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HATAROZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ift 2-6.) a Química de Munguía
S.A. (Derio Bidea 51' 48100 Munguía' Spanyolország) kérelmére indult kolcsonos elismerési
eljárásban kiadott,2014. ápnlis 11. napján kelt KEF-1488_9l20l4. számuhatározatát - ahatározat
tobbi részének vá|tozatlanul hagyása mellett _ aZ alábbíak szerint

1.) A
7.

2.) A
,,

m dosítja.

határozat rendelkezo részének 4. pontja a kovetkezoképpen m dosul:

Jelen határozat 2O2O. augusztus 3 1 -ig hatályos.

határozat 1. számri

Az engedél

melléklete 2. pontja az a|ábbiak szerint m dosul:

rdatai:zer aualar;
Eneedély száma HU -201 4-MA- 1 4-00084-0000
Eneedélv leiáratának id pontia 2020.08. 3 1

Els engedélY száma / kiállít ia ES/AA-2013-1 4-00 101 l Spanyol ország
Termék neve az els engedélyen AGROBLOCK BD-5

A KE F_ 1 488-9 l 2014 . számu határ ozat egyeb ekb en v á|tozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil benyÚrjtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségtigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell címezni (1051 Budapest'
Znnyi u. 3.), de az Országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell beny jtani.

INDoKoLÁS

A Química de Munguía S.A. (továbbiakban kérelmezo) 2014. január 10-én kelt kérelmében
kezdeményezte a Spanyolország Kompetens Hat sága á|tal 2013. okt ber 25-én ES/AA-20I3-l4-
00107 engedélyszámon kiadott AGROBLOCK BD_5 nevti biocid termékre vonatkoz forgalomba
hozatali engedély Magyarországon torténo elismerését.

Az otszágos Tisztifoorvosi Hivatal (a továbbiakban: oTH) ezt kovetoen KEF-1488-9l20l4 számu
határozatáva| HU-2014-MA-14-00084-0000 engedélyezési számon a Muribrom rágcsál irt
blokk forgalomba hozatali engedélyét elismerte és a kérelmez részére a termék forgalomba
ho zatal át é s fe l h a s z n á1 á s át Ma gy ar or szá go n en g e d ély ezte .
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A Kérelmezo 2014. december 23-án a Biocid rendelet 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen a

7I. cikk (1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása e|nevezésti informáci s

rendszeren kereszttil BC-XS014651-16 tigyszám alatt benyrijtotta a Muribrom rágcsál irt blokk
HU-2014-MA-14_00084_0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedélyének
meg rjítása iránti kérelmét.

A Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:

,,Antennyiben a nemzeti engedély birtokosa által nem befoly solhat okokb l aZ engedély
megtijítasár l annak lejárati idcípontja el tt nent hoznak hatítrozatot, az átvev illetéke's hat ság az
értékelés elvégzéséhez sztikséges idcjtartamban megíjítja a nemzeti engedélyt.''

A Bizottság és a tagáIlamok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági tilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renew'al of anticoagulant rodenticicle active substctnces and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2
- Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tarta|maz biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek idobeli hatályát egységes en 2020. augusztus 3 1 -ig meghoss zabbítják.
A fent indokok alapján az engedély id beli hatáIyát a rendelkezo részben megadottak szerint,
hivatalb l m dosítottam.

Dontésemet a Biocid rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének
és forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz l 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $
(1) bekezdése szerinti hatáskoromben és azÁtlami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a
népegészségigyi szakigazgatási feladatok ellátásár l, valamint a gy gyszerészeti áI|amigazgatási
szery kijeloléséro| sz l.o 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos
illetékességgel e|jáw a hoztam meg.

A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabályair l
sz l 2004. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése' valamint az Egészségtigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz lr 29l20I5. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése
alapj án adtam táj ékoztatást.

A fellebbezési illeték mértékérolaz illetékekrol szoJo 1990. évi XCIII. torvény 29. s (2) bekezdése
rendelkezik.

