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Tárgy: Kolcsonos elismerési engedély idobeli hatáIyának
m dosítása

Ü gyintézo: Cseresznyák Veronika
Telefon: (l)476-110012200
Melléklet: -
V laszad s esetén kérem, a fenti iktat számra hivatkozni

szíveskedjék.

HATÁR DZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián Ut 2-6.) a Belgagri S.A. (Rue
des Tuiliers l, Engis' 8-4480, Belgium) kérelmére indult kolcsonos elismerési eljárásban kiadott,
2013. jrinius 26. napján kelt, KEF_4570-9/2013 számu határozatát - a határozat tobbi részének
vá|tozatlanul hagyása mellett - aZ alábbiak szerint

modosítja:

1.) A határozat rendelkezo részének 7 . pontja a kovetkezoképpen m dosul:

7 . Jelen határozat 2020. augusztus 3 1 -ig érvényes.

2.) Ahatárczat l. számir melléklete 2. pontja az alábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Eneedély száma HU-20 1 3 -MA- I 4-0003 3 -0000
Eneedélv leiáratának id pontia 2020.08.31.
Els eneedély száma l kiállít ia IE/BPA 70037 l lrország,
Termék neve az e|sÍj engedélyen Probloc

A KE F- 457 0-9 / 20 1 3 számrí határo zat egyebekb en v áltozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil benyujtand , indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni.
A fellebbezést az Egészségrigyi Engedélyezési és Kozigazgatást Hivatalhoz (1051 Budapest,
Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az országos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benffitani.

INDoKoLÁS

A Belgagri S.A. (továbbiakban kérelmezo) 20Il. november 25-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte az Írország Kompetens Hat sága á|ta| 201L jirnius 30-án IE/BPA 7OO37
engedélyszámon kiadott forgalombahozatali engedély Magyarcrszágon torténo elismerését.

A Hivatal ezt kovetoen KEF_4570'9l20l3 számu határozatával IIU-2013-MA-14-00033-0000
engedélyezési számon a Probloc rágcsál irt blokk forgalombahozatali engedé|yét elismerte, és a
kérelmezo részére a termék forgalomba hozatalát és felhasználásátMagyarországon engedélyezte.

A Kérelmezo 2013. szeptember 24-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhaszná|ásárol sz lo
528l20I2lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31 cikk (1) bekezdésének megfeleloen a 7l. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezéstí informáci s rendszeren

Cím: 1o97 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. ^ Levelezési <:ím: 1437 Budape:st, Pf' B'39.
'felefon: 

+,36 1 476 1100 - E-rnail: tisztifoorvcts@oth.antsz-.hu



kereszttil BC-TY000795-00 tigyszám alatt benyujtotta a Probloc rágcsáI irt blokk
HU-2013-MA_14-00033-0000 engedélyezési számon kiadott forgalomba hozata|i engedélyének
megrij ítása iránti kérelmét.

A biocid termékek forgalmazásár, l és felhasznáIásárol sz | 528l20I2lEU rendelet 31. cikk (7)
bekezdése szerint:

,' Amennyiben 0 nemzeti engedély birtokosa által nem befolyásolhat okokb l aZ engedély
megíjítás rol annak lejarati id pontja el tt neru hoznak hat rozatot, az tvev illetékes hat ság az
értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartamban megt'ijítja 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
renewal of anticoctgulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2
- Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tarta|maz biocid termékek forgalomba hozata|i
engedélyeinek idobeli hatáIyát egységesen 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítják. Ezen
indokok a|apján az engedély idobeli hatályának m dosítására hivatalb l eljárást indítottam.

Dontésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése a|apján, a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabá|yair l sz l 31612013. (VIII. 2B.) Korm. rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatáskoromben, aZ Állami Népegés zségigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a

népegészségigyi szakigazgatást feladatok e|látásár, l, valamint a gyogyszerészeti államígazgatási
szerv kijelcilésérol sz | 32312010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. $ (4) bekezdése szerinti országos
i l 1 etékess éggel elj árv a hoztam m eg.

