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HATÁR DZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián ut 2-6., továbbiakban oTH) a
METAToX Peszticid Gyárt és Forga|maz Kft. (5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.) kérelmére
indult eljárásban kiadott,2013. szeptember 6. napján kelt, KEF-7315_11/2013. számtthatározatát _
ahatározat tobbi részének változatlanul hagyása mellett _ az alábbiak Szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelk ez részének 8. pontja a kbvetk ezoképpen m dosul:

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

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

2. Az engedély adatai:

Engedély száma HU-20 1 3 -PA- 1 4-00046-0000
Engedély leiáratának id pontia 2020.08. 3 1.

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

Product Assessment Report

ffi*"ihm 
JÚN. 1 [

Utotrai:

Ratex rágcs á.I irt szer

Product type:
Active substance:
Type of application:
Authorisation number:
Date of decision:
Date of expiry:

PT 14 (Rodenticide)
Bromadiolone (0.00570 w/w)
Authorisation
HU-20 13-PA-1 4-00046-0000
06 September 2013
31 Augu st 2020

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



4.) Ahatározat 4. mellékletének (Sumrnary of Product Characteristics) 3. oldalán a Data of
a uth oris a tion/re gis tration c. tábl ázatban a \ej ár aÍi i do (expiring date) v áItozik:

Data of authorisation/ istratioonsaUon s n
Authorisation/registration tvpe Product authorisation
Authorisation/reqistration n umber HU -2013-PA-1 4-00046-0000
Grantinq date of authorisation/reqistration 06/09/2013
Expirinq date of authorisation/reqistration 3110812020

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

A KE F-73 15- 1 1 12013' számí határozat egyebekben változatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételt l számított 15 napon beliil benyrijtand indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5'000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbezést az Egészségiigl Nllvríntartási és Képzési K zponthoz kell címezni (1051 Budapest,
ZÁnyi v 3.)' de az oTH-hoz kell benyujtani'

INDoror,Ás
A METATOX Peszticid Gyárt és Forgalmazrí Kft' (továbbiakban kérelmez ) 201 1. jrinius
30-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Ratex rágcsálríirtrí szer nevÍí biocid terméke
Magyarországon t rtén forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezési eljárását.

Az oTH ezt k vet en 2013. szeptember 6' napján kelt' KEF_7315-11|2013 számí hatétrozatával
HU-20r3-PA-14-00046-0000 engedélyezési számon a termék forgalomba hozatalát és
felhasználását Magyarországotl engedélyezte'

A Kérelmez 2014. december 11-én a biocid termékek forgalmazásár l és felhasználását | szol'
528l20I2lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. cikk (l) bekezdésének megfelel en a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvríntartása elnevezésíi informáci s rendszeren
keresztiil BC-EU013540-37 íigyszám alatt beny jtotta a HU-2013-PA-14-00046-0000
engedélyezési számon kiadott forgalomba hozatali engedély megrijítása irrínti kerelmét'

A Rendelet 31 . cikk (7) bekezdése szerint:
,,Amennyiben a nemzeti engedély birtokosa áItal nem befolyilsolhat okokb l az engedéIy
negtijítás r l annak lejárati id pontja el tt nem hoznak hat rozatot, az tvev illetékes hat ság az
értékelés elvégzéséhez sztikséges id tartamban megtijítja a nemzeti engedélyt."

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képvisel i a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hat sági iilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
reneu'al of anticoagulant rodenticide active substances and biocidal products - CA-SeptI4-Doc.5.2
_ Fina|1, hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba hozatali
engedélyeinek id beli hatályát egységesen 2020' augusztus 3 1-jéig meghosszabbitják.

A fent indokok a|apjén az engedély id beli hatályát a rendelkez részben megadottak szerint'
hivatalb 1 m dosítottam.

D ntésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocíd termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalrírrak egyes szabályair l sz l 31612013' (VIII. 28.) Korm' rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatásk r mben és az Állami Nepegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgálatr l, a
népegészségiigyi szakigazgatási feladatok ellátásátr l, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási
szerv kijelrilésér l sz l 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos
illetékességgel eljárva hoztarn meg.
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A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolg áltatás á|ta|ános szabályair 1

sz l 2004. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségrigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 29l2O15. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1i bekezdése
alapj án adtam táj ékoztat á st.

A fellebbezési illeték mértékérol az illetékekrol sz l 1990.
rendelkezik.