A fellebbezés indokolással torténo ellátását az egészségtigyi hatosági és igazgatási tevékenységrol
sz l 1991. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapest,2016. jÚrniuS ,, 3 ."

Tisztelettel:

Dr. Szentes Tamás
országos tiszti foorvoS

nevében kiadmányozza

Dr. Ko
fooszt

Kapják:

1 . Química de Munguía S.A., Derio Bidea 5I, 481 00 Mun guía, Spanyol ország
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3. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, Hivatali kapun kereszttil
4. országos Kozegészségtigyi Kozpont, okkííl:okk.antsz.hu
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Áuul NÉPECÉszsÉcÜCYl És rl sZTloRVoSl SzolcÁnr
országos Ti sztif orvosi Hivatal

A KEF-] 488-9/20] 4. szám határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék mds uni s tag llamban kiadott forgalomba hozutali engedéIyének

kiilcs n s elismeréséhez

A termék neve: Muribrom rágcsál irt blokk

rtai:Az engedélv aden aoatar:
Eneedély száma HU-20 I 4-MA- I 4-00084-0000
Eneedély lei áratának id ponti a 2016.06. 30.
Els engedélv száma / kiáltít ia ES/AA-20L3 -1 4-00 l07 l Spanyol orszáE
Termék neve az els engedélven AGROBLOCK BD-5

Az engedélvtulaidonos ad,ataí:
Cégnév Química de Munguía S.A.
Cím Derio Bidea 5l, Munguía, 48100, SpanyolorszáP
Telefon 00349467 41085
E-mail info@quimunsa.com

árt adataÍ:

Derio Bidea 51, Mun 48100 |orszá

At ék általlát

A termék osszetétele bjza|mas adat.
A teljes osszetételt a KEF-I488-912074. számri határozat2. számumelléklete tartalmazza.

3. é|

zotlle5.

mica de Munguía S.A.

erm nos leuemzot:
Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

FelhasználásÍ tertilet
házi egér (Mus musculus) és
v ánd orp atk ány ( Ra t t u s n o rv e g i crzs) elpu sztitásár a

Formul ci jellege felhaszn áIásrakész, l0, 1 5, 20, 25, 30,50 és 100 grammos
ráecsál irt blokk

A rágcsál irt szer keseríj anyagot (denat nium-benzoát) tartalmaz, ame|y segít mege|ozni a
készítmény véletlen emberi fo gyas ztását.

6. A termék tisszetétele:

Hat anyag EU_szám CAS-szám mlmoÁ

bromadiolon 249-205-9 28772-s6-7 0,005
tisztasága min. 99,60Á

Cím: 7097 Budapest, Albert Flr3rián t 2-6. _ I-evelezési cím: 1437 Buclapest, Pf. B39.

Telefctn: +36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
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7. A termék osztálvozása és címkézése a 1999l45/EK iránvelv szerint:

8. A termék osztálvozása és címkézése a CLP: 1272l2008/EK rendelet szerint*:

9. Forgalm azási kateg rÍa: III. forgalmazási kateg iáj , szabadforgalmri irt szer

10. Egvéb felhasználási el írások

l1. Csomagolás

ermeK osztarvozasa es clmKezese a ranvctv szcrlrll;
osztálvozás Nem ieloléskoteles, EU-veszélyj el nem sziikséges.

Kockázati
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

52 Gyermekek kezébe nem keriilhe

Srs Élelmiszert l, italt l és takarmányt l távol tartand

S37 Megfelelo védokesztyut kell viselni
546 Lenyelése esetén azonna| orvoshoz kell fordulni, az

edénWcsomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni

rmeK OSZIaTVOZA:)A eS ClIIlt(CZeSe a LIJr;
Osztálvozás Nem ielolésk teles, veszélyt ie|zo piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés(ek)
FÍgyelm eztet
mondat(ok)

Óvintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P102 Gyermekekt l elzárva tartand