A fellebbezés lehet ségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yair l
sz l 2004. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint aZ Egészségiigyi
Engedélyezési és Kozigazgatási Hivatalr l sz l 29512004.(x.28.) Korm. rendelet2lA $-a alapján
adtam tájékoztatást.

A fellebbezés indokolással torténo ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz l 1991. évi XI. torvény I4lB. $ (2) bekezdése írja elo.

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

Budapes t,2O15. március ,, /.{.."

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza

L,.\,tt

Kovács Márta
foosztáIyvezeto

Kapják:
Belgagri S.A. Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium
Országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, 1016 Budapest,
Mészáros u. 58/a.
Országos Epidemiol giai Kozpont, 7097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.
országos Kémiai BiztonságiIntézet, 1097 Budapest, Nagyváradtér 2.
országos Kornyezetegészségigyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6.
Irattár

1.

2.

3.
4.
5.

6.
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Az Országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ift 2-6.) a Belgagri S.A. (Rue
des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgium) kérelmére indult kcilcscincis elismerési eljárásban kiadott'
2013. jrinius 2l. napján kelt, KEF_4570-9l20l3. számí határozatát - a határozat t bbi részének
változatlanul hagyása mellett _ aZ alábbiak szeri

kijavítja:

A határozat l. számu melléklet (Engedélyokirat) 17. alpontja az alábbiakra m dosul:

17. Címkefelirat:

Probloc rágcsál irtrí blokk

Hat anyaga3 0,0050Á difenakum

Gyártja: Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis' B-4480, Belgium

Forgalmazzaz Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium

oTH engedélyszám: HU -201 3-MA- 1 4-00033-0000

valamint, zz Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i ktir és a csomagolás jellege
fiiggvényében:

Felhasznál i kiir Csomagolás jellege Címkén feltiintetend pontok

Foglalkozásszeru 2 és 12kg kozotti kiszerelések 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16.

Jelen dontés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

INDoKoLÁs
A Belgagri S.A. (továbbiakban kérelmez ) 20ll. november 25-én beérkezett kérelmében
kezdeményezte aZ irország Kompetens Hat sága által 2O1L jrinius 3O-án IE/BPA 7OO37
engedélyszámon kizár lag foglalkozásszerti felhasznáIásra kiadott forgalomba hozatali engedély
Magyaro rczágon torténo eli smeré sét.

Cím: 1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6. _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. B39.

Telefon: +36'l 476 11OO - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

lktat szám: KEF-8 162-I 120|4.
T árgy: KEF-45 70 -9 1201 3' szám forgalmazási
engedély kijavítása
Eload : Cseresznyák Veronika, dr. Eusebi-Kozma
Eszter
Telefon: +36-1 147 6-1324
Válaszadás esetén a fenti iktat számra
hiv at koz n i s z ív e s ke dj é k.



Az oTH ezt kovetoen KEF-4570-9|2013. számu hatátozatával HU-2013-MA-14-00033-0000
engedélyezési számon a Problo c rágcsál irt blokk forgalomba hozatali enged é|yét elismerte, és a
kérelmezo részére a termék forgalombahozatalát és felhasznáIását Magyarországon engedélyezte.

A dontés meghozatalát kovetoen, az iratok ismételt áttekintése során megállapításra kertilt, hogy az
Engedélyokirat 17 . alpontjában aZ engedély számaként HU-2013-MA-14-00033-0000 helyett
adminisztráci s hiba miatt HU-2012-MA_14-00033-0000 kertilt felttintetésre.

A kÓzigazgatási hat sági eljárás és szolgáltat s általános szabályair l sz l 2004. évi CXL.
t rvény (a továbbiakban: Ket.) 81/A.$ (1) bekezdése értelmében, ha a dontésben név-, szám-, vagy
más elírás, illetve számitási hiba van, a hat ság ahibát _ sztikség esetén az tigyfél meghallgatása
után _ kérelemre vagy hivatalb l kijavítja, ha az nem hat ki az ugy érdemére, az eljárási kciltség
mértékére vagy a koltségviselési k telezettségre.