évi XCIII. tcirvény 29. s (2) bekezdése

hat sági és igazgatási tevékenységrolA fellebbezés indokolással tcirténo e|Iátását az egészségtigyi
sz I 199l. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapest,2016. jrínius ,,40 ''.

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza

Kap-iák:
1. METATOX Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.
2. országos Epidemiol giai Kozpont,1097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
3. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeltigyeloség, 1016 Bp. Més zárosu. 58/a.
4. országos Kozegészségtigyi Kcizpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián ut2-6.
5. Irattár

J/J



Áu-nmt N ÉPEC ÉszsÉcUCY! És l sZTloRVoSl SzolcÁmr
országos Tisztif orvos i Hivata l

ÁNTs3.,
A KEF-7315-1]/20l3. szám határozat ]. szánt melléklete

Engedélyokirat

biocid termék forgalomba hozatali engedéIyéhez

1. A termék neve: Ratex rágcsál irt szer

2. Az engedély adatai:

3.

Eneedély száma HU-20 1 3 -PA- 1 4 -00046-0000

Engedély leiáratának id pontj a 2016.06. 30.

Az engedélytulaj donos adatai:

Céenév Metatox Peszticid Gyárt 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.

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

A forgalmaz adatai:5.

6.

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

A termék által'ános jellemz i:

7. A termék iisszetétele:

A termék osszetétele bizalmas adat.

A teljes cisszetételt a KEF -]3I5-II120I3. számri határozat2. szám melléklete tartalmazza.

Círrl: 1Og7 Bttdapest, Albert Fl rián t 2-6. (vott Cyáli t 2-il _ Levelezési cím: 1437 tsudapest, Pf' B39.

Telefon: +36 1 476 1100 - E-ntail: tisztifoorvos@otl't.antsz.htt

Biocid terméktípus száma / megnevezése 74 l rágcsál irt szer

Felhasználási terfilet
házi egér (Mus musculus) és

vándorpatkány (Rattus norvegicus)
elpusztítására

Formuláci jellege felhaszn álásra kész, rágcsál irt szenel impre gnált
gabonaszemek

amely segít mege\ozni aA rágcsál irt szer keseru anyagot (Bitrex, denat nium-benz oát) tartalmaz,
készítmény véletlen emberi fogya sztását.

Hat anyag EK_szám CAS-szám mlm'Á Gyárt

bromadiolon 249-20s-9 28712-56-7 0,005
PelGar

International Ltd.

tisztasága min. 98,0Yo



8. A termék osztályozása és címkézése az 1999{45IEK irányelv szerint:

osztá|vozás Nem jelciléskoteles, EK-veszély.iel nem sztikséges.
Kockázati mondat(ok)

Biztonsági mondat(ok)

s 2 Gyermekek kezébe nem kertilhet.

S 13 Élelmiszertol' italtol és takarmányt l távol tartand .

s 20121 A hasznáIatkozben enni, inni és dohányozni nem szabad.

s 36137l39 Megfelel védoruházatot, védokesztyut, és szem/arcvédot
kell viselni.

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edénytl
csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell
mutatni.

9. A termék osztáIyozása és címkézése az 1272l2008/EK (CLP) rendelet szerint*:
osztályozás Nem jeloléskoteles, veszélyt jelzo piktogram nem sztikséges.
FigYelmeztetés
Figyelm eztet
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P 102 Gyermekektol elzárv a tartand .

P262 Szembe, bone vagy ruhára nem kertilhet.

P270 A termékhasznáIatakozben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 2 8 0 V é do ke s zty ul v é dor uha l szemv é do l arc v é d o használata k o te 1 e z o .

P301 + 310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KOZP ONTHOZ vagy orvoshoz.

* 2015. 06.01-t l alkalmazand

10. Forgalmazási kateg ria: III. forgalmazási kateg riájrÍ' szabadforgalmrÍ irt szer

11. Egyéb felhasználási el írások:
FelhasznáI i kiir lakossági és foglalkozáss zetu felhasznál k
Felhasználás helye zárt térben és az épuletek kornyékén

12. Csom ag.o|á

13. Hasz nálati utasítás :

13.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések:
A granulátumot 100-400 g ktiziitti ttilt ttimeggel tartalmaz kiszerelések kiils csomagolásán:
. A mérgezett csalétek kihelyezése elott mérlegeljtik, hogy a tapasztalt rágcsáI ártal^om irt szer

a|ka|mazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (p1. mechanikus csapdahasznáIata kismérték i
e gér árta\om fe l s z ám ol á s ára) .