P103 Használat el tt olvassa el a címkén kozolt informáci kat

P2 8 0 Vé doke s zty u hasznáIata kote le zo (c s ak fo gl alko zásszeru
felhasznál k)
P300+310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
ToxlKorÓcnt rÖzpoNTHoZ vagy orvoshoz

* 2015.06.01-t l alkalmazand

asznalas e soK:
Felhasznál i ktir lakossáei és foglalkozáss zeru felhasznál k

Felhasználás
helye

ozárt térben és az éptiletek kornyékén: egér- és patkányirtásra
(l ako s s ági és fo gl alko zásszeru felhasznál k)

o a Szdb ardb an : e gér- é s p atkányirtásra (fo gl alko zásszeru fe lhasznál k)
. a c S atornarendsz erb e n : p atkányi rtásra (fo gl alko zásszeru fe lhasznál k)

somagoras:

Felhasznál Í kiir Kiszerelés
egvsége

Csomagolás formája
Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Lakossági
10, 15,20,

25,30,50 és
100 grammos

blokk

opapírdobozban
100, 150, 200,250,300,
400, 500 és 1000 gramm

omtianyag dobozban
okartondobczban

FoglalkozásszerÍi

.papírdobozban 100, 1 50,200,250,300,
400 és 500 gramm

7,2,3, 5, 10, 1 2, 75,20 és
25 ke

omtianyag dobozban

okartondobozban
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12. Használati utasítás:
12.1. Lakossági felhaszrrálóknak szánt kiszerelések:
.A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóiírtalom irtószer
alkalmazása nélkiil nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékti
egérártalom felszámolására).

. Akészitméryt zárt térben és az épületek körüli fel méteres sávban olyan helyeken alkalmazzuk,
ahol egerek vagy patkrínyok előfordulása észlelhető'

.A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (feszkek, lyukak, vonulási utak, üriilék stb .) vagy a
rágásuk okozta károkból következtethetiink. A nyomok vagy látható ktírokozások alapján
becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzik.

. Vegyük számításba, hogy amennyiben az egerek az érintett hellyel szomszédos epületekben is
jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.
.A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsrílók számára elérhetó táplálékfonást
távolítsunk el'

.Elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetóhelyeket,
amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasztani.

.A blokkok egyedi műanyag tasakját ne nyissuk fel!

.A blokkokat helyezztik olyan műanyag rágcsrílóetetó állomásba, amellyel biztosítható, hogy a
gyermekek, valamint aházi- és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csaléteV,Jtez. Az épületen
kívül elhelyezett etetőállomásra írjuk fel a következő szöveget: ,,Yigyázat|, Rágcsálóirtó szert
taÍtalmaz|." és gondoskodjunk az á|tomás stabil rögzítéséről.

- kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként 50 gramm csalétek,

- nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként 50 gramm csalétek.

- kismértékű rírtalom esetén: 5-l0 méterenként 100 gramm csalétek,

- nagymértékri ártalom eseterr: 5-10 méterenkent 200 gramm csalétek.

.Az etetőhelyeket első alkalommal 3 nap múlva ellenőrizziik, az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A
szennyezett vagy penészes csalétket cseréljÍ'ik ki. Az e||enórzést ezt követően 3-4 naponta
ismételjük meg. A csalétek kihelyezését addig folfassuk, amíg a rágcsálók rírtalma teljesen meg
nem szűnik.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljiik'

.Amennlben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük
át az irtószert máshova.

.A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpuszfulása a fogyasztás után
néhány nappal várható.

. A csalétket csak addig hagluk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

.A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől ffiggően, 2-6 hetet vehet igenybe.
Amennyiben az egérártalom 6 hét alatt nem csökken, forduljunk kártevőirtó szakemberhez.

.A kezelés utiín, de legkésőbb ó hét múlva, az etetőifllomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen
kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

*,ti; ,
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12.2 . F o gla lk ozásszeríÍ fel h a s znái knak sz á n t kisz e rel é s ek :

.A készítménl zárttérben' a szabadban illetve a csatornarendszerben olyan helyeken alkalmazzuk,
ahol egerek vagy patkányok el fordulása észielhet .