Megállapítottam, hogy a kijavítás nem hat ki az ugy érdemére és a koltségekre, ezért a rendelkezo
részben foglaltak szerint dontottem.

A dontés elleni jogorvoslat lehetoségét a Ket. 81/A.$ (3) bekezdése zárjakl

Dontésemet a Ket. 81/A. $ (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja alapján, a biocid termékek
eloáIlításának és forgalomba hozatalának feltételeirol sz l 3812003. (VII. 7 .) ESzCsM-FVM-
KvVM egytittes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. $ ( l ) bekezdésében biztosított
hatáskoromben és az Átlami Népegészségi'igyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a népegészségtigyi
szakigazgatási feladatok ellátásár I, valamint a gy gyszetészeti államigazgatási szerv kijelolésérol
sz |o 32312010. (XII.27.)Korm. rendelet 3. s (4) bekezdése szerinti országos illetékességgel e|jáwa
Itoztam meg.

Budapest, 2014. március,,l?' .

Dr. Paller Judit
tnb. országos tisztifoorvoS

ében kiadmányozza

nd'' ovács Márta
osztályvezeto

Határ ozatrríl értes ii l :
Belgagri S.A. Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium
országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F felrigyeloség, 1 01 6 Budapest,
Mészáros u. 58/a.
országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián tÍ2-6.
Országos Kémiai BiztonságiIntézet, 1097 Budapest, Nagyváradtér 2.
Országos Kornyezetegészségtigyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Fl rián ift2-6.
Irattár
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A KEF-4570-9/2013. szám határozat ]. szám melléklete

Engedélyokirat
biocid termék m s uni s tag llumban kiadott forgalomba hozatali engedélyének

k lcs niis elismeréséhez

A termék neve: Probloc rágcsál irt blokk

tai:

1.

) Az enpedélv aden auaral:
EneedélY száma HU-20 1 3-MA- I 4-00033-0000
Engedélv leiáratának id pontia 2015. 03. 31

Els engedély száma / kiállít ia IE/BPA 70037 l lrország
Termék neve az e|s engedélyen Probloc

3. Az ensed tulaidonos adatai:
Céenév Belgagri S.A.
Cím Rue des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgium
Telefon +32 81 83 04 83

E-mail be I gagri @belgagri . c om
Kapcsolattarto Vincent Samain

A árt adataiauatat:
Céenév Belgagri S.A.
Cím Rue des Tuiliers 1, Engis, 8-4480, Belgium

Afiorgarmazo auar,at:
Céenév Beleaeri S.A.
Cím Rue des Tuiliers 1, Engis, B-4480, Belgium

A termék általános iellemz i:

7. A termék tisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat.
A teljes cisszetételt a KEF-4570-912013. számuhatározat2. szám melléklete tartalmazza.

Cím: 1097 Butlapsest,

Teleion: r !16

Cyáli rit 2-6' - Levelez si cín: 1^lJ7 Budaylest, Pf. s3|}.

1 476 11O _ F--maÍI: tisztifc;anrls@ot'h.antsz.htt

e

Biocid terméktípus
száma / megnevezése

14 l rágcsál irt szer

Felhasználási teriilet
házi egér (Mus musculus),
vándorp atkány (Rattus norve giczs) és

házi patkány ( Rattus r attus) elpusztít ására
Formuláci ielleee felhaszná|ásrakész,20,30,50, 100, 150 és 200 grammos rágcsáI irt blokk
A rágcsál irt szer keseríi anyagot (Bitrex, denat nium_benzoát) tartalmaz, amely segít megelozni a
készitmény véletlen emberi fogyas ztását.

