomiol giai K zpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2_ .

3. országos K<imyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyel ség, 1016 Bp. Mészáros u' 58/a.
4. országos K zegészségiigyi K zpont, l097 Budapest, Albert Fl rian lit 2-6.
5. Irattár
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ANTSZ

ALLAMI NEPECESZSECUCYI ES TI SZTIORVOSI SZOLCALAT
országos Tisztif orvosi Hir'ata l

A KEF-7305-11/20]3. szám határozat ]. számit melléklete

Engedélyokirat

biocid termék forgalomba hozgtali engedéIyéhez

1. A termék neve: Biokett rágcsál irt szer

2. Az engedély adatai:

3.

Engedély száma HU -20 1 3 -PA- r 4 -00042 -0 0 00
Engedély le.iáratának id ponti a 20t6.06. 30.

Az engedélytulaj donos adatai:

Cím

A forgalmaz adatai:5.

Céenév Metatox Peszticíd Gvárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Telefon +36-66-371-168
Fax +36-66-371-168
E-maÍ| info@metatox.hu
Kapcsol attarto Simon Vince

A gyárt adatai:
Metatox Peszticid Gvárt és Forga|maz Kft..
H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

6.

Céenév Metatox Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

A termék általános jellemz i:

7. A termék iisszetétele:

A terrnék osszetétele biza|mas adat.
A teljes osszetételt a KEF-7305-1ll20l3. számuhatározat2. számrÍ melléklete tartalm azza.

Cím: 1097 Buclapest,

Telefon: + 36

Cyáli t 2-6. - Leveiezési cín: 14j7 Budapest, Pf. 839,

1 476 1100 - F--mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Biocid terméktípus száma / meqnevezése 14 lrág,csál irt szer

Felhasználási teriiIet
házi egér (Mtls musculus) és

vándorp atkány (Rattu s n orv e gi cus)
elpusztítására

Formuláci jellege fe l ha s zn áIásr a ké sz, rá g c s ál irt szene l i mpre gnáIt
gabonas zemek

A rágcsál irt szer keserií anyagot (Bitrex, denat nium-benzoéLI) taÍta|maz, amely segít megel zni a
készítmény véletlen emberi fogyasztását.

Hat anyag EK-szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28772-s6-7 0,005
PelGar

International Ltd.
tisztasága min. 98,0yo



8. A termék osztályozása és címkézése az 1999l45tEK irányelv szerint:

Osztályozás Nem ieloléskoteles, EK-veszélyiel nem sztikséges.
Kockázati mondat(ok)

Biztonsági mondat(ok)

S 2 Gyermekek kezébe nem keriilhet.

S 13 Élehiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand .

s 20l2I A használatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad.

s 36137l39 Megfelelo védoruházatot, védoke sztyut, és szemlarcvédot
kell viselni.

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell forduln| az
edénytlcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg
kell mutatni.

9. A termék osztályozása és címkézése az 1272/2008/BK (CLP) rendelet szerint*:
osztá vozás Nem jeloléskoteles' veszélyt ielzo piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés
Figyelm eztet(i
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P 102 Gyermekektol e|zárv a tartand .

P262 Szembe, b rre vagy ruhára nem kertilhet.

P270 A termékhaszná|atakÓzben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P2 8 0 V é d ke s ztyul v é doruhal sze mvé do/arc vé do haszná|ata kcite l ez o.

P301 + 310 LENYEI-És ESETÉN; azonnal forduljon
ToXIKot-Ócw KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

* 2015. 06. 0l-t l alkalmazand

10. Forgaimazási kategríria: III. forgalmazási kateg riáj 
' 
szabadforgalm irt szer

11. Egyéb felhasznáIási el írások:

Felhasznál i ktir lakossági és fogla|kozásszeru felhasznál k
Felhasználás helye zárt térben és az épu|etek kcirnyékén

13. Használatiutasítás:

13.1. LakosságÍ felhasznál knak szánt kiszerelések:
A szemes csalétket 100-400 g kiiziitti tiilt ttimeggel tartálm az kiszerelések kiils
csomagolásán:
. A mérgezett csalétek kihelyezése elott mérlegeljtik, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer

alkalmazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (p1. mechanikus csapda használata kismértéku
e gér ártal om fe l s zámolásár a) .