. A készítményt olyan helyeken alkaltnazzuk, ahol egerek Vagy patkányok elofordulása észlelheto.

sumacolas;

Felhasznál i kiir Kiszerelés egysége Csomagolás anyaga
Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Lakossági muanyag zacsk ban,
karto nd ob ozb a hely ezv e

l00, 1 50,200 és 400
gramm

Foglalk ozásszeru

muanyag zacsk ban,
k art o ndob o zb a hely ezv e

2,2,5 és 5 kg

míiany ag zsákb an' s z ovott
mrianya g, zsákba helyezve

20,25 és 50 kg
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. Atágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, iirtilék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy láthat károkozások alapján
becsÍiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak el arágcsál k' majd akeze|ést ennek ismeretében
végezzuk.

. A kczelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a nígcsál k számáta elérhet táplálékfonást
távolítsunk el.

. Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a britorok m g tt alakítsunk ki n. etet helyeket'
amclyckb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend merrrryiségii irt szert tudnak fogyasztani.

. Lehctiiség szerint használjunk olyan ml'ianyag rágcsál etet állomást, amellyel biztosíthat , hogy
a gycrnrekek, valamint a házi_ és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csalétekbez.

. Ennck hiányában a granulátumot sz rjuk papír vagy miianyag tálcákra, majd ezeket a falak
mentérr helyezzÍik ki' végtil borítsunk níjuk egy-egy tet cserepet vagy más alkalmas fed lapot
ugy. hogy a rágcsál k a csalétket megk zelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek
és hriziállatok ne ferhessenek hozzá.

. A csalétek mellé vizet is kihelyezhettink, ez vonz hatást gvakorol a rágcsál kra.

. Azirt szert védj Íik a k zvetlen vízt l' es t l és az id járás viszontagságait l.

A Ratcx rágcsál irt szer alkalmazási d zisa egerek irtásakor:

- 3-5 méterenként20-25 gramm csalétek.

- 5- 10 méterenként 50-100 gramm csalétek.
. Az etet helyeket az els két hét során 3-4 naponként ellen rizziik és az elfogyasztott csalétket
p toljuk' A megromlott vagy penészes csalétket cseréljiik ki' Az ellen&zést ezt k vet en hetente
ismételjtik meg.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsiink t bb etet helyet, az egyes
etet helyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne n veljÍik.

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

. A véralvadásgátl hatoanyag késteltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a fogyasztás utrín 4-
10 nappal vrírhat .

. A csalétket csak addig hagyjuk kint' amíg azt a ftrycsálok aktivitása indokolja.

. A kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l fiigg en, 2-6 hetet vehet igénybe.

. A kezelés utrín az etet állomásokat gyÍíjtsiik ssze, az esetlegesen kisz r dott irt szert takarítsuk
fel.

l3.2. Foglalkozásszerii felhasznál knak szánt kiszerelések:
A granulritumot 2-50 kg kiiz tti tiitt tiimeggel tartalmaz kiszerelések kíils csomagolásán:
' A készílnlényt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el<ífordulása Észlelhet .
'1ny9T:,L vagy láthat károkozások alapjrín becsiilji'ik meg, milyen mértékben szaporodtak el a

rágcsál li, majd a kezelést ennek ismeretébe nvégezirlk.
' Az irtá'\ nregkezdése el tt mérlegeljiik, hogy az adott teriileten a csalétek hat anyaga

(bromadiolon) elleni rezisztencia vesiélye fennáll-e.

' A csalétck kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el.

' A Íágcstil irt granulátumot az erÍe a célra szolgál szerelvényben hetyezztlk az egerek és
patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási ritjaira illetve feltételezett Lrivohelytit k zelébe.

. A csalétck mellé vizet is kihelyezhetiink , ez vonz hatást gyakorol a rágcsál kra.

A Ratex r'tigcsál ift szer alkalmazási d zisa egerek irtásakor:
- 3-5 nréterenként 20-25 gramm granulátum.

- 5- l0 r-néterenként maximum 20O gramm granulátum.
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. A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgá|ó szelelvényeket _ a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM_
KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelóen _ feltűnő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valam int az a\kalmaző
nevét, címét és telefonszámát.

. Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenőri zzik és az e|fogyasztoÍl
csalétket pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljük ki.

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

. Amerrrryiben a csalétkek érintetlenül maladnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak'
he|yezziJk át az irtószert máshova.

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás utrín 4-
10 nappal várható.