.A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljiik meg, milyen mértékben Szaporodtak el a
rágcsál k' majd akeze7ést ennek ismeretében végezzik.

.Azirtás megkezdése el tt mérlegeljtik, hogy az adott teriileten a csalétek hat anyaga
(bromadiolon) elleni rezisztenciaveszélye fennáll-e. Arezisztencia kialakulásának megelozése
érdekében javasolt a ktilonbozo hat anyagir készítmények felváltva tortén alkalmazása.

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

. A rágcs ál irt blokkok at az eÍTe a cé|ra szolgál szerelvényben helyezzik az egerek vagy
patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltéte|ezett b v helytik kozelébe.
Gondo sko dj unk az eteto ál l om ás ok stabi l r o gzíté sér oI.

.A csatornahá| zat esovíznyeloiben és tisztít aknáiban, illetve udvari vízosszefoly k a|<nájában a

blokkot _ rogzíto dr t segítségével _ rigy helyezzik el, hogy aZ ne érje el a viz szintjét, de
ugyanakkor a patkányok kcinnyen fogyaszthassanak bel le. A blokkok léclábakon á1l

csatornaládákban is kihelyezhetok.

- 5-10 méterenként 50 gramm csalétek.

- 5-10 méterenként 100-200 gIamm csalétek.

A Muríbrom rágcsál irt blokk alkalmazási d zisa a csatornarendszerben:

- etetohelyenként maximum 200 gramm csalétek.

.A rágcsál irt szer kihelyezésére szolgál' szerelvényeket _ a3812003. (VII. 7 .) ESzCSM-FVM-
KvVM egytittes rendelet 8. számir mellékletének megfelel en _ felttin jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tÍintetni: arágcsál irt szeÍ nevét, hat anyagát, ellenszerét, valamint az alkalrmaz
nevét, címét és telefonszámát.

.Az etet helyeket kezdetben naponta, utána3-4 naponta ellenorizzrik és az e|fogyasztott csalétket
p toljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljtik ki. Az ellenorzést ezt kcivetoen hetente
ismételjtik meg.

.Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink t<ibb etet helyet, az egyes
etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne novelji'ik.

.Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de arágcsál k továbbra is jelen vannak, he|yezzuk
át az irt szert máshova.

.A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt arágcsál k elpusztulása a fogyasztásután
néhány nappal várhat .

.A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

.Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását
kívánatos integrált kártev irtási rendszer (IPM/IPC) egyidejii bevezetésével cisszekotni.

.A készítmény alkalmazásáva|, az esetek tobbségében, 6hét a|att teljes rágcsál mentesség érhet
el. Amennyiben arágcsál k ártalma ezt kcivet en is tapasztalhat , a jelenség okát fel kell deríteni
és a sztikséges intézkedéseket meg kell tenni.

.A kezelés után az etetoállomásokat gyujtsiik cissze, az eset|egesen kisz r dott irt szert takarítsuk
fel.
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13. Figyelmeztetés:
Kizár lag rágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalm azhat !

Tilos a készítménÍ nem célszervezet á|Latok elpusztitására használni!
Az etetoállomások helyét rigy kell kijelolni, hogy a csalétekhez Sem a gyermekek' sem a nem

cé|szewezet á|latok ne férhessenekhozzá. Akészítmény mérgezo az emlosokre és amadarakra. A
kutya, macska, ser1és és minden egyéb ragadoz éslvagy dogev áIIat mérgezodhet' ha a

rágcsál irt szertol elpusztult vagy legyengtilt egeret vagy patkánl elfogyasztja.
Az irt szer kihelyezésekorhasználjon véd kesztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy
dohányozni! Kihelyezés után meleg, Szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon fel.
Él"l-is'ertol és takarmányt l elkiilonítve, gyermek és nem célszerv ezet ál|atok által hozzá nem
férheto, száraz, huvos helyen, eredeti csomagolásban tároland .