. A készítményt olyan helyeken alka|mazzuk, ahol egerek Vagy patkányok elofordulása észlelheto.

12. Csomagolás:

Felhasznál i ktir Kiszerelés egysége Csomagolás anyaga
Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Lakossági
muanyag zacsk ban,
kartondob ozb a he lye zve

100, 1 50,200 és 400
gramm

FogIalkozásszerÍi

muanyag zacsk ban,
kartondob ozba he I yezve 2,2,5 és 5 kg

muanyag zsákban' szovott
mtíanya g zsákb a hely ezv e

20, 25 és 50 kg
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. A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, ti,rÍilék stb.) vagy a
rágásuk okozta karokból következtethetiink. A nyomok vagy látható karokozások alapján

becsüljük meg, milyen mértékberr szaporodtak el a rágcsálók' majd a kezelést ennek ismeretében
végezzik.

. A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók szÍLÍÍ|ára elérhető táplálékfonást
távolítsunk el.

. Elsósorban a falak mentén, a szekények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki un. etetőhelyeket,
amelyekből a rágcsálók elhullásúhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasztani'

. Lehetőség szerint használjunk olyan műanyag rágcsálóetetó állomást, amellyel biztosítható, hogy
a gyermekek' valamint a hazi- és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekhez.

. Ennek hianyában a csalétket szórjuk papír vagy múanyag tálcákla' majd ezeket a falak mentén
helyezzük ki, végül borítsrrrrk rájuk egy-egy tetőcseÍepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy' hogy
a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek és

háziállatok ne férhessenek hozzá.
. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez vonzó haÍást gyakorol a rágcsálókra.
. Az irtőszert védjiik a közvetlen víztől, esőtől és az időjárás viszontagságaitól.

A Biokett ráecsálóiftó szer alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 3-5 méterenként 20-25 gramm csalétek.

- 5-10 méterenként 50-100 gramm csalétek.
. Az etetőhelyeket az első két hét során 3-4 naponként ellenőrizztik és az etfogyasztott csalétket

pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljiik ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente

ismételjÍik meg.
. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsÍ.ink több etetőhelyet, az egyes

etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljiik.
. Amerrnyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,

helyezz;Jk át az irtószert máshova.
. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után

4- 10 nappal vrírható.
. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokoUa.
. A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől fiiggóen, 2-6 hetet vehet igénybe.
. A kezelés utrín az etetőiíllomásokat gyríjtsiik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

13.2. Foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:
A szemes csalétket 2-50 kg köziitti töltőtömeggel tartalmaző kiszerelések külső csomagolásán:
. A készítményt olyan helyeken a1ka|mazz',lk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető'
. A nyomok vagy látható károkozások alapjrín becsüljiik meg, milyen mértékben szapolodtak el a

rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezziJk.
. Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük' hogy az adotl területen a csalétek hatóanyaga

(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e.
. A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.
. A rágcsálóirtó csalétket az erÍe a célra szolgáló szerelvényben helyezziik az egerek és patkányok

által látogatott helyekre' azok vonulási údaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.
. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez yonzó hatást gyakorol a rágcsálókra.

A Biokett rágcsálóirtó szer alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 3-5 méterenként20-25 gramm csalétek'

- 5-l0 méterenként maximum 200 gramm csalétek.
. A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 38/2003 ' (VII. 7.) ESZCSM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. szárnú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és
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azokon fel kell trintetni: a rágcsál irt SZer nevét,hat anyagát, ellenszerét, va|amint az alkalmazii
nevét, címét és telefonszámát.

. Az etetohelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszeÍ ellenorizzuk és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljtik ki.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink tobb etetohelyet, aZ egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne nciveljtik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak,
helyezzuk át az irt szert máshova.

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett lratása miatt arágcsál k elpusztulása a fogyasztás után 4-
10 nappal várhat .

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg aztarágcsál k aktivitása indokolja.

. Ne basználjuk a csalétket folyamatos irtáshoz.

