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HATÁR DZAT

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

METAToX Peszticíd Gyárt és Forga|maz Kft. (5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.) kérelmére
indult eljárásban kiadott,2013. szeptember 5. napján kelt, KEF-749t-I4l20|3. számuhatározatát _

ahatározat tobbi részének váItozatlanul hagyása mellett _ az alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelk ezo részének 8. pontja a k'ovetkezoképpen m dosul:

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

2.) Ahatározat 1. számri mellék|ete 2. pontja az a|ábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Engedély száma HU-20 1 3 -PA- r 4 -00047-0000
Eneedélv leiáratának id pontia 2020.08. 3 I

3.) A határozat3. számri mellékletének (Product Assessment Report) 1.oldala az alábbiak
szerint m dosul:

Product Assessment Report
Granokett rágcs á,I irt szer

Product type: PT 14 (Rodenticide)
Active substance: Bromadiolone (0.005% w/w)
Type of application: Authorisation
Authorisationnumber: HU-2013-PA-14-00047-0000
Date of decision: 05 September 2013
Date of expiry: 31 August2020

Biocidal Product Assessment Report (PAR) related to Product Authorisation under Directive
98t8lEC
Product covered by this dossier: Granokett Pellet Bait

Grozágos Epirtemiol giai Ktizpgut. n
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4.) A határozat 4. mellékletének (Summary of Product
authoris ation/re gistration c. tábl ázatban a lej árati

Characteristics) 3. oldalán a Data of
id (expiring date) változik:

Data of auth ation/ istratia onsauon I on
Authorisation/req istration tvpe Product authorisation
Authorisation/reqistration n um ber H U-20 1 3-PA-1 4-000 47 -0000
Grantinq date of authorisation/reqistratlon 05/09/2013
Expiring date of authorisation/reqistration 3110812020

Name of authorisation/registration holder Metatox Peszticid Gyárto és Forgalmazo Kft.
H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8., Hungary

A KEF-749 1-14l2 0 13. szrírnri határozat egyebekben változatlan.

Határozatom e|len a kézhezvételt l számított 15 napon beltil benyrijtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségigyt Nyilvríntartási és Képzési K zponthoz kell címezni (1051 Budapest,
Znnyi,a. 3.), de az OTH-hoz kell benyujtani.

INDoxor,Ás
A METATOX Peszticid Gyártrí és Forgalmaz Kft. (továbbiakban kérelmez ) 20l 1. jrinius
30-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Granokett patkányirtrí szer nevti biocid terméke
Magyarországon ttirtén forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezési eljátását. 2013.
jrinius 11-én kelt levelében kérelmezte, hogy a korábbi kérelemben szerepl terméknév _
GRANOKETT patkanlrt szer - helyett a forgalomba hozatali engedély Granokett rdgcsál irt
szer kereskedelmi névre ker ljiin kiállításra.

Az oTH ezt k vet en 2013. szeptember 5. napján kelt' KEF-7491-l4l20l3 szÍrnű hatérozatával
HU-2013-PA-14-00047-0000 engedélyezési számon a Granokett rágcsálríirtrí szer forgalomba
hozatalát és felhasználását Magyarországon engedélyezte'

A Kérelmez 2014. december 19-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhasználásár l sz l
528l2012/EU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. cikk (1) bekezdésének megfelel en a 7l. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésrí informáci s rendszeren
keresztiil BC-QFO14291-53 iigyszám alatt benyujtotta a HU_2013-PA-14-00047-0000
engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedély megujítása iránti kérelmét.

A Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

',Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befoly solhat okokb l az engedély
meg jítirc r l annak lej rati id pontja el tt nem hoznak hat rozatot, az átvev illetékes hat ság az
értékelés elvégzéséhez sztilcséges id tartamban megig'ítja a nemzeti engedélyt.''

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képvisel i a 2014 szepÍemberében tartott
57. Kompetens Hat sági iilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renewal of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-SeptL4-Doc.5.2
_ Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek id beli hatályát egységesen 2020. augusztus 31-jéig meghosszabbitják.