Intenzív szagu anyagokt l távol tartand .

Ne juttassa a készítményt élovizbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszeru felhasznál k kérésére rendelkezésre á1l.

14. Els segélynyrijtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyan ja esetén azonna| orvoshoz kell fordulni és a cimkét az

orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
.Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjétvagy
biztonsági adatlapj át.

.Hánlatás csak aZ orvos kifejezett utasítására torténhet.

.A szájtireget oblítse ki vízzel.

.Eszméletlen személyrrek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
.Vegye le a szennyezett ruhát és a további haszná|at elott mossa ki.
.A bort bo szappanos vízzel mossa le.
.P anasz j el entkez és ekor fordulj on sz akorvo shoz.

Szembe jutás esetén:
.A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztti|bo vizzel, vatosan oblítse ki.
.Ha a szemben kontaktlencse van' azttávolítsa el és folyassa a SZem további oblítését.
.P anasz j el entkez és ekor fordulj on sz akorvo shoz.

Útmutat s az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, bromadiolont tartalmaz. Arágcsál irt szer lenyelését
kovetoen c sokkenh et a v ér alvadási képe s s é g és be l so v érzés j elentke zhet.
A mérgezéslexpozíct és a tiinetek jelentkezése kozott akár tobb nap is eltelhet.
Akészítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo ttineteket (pl. orrvérzés,
ínyvérzés, vérkcipés' véres vizelet, hosszabb véralvadási ido, nagy kiterjedésri vagy tobb
haematoma, hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíci t koveto 48-72 ra elteltével a
protrombin idot GNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke )4, amérgezettnek intravénásan
Kr-vitamint kell adni. Akezelés tobbszori megismétlésére is szi'ikség lehet.

Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellenorizni sztikséges.)

15. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytol védett, száraz, htivos, fagymentes, j l sze||ozo helyen tárolva,
a gyártást l számitva2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedí csomagolásokon fel kell
ttintetni !)
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16. Hulladékkezelés:
16.l. A lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltÍintetend :

A kcizegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések mege|ozése érdekében, az e|lenorzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani akezelés során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
védokesztyuben, kifordított mríanyag zacsk segítségével kell osszeszedni, majd egy további
zacsk ba beletenni és osszecsom zva|ezárni. A dupla zacsk ban lev tetemet zárthu|ladéktárol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik.

16.2. A foglalkozásszeríi felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A kozegészségÍ'igyi veszély és a másodlagos mérgezések mege|ozése érdekében, az ellenorzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalkozásszeru felhasznál k az elhul|ott rágcsá| k tetemeinek veszélyes hulladékként tortén
megsemmisítésér l a 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint kcitelesek gondoskodni.

16.1'.l1'6.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltíintetend :

Akezelés után az etetohelyeket sztintessiik meg. Gytijtsiik ssze a megmaradt irt szert, valamint a
rágcsá| irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.

17 . Címkefelirat:

Muribrom rágcsál irt blokk

Hat anyaga: 0,0050Á bromadiolon

Gyártja: quÍuICA DE ML]NGUÍA S.A., Derio Bidea 51, Mun guia,48 100, Spanyol ország

oTH engedélyszám: HU-20 1 4-MA-1 4_00084-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj ai, a felhasznál i kiir ftiggvényében:

18. oEK szakvélemény számaz 7711l38l20l4. DDo.

Budapest,2014. ápnlris ,,A ."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvos

nevében kiadmányozza
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r. Kovács Márta
foosztályvezeto
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Felhasznál i kiir Címkén feltÍintetend pontok

Lakossági 5.r 7. (vagy 8.), 9., 10.r 12.1., 13.r 14., 15., 16.l

FoglalkozásszerÍi 5.r 7 . (vagy 8.), 9., 10.r 12.2., 13.r 14.r 15.r 16.2