. Akezelés' a rágcsál k elszaporodásának mértékétol fiigg en,2-6 hetet vehet igénybe.

. A kezelés után az etetoállomásokat gytijtstik ossze, és gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.

14. Figyelmeztetés:

Felhasználás elott olvassa e| ahasználati utasítást!
Ktzárolagrágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat !
A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmezteto jelzéssel kell ellátni. Az irt szer
kihelyezésekor használjon védokes ztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni !

Kihelyezés után meleg, szappanosvízzel alaposan kezetkell mosni.
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,házi- és haszonállatok' valamint madarak nem
férhetnekhozzá. A készítmény mérgezo az emlosokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és
minden egyéb ragadoz éslvagy dcigevo áI|atmérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy
megbetegedett patkányt, egeret elfogyas ztja. Tilos a készítményt nem cé|szervezet állatok
elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt élovízbe.
A beszennyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.
Élelmiszertol és takarmányt l elktilonítve, gyermek és haszo náIlat áItal hozzá nem férheto, száraz,
htivos helyen tároland .

Biztonsági adatlap foglalkozásszerti felhasznál k kérésére rendelkezésre áIL

15. Els segélynyrijtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanrija esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni !

Lenyelés esetén 2 -
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát' címkéjét Vagy

biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasításáratorténhet.
. A szájtireget oblítse ki vízzel. Ne étkezzen és ne igyon, meleg helyen pihenjen és értesítse az

orvost.
. Eszméletlen szemé|ynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további hasznáIat el tt mossa ki.
. A bort bo szappanos vízze| mossa le.
. P anaszj elentkezé sekor fordulj on szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A Szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztti|bo vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse van' azt távolítsa el és folytassa a SZem további ciblítését.
. P anaszj elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.

4t6



Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, bromadiolont taÍla|maz. A rágcsálóirtó szer lenyelését
követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.
A mérgezés/exp ozíciő és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés,
ín7xérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több
haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális Íiíjdalom) észleli, adjon Kl-vitamint. Ha nem
észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a
protrombin idót (INR) meg kell mérni. Ha a plotrombin idő él'téke >4' a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megisnrétlésére is sziikség lehet.
Ellenszere: Kt-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenórizni szükséges.)

16. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban' fénlől védett, száraz, ltúvös, j,ó| szel|őző' zárt helyen tárolandó.
Gyújtóforrástól és oxidríló anyagoktól távol tartandó. Élelmiszertől, italtól és takarmánÍól távol
tartandó.
A gyártástól szátmítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell
tiintetni !)

l7. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenórzésekkel
piírhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét
védőkesztyűben, kifordított múanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további
zacskóba beletenni és összecsomózva |ezámi. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktríroló
edénybe kell helyezní; további kezelése kommunális hulladékként történik.

17.2' A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezésdk megelőzése érdekében, az ellenórzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés soriín elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A
foglalkozásszení felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként t<irténő
megsemmisítéséró1 a 98/2001 . (u. l5') Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

17.1,l17.2. Minden forgalomba kerülő kiszerelésen feltüntetendő:
A kezelés utrín az etetőhelyeket sziintessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a
rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott
irtószer feltakarításríról.
Az eredeti cé|jára fe| nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevő helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

18. Címkefelirat:

Biokett rágcsálóirtó szer

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Gyártja: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.' H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Forgalmazza: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.' H-5520 Szeghalom, Kossuth u' 8.

oTH engedéIyszám': HU -2013 -PA- 1 4-00042-0000

valamint, azEnged,élyezési lap alábbi pontjai' a felhasználói kör íiiggvényében:
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Felhasznál i ktir Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 6.,8. vagy 9., 10., 11., 13.1 .r14.r15.r16.117.1'

FoglalkozásszeríÍ 6., 8. vagy 9., 10., I1,, 13.2., 14., I5., 16.r17 -2

19. oEK szakvélemény számai 77ltl81l20l3. DDo.

Budapest, 2013. szeptember,,5..."
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
nevében kiadmányozza
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i' '' \ Dr. Kovács Márta
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