. A csalétket csak addig hagyjú kint, amíg azt a Íágcsálók aktivitása indokolja.

. Ne használjuk a csalétket folyamatos irtáshoz.

. A kezelés, a rágcsálók elszaporodásiínak mértékétól fiiggően, 2-6 hetet vehet igénybe.

. A kezelés utin az etetoál|omásokat gffitsi'ik össze, az esetlegesen kiszóródott írtószert takarítsuk
fel.

14. Figyelmeztetés:
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást!
Kizfuő|ag úgcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmeztető jelzéssel kell ellátni' Az irtőszet
kihelyezésekor használjon védőkesztyűt' Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni!
Kihelyezés utiín meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
A csalétket olyan helyekre rakja ki' ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint madarak nem
férhetnek hozzá. A készítmény métgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és
minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy
megbetegedett patkanyt, egeret elfogyasztja. TiJos a készítrnénl nem célszervezet állatok
elpusztításara használni. Ne juttassa a készítmény't élővízbe.
A beszermyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.
Elelmiszertól és takarmánytól elkülönítve' gyermek és haszonállat álta| hozzá nem férhető, száraz,
hűvös helyen tárolandó.
Biztonsági adatlap foglalkozásszení felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

15. Elsősegélynyújtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
owosnak meg kell mutatni!

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

biztonsági adatlapját.
. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
. A szájüreget öblítse ki vízzel. Ne étkezzen és ne igyon, meleg helyen pihenjen és értesítse az

orvost.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki'
. A bőÍ bó szappanos vízzel mossa le.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz'
Szembe jutás esetén:
. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vizzel' ővatosan öblítse ki.
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. Ha a Szemben kontaktlencse van' azttávolítsa el és folytassa a SZem további oblítéSét.

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmuta tás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátl hat anyagot' bromadiolont tartalmaz. A rágcsál irt szer lenyelését
kovetoen csokkenhet a véralvadási képesség és bels vérzésjelentkezheÍ.
A mérgezéslexpozício és a ttinetek jelentkezése kcizott akár tobb nap is eltelhet.

A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a je|Iemzo tt'ineteket (pl. orrvétzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vize|et, hosszabb véralvadási icl , nagy kiterjedésu vagy tobb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kr-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett e|Iátásakor és az expozíci t koveto 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke )4, a mérgezettnek intravénásan
Kr-vitamint kell adni. A kezelés tobbszori megismétlésére is sztikség lehet.

E,llenszere: Kr-vitamin (A kezelés hatásoss ágát laborat riumi m dszerrel ellen rizni sztikséges.)

16. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fenytol védett, száraz,
Gyrijt forrást l és oxidál anyagokt l távol tartand .

htivos, j l szellozo, zárt helyen tároland .

Élelmiszertol, italt l és takarm ányt l távol
tartand .

A gyártást l számiva 2 évig ltasználhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell
ttintetni !)

17. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasználríknak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A k zegészségiigyi veszély és a másodlagos mérgezések megeltízése érdekében, az ellen rzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét

véd kesztytiben, kifordított mÍianyag zacsk segitségével kell sszeszedni' majd egy továbbí
zacsk ba beletenni és sszecsom zva |ezárni. A dupla zacsk ban lev tetemet zrárt hulladéktarol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként t rténik.

17.2. A foglalkozásszetíi felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A k zegészségrigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel
piírhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalkozásszeríi felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes hulladékként t rtén
megsemmisítésérol a98/200I. (u. 15') Korm. rendelet el írásai szerint k telesek gondoskodni.

17'1.l17.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen feltiintetend :

A kezelés után az etet helyeket sziintessiik meg. Gyíijtsiik ssze a megmaradt irt szert' valamint a

rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításrír l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szelt veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvev helyre - pl' hulladékudvar _ kell leadni.

18. Címkefelirat:

Ratex rágcsáltíirt szer

Hat anyaga: 0,005% bromadiolon

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

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

oTH engcdélys zám:. HU -2013-PA- 1 4-00046-0000
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19. oEK szakvélemény száma: 7711l84l20l3. DDo.

Budapes t, 201 3. szeptember ,,9. . ,'
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
nevében kiadmányozza

I

oí { - V.--
i Dr. Kovács Márta

foosztályvezeto

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai' a felhasznál' i kor fiiggvényében:

Felhasznál i kiir Címkén felttintetend pontok

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

Foglalkozásszerii 6., 8. vagy 9., 10., Il., 13.2., 14.r15., 16., 17.2
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