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Az ATEV Feherjefeldolgoz6 Zrt. (szekhelye: 1092 Budapest, Illatos u. 23.) kerelmere elsofokti
elelmiszerlanc-feliigyeleti hatosagi jogkorben eljarva meghortam az alabbi
HATAROZATOT.
Az ATEV Feherjefeldolgozo Zrt. (szelthelye: 1092 Budapest, Illatos u. 23.) reszere a 8134
Matyasdomb, MiltedHet 011 hrsz. telephelyen miikodo, 3. kategoriaba sorolt allati eredet6
mellektermekeket kezelo es feldolgozo iizemenek mfikodeset engedelyezem.

Az lizem azonosit6 szama: 06-AMT-002 (F)
A Fejer Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es Foldhivatali Foosztaly Altai, az
FE/A.bA0/00378 9/2019. iktatasi szamon kiadott „ATEV Feherjefeldolgozo Zrt. 3. kategoriaja allati
eredetii mellektermekeket feldolgozo lizemenek engedelye" targyd hatarozatat kijavitom es ezzel
egyidejiileg az FE/AbA0/00378-9/2019. iktatasi szamon kibocsatott hatarozatot bevonom, es e
hatarozatra kicserelem.
-

Engedelyezett feldolgozasi modszer: 1. feldolgozasi modszer es 4. feldolgozasi modszer
Az fizemben az alabbi allati eredet0 mellektermekek alakithatek at: az Europai Parlament es a
Tanacs 1069/2009/EK rendeletenek 10. cikkeben szereplo 3. kategoriaba tartozo anyagok
A mfikodest az alabbi feltetelekhez Mom:
1. A tevekenyseg folytatasa soran kotelezo betartani a nem emberi fogyasztasra szant allati
eredetli mellektermekekre vonatkozO allategeszsegtigyi szabalyok megallapitasarOl szolO
45/2012. (V.8.) VM rendeleteben, az Europai Parlament es a Tanacs 1069/2009/EK
rendeleteben, valamint a Bizottsag 142/2011/EU rendeleteben foglalt eloirasokat.
2. A feldolgozasnak az 1. feldolgozasi modszer hasznalata eseten az alabbi kovetelmenyeknek
kell megfelelnie:
-

Ha a feldolgozandO allati mellektermekek reszecskenagysaga meghaladja az 50 millimetert, az allati
mellektermekek meretet megfelelo berendezes segftsegevel tigy kell csokkenteni, hogy az apritast
kovetoen a reszecskenagysag ne haladja meg az 50 millimetert. A berendezes hatekonysagat naponta
kell ellenorizni, es allapotat fel kell jegyezni. Ha az ellenarzesek 50 millimeternel nagyobb reszecskek
jelenletet mutatjak, a folyamatot le kell allftani, es a berendezest a folyamat ujrakezdese elott meg kell
javftani.

-

Azokat az anal mellektermekeket, amelyek reszecskenagysaga nem haladja meg az 50 millimetert,
legalabb 20 percen kereszttil folyamatosan 133 °C-ot meghalado belsohomersekletre kell heviteni
legalabb 3 bar ertekil (abszolut) nyomason.
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3. A feldolgozasnak a 4. feldolgozasi modszer hasznalata eseten az alabbi kovetelmenyeknek
kell megfelelnie (kizarolag szarnyas eredetii allati mellektermekek eseten hasznalhatO):
Ha a feldolgozandO allati mellektermekek reszecskenagysaga meghaladja a 30 millimetert, az allati
mellektermekek meretet megfele16 berendezes segitsegevel figy kell csOkkenteni, hogy az apritast
kOvethen a reszecskenagysag ne haladja meg a 30 millimetert. A berendezes hatekonysagat naponta
kell ellenorizni, es allapotat fel kell jegyezni. Ha az ellen6rzesek 30 millimeternel nagyobb reszecskek
jelenletet mutat*, a folyamatot le kell allitani, es a berendezest a folyamat djrakezdese elott meg kell
j avitani.

Az apritdst kovetoen az allati mellektermekeket zsir hozzaaddsa mellett egy edenybe kell helyezni es
legalabb 16 percen keresztill 100 °C-ot meghaladO belso hOmersekletre legalabb, 13 percen keresztul
110 °C-ot meghaladO homersekletre, legalabb 8 percen keresztill 120 °C-ot meghaladO bels6
homersekletre es legalabb 3 percen kereszttil 130 °C-ot meghaladO belso homersekletre kell heviteni.
A belso homersekleteket folyamatosan, vagy a megadott idotartamok egyidejil kombindcioja reven
lehet