A fent indokok alap1án az engedély id beli hatályát a rendelkez részben megadottak szerint,
hivatalb l m dosítottam'

D ntésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet l8. s (1)
bekezdése szerinti hatásk<ir mben és az Állami Népegészségiigl és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a
népegészségiigyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy gyszerészeti áLlamigazgatási
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Szerv kijelcilésérol sz | 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos
ill etékes séggel elj árv a hoztam m eg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgaÍási hat sági eljárás és szolg áltatás általános szabá|yair l
sz Io 2004- évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségtigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 29l2O15. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1i bekezdése
alapj án adtam táj éko ztat á st.

A Íbllebbezési illeték mértékérol az illetékekrol sz l Ig90.
rendelkezik.

évi XCIII. torvény 29. $ (2) bekezdése

hat sági és igazgatási tevékenységrolA fellebbezés indokolással tcirténo ellátását az egészségtigyi
sz l 1991. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapest,2Ol6. j niuS ,, 3 ".

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza

foosztályvéze-1o* 9
Kapják:
1. METATOX Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.
2. Országos Epidemiol giai Kozpont, 7097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
3. Országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, l016 Bp. Més zárosu. 58/a.
4. Országos Kozegészségtigyi Kozpont, 1097 Budapest' Albert Fl rián tft2-6.
5. Irattár
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ÁLL'qA/ l N É prcÉszsÉcucYl És l sZTloRVoSl SzotcÁlnr
országos Tisztif orvosi Hir'ata l

,ANTSZ,
A KEF-749]-]4/2013. szám határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat

biocid termék forgalomba hozatali engedélyéhez

1. A termék neve: Granokett rágcsál irt szer

2. Az engedély adatai:

3.

Eneedély száma HU-20 I 3-PA- 1 4-00047-0000
Eneedély leiáratának id ponti a 2016.06. 30.

Az engedélytulaj donos adatai:

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

Telefon +36-66-371-168

Fax +36-66-371-168

E-mail info@metatox.hu

Kapcsol attarto Simon Vince

A gyárt adatai:4.

Cégnév Metatox Peszticid Gvárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

\ A forgalmaz adatai:

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

6. A termék általános jellemz i:
Biocid terméktípus száma / megnevezése 14 l ráecsál irtÓ szer

Felh asználási teríilet házi egér (Mus musculus) és

vándorpatkány (Ra t t u s n o rv e gi cels) e lpus ztításár a

Formuláci iellege felhaszn álásr a ké sz rágc sál irt granulátum

A rágcsál, irt szet keserri anyagot (Bitrex, denat nium-benz oát) tarta|maz, amely segít mege|ozni a

készítmény véletlen emberi fogya sztását.

7. A termék iisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat.

A teljes osszetételt a KEF-749I-I4l2013. számri határozat2. számri melléklete tartalmazza.

Cím: 1097 Buclapest,

lelefon: * 36

Cyáli t 2-6. _ Levelezési cín: 1437 Budapest, Pf. B'Jg.

1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hrt

Hatoanyag EK-szám CAS-szám mlm"Á Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28772-56-7 0,005
PelGar

International Ltd.
tisztasága min. 98,0oÁ



8. A termék osztályozása és címkézése az l999l45lEK irányelv szerint:

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

Biztonsági mondat(ok)

s 2 Gyermekek kezébe nem keriilhet.

s 13 Élehisz erto|, italt l és takarm ányt ltávol tartand .

s 20121 A haszná|atkozben enni, inni és dohányozni nem szabad.

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

s 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edénytlcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg
kell mutatni.

9. A termék osztályozása és címkézése az l272l2008/EK (cLP) rendelet szerint*:

osztálvozás Nem ieloléskoteles, veszélyt ielzo piktogram nem sztikséges.
Figvelmeztetés
Figyelm eztet
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P l02 Gyermekektol e|zárv a tartand .

P262 Szembe, borre vagy ruhára nem kertilhet.

P270 A termék használata kozben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P2 8 0 V é d o k e s zty ul v é dor uhal sze m v é d o/arc v é d o hasznáLata k cite l e z .

P301 + 310 LENYELÉs ESETÉN azoIÍlal forduljon
ToxlKorÓcnt KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

* 2015. 06. 0l-t l alkalmazand

10. Forgalmazási kategríria: III. forgalmazási kateg riáj 
' 
szabadforgalmrÍ irtríszer

11. Egyéb felhasználási el írások:

Felhasznál i kiir lakossági és foglalkozásszerti felhasznál k
Felhasználás helye zárttérben és az éptiletek kornyékén

13. Használatiutasítás:

13.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések:
A granulátumot 100-400 g kiiziitti ti'lt ti'meggel tartalmaz kiszerelések kiils csomagolásán:
. A mérgezett csalétek kihelyezése elott mérlegeljiik' hogy a tapaszta|t rágcsál ártalom irt szer

alkalmazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékti
e gér ártalom fel számolására).

. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto.

. A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (feszkek, lyukak, vonulási utak, iirtilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások alapján

2t6

12. Csomagolás:

Felhasznál i kiir Kiszerelés egysége Csomagolás anyaga
Forgalomba keríil
kiszerelés ttimege

Lakossági mtíanyag zacsk ban,
karto nd o b o zb a h e I ye zv e

1 00, 1 50,200 és 400
gramm

Foglalk ozásszeríi

muanyagzacsk ban,
karto ndo b ozb a he ly e zv e

2,2,5 és 5 kg

mtianyag zsákban, szovcitt
miíanya g zsákb a he l ye zve

20,25 és 50 kg



becstiljtik meg' milyen mértékben Szaporodtak e| arágcsál k, majd akezelést ennek ísmeretében

végezzuk.
. Akezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérheto táplálékforrást

távolítsunk el.
. Elsosorban a falak mentén' a szekrények a|att, a britorok mogott alakítsunk ki rin. etetohelyeket'

amelyekb 1 a rágcsál k elhullásukhoz elegendo mennyiségu irt szert tudnak fogyasztani.
. Lehetoség szerint használjunk olyan muanyag rágcsál eteto állomást, amellyel biztosithato, hogy

a gyermekek, valamint aházi- és haszonállatok ne ferhessenek hozzá a csalétekhez.
. Ennek hiányában a granulátumot sz rjuk papír vagy mríanyag táIcákra, majd ezeket a falak mentén

helyezzuk ki, végtil borítsunk rájuk egy-egy tetocserepet vagy más alkalmas fedolapottlgy, hogy a

rágcsál k a csalétket megkozelíthessék, de aI'lhoz illetéktelen Személyek, gyermekek és háziá||atok
ne ferhessenek hozzá.

. A csalétek mellé vizet is kihelyezhettink, ezvonz hatást gyakorol arágcsál kra.

. Az irt szert védjtik a k zvetlenvíztol, es tol és az idojárás viszontagságait l.

- 3_5 méterenként20-25 gramm csalétek.

- 5-10 méterenként 50-100 gramm csalétek.
. Az etetohelyeket az e|so két hét során 3-4 naponként ellen rizzrik és az e|fogyasztott csalétket
p toljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cserélji.ik ki. Az ellenorzést ezt kovetoen hetente

ismételjiik meg.
. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink t bb etet helyet, aZ egyes

etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne noveljiik.
n Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,

helyezzik át az irt szert máshova.
. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt arágcsál k elpusztulása a fogyasztásután4-

10 nappal várhat
. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg aztarágcsá| k aktivitása indokolja.
. A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fuggoen,2-6 hetet vehet igénybe.
. A kezelés után az etetoállomásokat gyríjtstik ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk

fel.

13 .2. Fo glalk ozásszeríÍ felh a s znál knak sz án t kisz e rel é s ek :

A granulátumot 2-50 kg ktiziitti ti'lt tiimeggel tartalmaz kiszerelések kíils csomagolásán:
. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto.
. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljiik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a

rágcsáI k, majd akezelést ennek ismeretében végezzuk.
. Az irtás megkezdése elott mérlegeljtik, hogy aZ adott tertileten a csalétek hat anyaga

(bro m adi o lon) e l leni r ezisztenc i a ve sz é lye fenn áll- e .

. A csalétek kihelyezése elott lehetoség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

. A rágcsál irt granulátumot az effe a célra szo|gá| szerelvényben helyezzuk az egerek és

patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási irtjaira illetve feltételezett briv helyi'ik kozelébe.
. A csalétek mell é vizet is kihelyezhettink , ez vonz hatást gyakorol a rágcsál kra.

- 3-5 méterenként20-25 gramm granulátum.