Hatríanyag EU-szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

difenakum 259-978-4 56073-07 -s 0,005
PelGar International Ltd.

(telephely: Kolin, C seh KÓztársaság)
tisztasága min. 96,00Á



8. A termék osztályozása és címkézése a 67|548/EGK irányelv szerint

9. Forgalmazási kateg ria: III. forgalmazási kateg riáj 
' 
szabadforgalmri irt szer

10. Egvéb felhasználási el írások

11. Csomagolá

12. Használati utasítás:
o Akészitményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto.
. A nyomok vagy láthato károkozások a|apján becstiljiik meg' milyen mértékben Szaporodtak el a

rágcsál k, majd akezelést ennek ismeretében végezzik.
. A rágcsál irt blokkokat az erre a célra szolgál szerelvényben he]ryezzik aZ egerek és

patkányok áIta| látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett briv helytik
kozelébe.

o A csalétek kihelyezése elott lehetoség szerint minden más tápláIékforrást távolítsunk el.
. A csatornaháI zat esovíznyeloiben és tisztít aknáiban, illetve udvari vízosszefolyok aknájában a

blokkot - a rogzíto dr t segítségével _ rigy helyezzuk el, hogy az ne érje el a viz szintjét, de

ugyanakkor a patkányok konnyen fogyaszthassanak bel le. A blokkok léclábakon áII
csatornaládákban is kihelyezhetok.

- kismértéku ártalomnál: 5 méterenként 20-30 gramm'

- nagymértékti ártalomnáI: 3 méterenként 20-30 gramm.

ermeK osztatYozasa es crmKezese a lranYelv szerlnt;
Osztályozás Nem ieloléskoteles, EU-veszélyiel nem sziikséges.
KockázatÍ
mondat(ok)

Biztonsági
mondat(ok)

s 1l2 Elzárva és gyermekek számárahozzáférhetetlen helyen tároland .

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

S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelo m don ártalrnatlanítani kell.
S 37 Megfelelo védokeszty t kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edénytl

csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell mutatni.

S 57 A kornyezetszennyezés elkertilésére megfelelo edényzetetkell használni.

elnaszn elolrasoK:
Felhasznál i kiir fo gl alko zásszeru fe lhasznál k

Felhasználás helye
.zárt térben, éptiletek kornyékén és a szabadban: egér- és patkányirtásra
. a cSatornarendszerben: patkányirtásra

s(,maP(,

Felhasznál i kor Kiszerelés egysége Csomagolás formája
Forgalomba

kerÍil kiszerelés
tfimege

FoglalkozásszerÍí

20 grammos blokk mítanyag vodorben 2,5 és 10 kg
30 grammos, blokk

kartondobozban 10 kg

5 0 grammos' ro gzítodr ttal
ellátott blokk

l 00 grammos' rogzítodrottal
ellátott blokk

200 gr ammos' r o gzítodr ttal
ellátott blokk

150 grammos, mrianyag
pohárformába ntott,

ro gzítodr ttal ell átott blokk
kartondobozban 12 kg
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- kismértékű rírtalomniál: 10 méterenként 90-100 gramm'

- nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként 90-100 gramm.
o A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 3812003. ryn. 7.) ESZCSM-FVM-

KwM együttes rendelet 8. sziírnú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tiintetrri: a rágcsálóirtó szer nevét, hatőanyagát, ellenszerét, vaIamint az
alkalmazó nevét, címét és telefonszrímát.

o Az etetóhelyeket az első két hét sorrín 3_4 naponként ellenőrizzÍik és az elfogyasztott csalétket
pótoljuk' valamint a szennyeződött tasakokat cseÍéljiik frissre. Az ellenórzést eá követően
hetente ismételjiik me g.

o Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink több etetőhelyeÍ, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljiik.

o Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,
helyezzilk át az irtószert máshova.