- 5-10 méterenként maximum 200 gramm granulátum.
. A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgá|o szerelvényeket _ a 3812003. (VII. ].)ESZCSM-FVM-
KvVM egytittes rendelet 8. számri mellékletének megfeleloen - felttino jelzéssel kell ellátni és
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azokon fel kell ttintetni: a rágcsál irt SZer nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az a|kalmaz
nevét, címét és telefonszámát.

. Az etetohelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenorizztik és aZ elfogyasztott
csalétket p toljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljtik ki.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink t bb etet helyet, aZ egyes
etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne novelj tik.

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

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt arágcsál k elpusztu|ása a fogyasztás után 4-
10 nappal várhat .

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amig azt arágcsál k aktivitása indokolja.

. Ne használjuk a csalétket folyamatos irtáshoz.

. A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékétol fiiggoen ,2-6 hetet vehet igénybe.

. A kezelés után az etetoállomásokat gyujtstik ossze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk
fel.

14. Figyelmeztetés:
Felhasználás elott olvassa e| ahasználati utasítást!
Kizár lagrágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat |.

A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmezteto jelzéssel kell ellátni. Az irt szer
kihelyezésekor használjon védokesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni!
Kihelyezés után meleg, szappanos vizzel alaposan kezet kell 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 dogevo áI|atmérgezodhet, ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy
megbetegedett patkányt, egeret elfogyas ztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok
elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt élovízbe.
A beszennyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.-
Élel-is'ertol és takarmányt l elktilonítve, gyermek és haszonállat által hozzánem férheto, száraz,
htivos helyen tároland .

Biztonsági adatlap foglalkozásszerii felhasznál k kérésére rendelkezésre áII.

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

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azoÍ\nal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

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

orvost.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további haszná|at elott mossa ki.
. A b rt bo szappanos vizzel mossa le.
. P anaszj elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse van' azt távolítsa el és folytassa a SZem további oblítését.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
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Utmuta tá,s az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tarta|maz. A rágcsál irt szer lenyelését
kovet en csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezhet.
A mérgezéslexpozíci és a ttinetek jelentkezése kcizott akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo ttineteket (pl. orrvérzés,
inyvérzés, vérkopés, véres vize\et, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésu vagy t bb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fajdalom) észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és aZ expozíci t koveto 48-72 ra elteltével a
protrombin id t (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke ) 4, a mérgezettnck intravénásan
Kr-vitamint kell adni. Akezelés tobbszciri megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

16. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti' zárt csomagolásban, fényt l védett' száraz,
Gy jt forrást l és oxidál anyagokt l távol tartand .

htívos, j l sze||ozo, zárt helyen tároland .

Elelmiszertol, italt l és takarm ányt l távol
tartand .

A gyártást l szánrítva 2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell
ti.intetni !)

17. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasználríknak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A k zegészségiigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel
piírhuzamosan el kell távolítani a kezelés soriín elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
véd kesztyiiben, kifordított mííanyag zacsk segítségével kell 'sszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és sszecsom zva lezámi' A dupla zacsk ban lev tetemet zárt hulladéktrírol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hullad kként t rténik.

17.2. A foglalkozásszer felhasználr knak szánt kiszerelések csomagolásán fe|tiintetend :

A k zegészségiigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében' az ellen rzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításrír l. A
foglalkozásszerii felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként t rtén
megsemmísítésér | a 98/200L (VI' 15') Korm. rendelet el írásai szerint k telesek gondoskodni.

17.l.l17.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltíintetend :
A kezelés után az etet helyeket sziintessiik meg. Gyiijtsiik ssze a megmaradt irt szert, valamint a
rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvev helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.

18. Címkefelirat:

Granokett rágcsál irt szer

Hattíanyaga: 0,005% bromadiolon

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

Forga|mazzaz Metatox Peszticid Gyárt és Forgalnraz Kft.' H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8'

oTH engedélyszátm:. HU -2013 -PA- 1 4-00047-0000

valamint' az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i k r fiiggvényében:
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Felhasznál i kiir Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 6.1 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.r14.r15.r16.117.1

Foglalkozásszeru 6., 8. vagy 9., 10., 11.r13.2.114.r 15., 16., 17.2

19. oEK szakvélemény száma: 771118312013. DDo.

Budapes t,20t3. szeptember ,,{-"
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
nevében kiadmányozza
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. j Dr. Kovács Márta

" ,/ f osztályv ezeto
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