. A Íágcsálók legalább kétszeri fogyasztás során veszik fel a csalétekból a haliílos mennyiséget.
A véralvadrísgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztrís utrín
4_10 nappal vrírható'

o A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a rágcsá|ók aktivitása indokolja'
o A kezelés, a rágcsálók elszaporodásiírrak mértékétól fuggően' 2-6 hetet vehet igénybe.

13. Figyelmeztetés:
KizfuóLag rágcsálóiruísra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok' madarak, valamínt
más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá. Az irtószer kihelyezésekor haszruíljon
védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, iruri vagy dohr{rryozni! Kihelyezés után meleg, szappÍrnos
vizzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett, romlott nígcsálóirtó szert ne hasznríljon fel.
Elelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet álatok által hozzá nem
féthetií, száraz, húvös helyen, eredeti csomagolásban trírolandó.
A készítmény mérgező az emlősöke és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb
ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengtilt
patkányt, e geret elfo gyasztj a.
Tilos a készítrnénl nem célszewezet állatok elpusztításiíra használni. Ne juttassa a készítményt
élővízbe.

14. Elsősegélynyújtás:
Esetleges métgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét az
orvosnak meg kell mutatni !

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

biztonsági adatlapj át.
o Hán}.tatiís csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
o A száj iireget öblítse ki vizzel.
o Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
Bőrre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
o A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:
o Ha a szemben kontaktlencse van, azt tiívolítsa el'
. A szemet tartsa nyitva és néhiíny percen kereszfJlbő vizzel, óvatosan öblítse ki.
o Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
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Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot, difenakumot tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését
kovetoen csokkenhet a véralvadási képesség és belso vérzésjelentkezbet. A mérgezés/expozíci és
a ti.inetek jelentkezése kozott akár t bb nap is eltelhet.
A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a jelt\emz ttineteket (pl. oruvérzés,
ínyvérzés, vérkcipés, véres vize|et, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésrí Vagy t bb
haematoma' hirtelen fellépo, szokatlan viscerális fajdalom) észleli, adjon K1_vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett eIlátásakor és aZ expozici t koveto 48-72 ra elteltével a
protrombin idot GNR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke )4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés tcibbszciri megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: K1_vitamin (A kezelés hatásoss ágát laborat riumi m dszerrel ellen rizni sztikséges.)

15. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védett, száraz, htivos helyen tárolva, a gyártást l szám ítva 2
évig hasznáIhat fel. (A gyártás idejét azegyedi csomagolásokon fel kell ttintetni!)

16. Hulladékkezelés:
A k zegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megelozése érdekébe n, az ellenorzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsá| k eltávolításár l. A
foglalkozásszeríi felhasznál k aZ elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként torténo
megsemmisítésérol a9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet eloírásai szerint kotelesek gondoskodni.
Akezelés után az etetohelyeket sztintesstik meg. Gyiíjtstik cissze a megmaradt irt szert,valamint a
rágcsáI irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk aZ esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céIjára fel nem használhat , hulladékká vált irt szertveszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevo helyre _ pl. hulladékudvar _ kell leadni.

17. Címkefelirat:

Probloc rágcsálríirt blokk

Hat anyaga: 0,0050Á difenakum
Gyártja: Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, B-448O, Belgium
Forgalmazza: Belgagri S.A., Rue des Tuiliers 1, Engis, B-44go,Belgium
o TH en ged ély szátmz HU -20 1 2 -MA-1 4 -0 003 3 _ 0 0 0 0
valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasználríi kiir és a csomagolás jellege
fÍiggvényében:

Felhasznál i ktir Csomagolás jellege Címkén feltÍintetend pontok

Foglalk ozásszeríi 2-12 kg kcizcitti kiszerelések 6., 8., 9.r 10., 12., 13., 14., 15., 16.

18. Szakvélemény számaz 771t/58l2013. DDo.
Budapes t,2013. jrinius ,,1\ .."

Dr. Paller Judit
rrszágos tisztifoorvoS
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