4. Annak elkertilese erdekeben, hogy a beerkezi5 allati mellektermekek ujrafertozzek az azokb61
szarmazo termeket, egyertelmiien el kell kuloniteni a feldolgozasra szant mellektermekeket
es a szarmaztatott term& tarolasara szolgal6 terilleteket.
5. A feldolgozasi parametereket, mint kritikus ellenorzesi pontokat a HACCP Kezikanyvben
foglaltalcnak megfeleloen ellenorimi kell. Legalabb ket even at nyilvantartast kell vezetni
annak bemutatasara, hogy minden egyes kritikus ellenorzesi pont eseteben alkalmazzak a
folyamatra vonatkozo minimalis ertekeket.
6. A feldolgozOtizernnek megfelelo eljarasokkal kell rendelkeznie az allati mellektermekek
tarolasara, tovabbitasara szolgalO eszkozok vagy kontenerek tisztitasahoz es fertotlenitesehez.
7. Annak elkerillese erdekeben, hogy a beerkezo allati mellektermekek tijrafertlizzek az azokb61
szarmazo termeket, egyertelmiien el kell killoniteni a feldolgozasra beszallitott anyag
kirakodasi tertiletet es az adott term& feldolgozasara, valamint a szarmaztatott term&
tarolasara szolgalo terilleteket.
8. A nyomonkovethetoseg biztositasnak erdekeben az allati eredetii mellektermekekrol es
szarmaztatott termekekrol naprakesz nyilvantartast kell vezetni. A csomagolo anyagon,
szallito eszkOzokon, tarok, edenyeken, bizonylatokon es nyilvantartasokon minden esetben
fel kell tiintetni, hogy az adott anyag melyik kategoriaba tartozik: 3. kategOriajft
mellektermek eseten: „3. kategOriaba tartoz6 anyag." A nyilvantartast legalabb 2 evig meg
kell orizni.
9. Az allati eredetii mellektermekek es szarmaztatott terrnekek szallitas soran a 45/2012 (V. 8.)
VM rendeletenek 3. mellekletben meghatarozott, vagy attol formailag eller& de minden
tartalmi elemet magaban foglale kereskedelmi okmanynak kell kisernie, amelyet harom
peldanyban kell kiallitani. Az eredetinek a vegs6 rendeltetesi helyig kell kisernie a
szallitmanyt. Egy peldany az atadOnal, egy pedig a szallitOnal marad. A kereskedelmi
okmanyokat legalabb ket evig meg kell orizni.
10. Orszaghatarokon atnyulO szallitas eseten az Europai Parlament es a Tanks 1069/2009/EK
rendelet 48. cikke ertelmeben a szarmazasi hely a TRACES rendszeren keresztiil is ertesiti az
egyes szallitmanyok feladasar61 a rendeltetesi hely szerinti tagallamot, mely eseteben az
elektronikus ertesites mellett minden szallitmanyt a 142/2011/EU rendelet VIII. melleklet III.
fejezeteben talalhato kereskedelmi okmanynak teljes mertekben megfelelo dokumentumnak
kell kisernie.
11. A mellektermekeknek egyik tagallambol a masikba torten szallitasa eseten a csomagolO
anyagon, tarolO edenyeken, vagy a szallito eszkozokon j61 lathato m6don szinkodnak es
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-3feliratnak kell szerepelnie. A 3. kategoriaba tartozO anyagok eseten zold szin nagy
mennyisegil kek osszetevavel keverve annak biztositasahoz, hogy vilagosan elkillonitheta
legyen a tobbi szintol; valamint szerepelnie kell a „nem emberi fogyasztasra" feliratnak.
12. Az allati eredetii mellektermek szallitasat, kezeleset, tarolasat, feldolgozasat, felhasznalasat
vagy artalmatlanitasat vegzo minden tizemelteto koteles az atvett — esetlegesen tovabbadott —
allati eredetil mellektermek mennyiseget telephelyenkent a targyevet 1(8N/eta ev marcius 1jeig a 45/2012 (V. 8.) VM rendelet 5. es 6. mellekletnek megfeleloen az elelmiszerlancrol es
hatosagi feltigyeleterol szOlo 2008. evi XLVI. torveny 19. § (1) bekezdese szerint
elektronikus iiton koteles bejelenteni a https://allatimellektermek.nebih.gov.hu feluleten. Ezt
a bejelenteni kotelezettseget a tevekenyseg befejezese, felftiggesztese eseten legkesobb
tizenot napon belul teljesiteni kell.
13. A feldolgozotizemnek a szarmaztatott termekeket arra al(kreditalt laboratoriumban
vizsgalatnak kell alavetnie a termekek mikrobiologiai megfelelasegenek ellenorzese celjabol.
14. Az engedelyben megjelolt tevekenyseg vegzese soran keletkezo dokumentumokat legalabb
ket evig meg kell orizni.
A Fejer Megyei Kormdnyhivatal Szekesfehervdri Jdrdsi Hivatala Hatosdgi Fb'osztdly
Nepegeszsegfigyi Osztdlya szakkercles vizsgalata sorcin a FE-08/NEO/02106-2/2019 iktatoszenmi
feljegyzeseben megcillapitotta, hogy „a tevekenyseg kozegeszsegiigyi szempontb61 engedelyezhet6' a
dokumentacioban foglaltak betartascival".
Jelen engedely a 2024. majus 23-ig erv'enyes.

Az ugyanezen iizemre a FE/EbA0/01028-7/2017. iktatOszamon kiadott hatkozatot visszavonom.
Dontesem a kOzlessel jogeras, ellene kozigazgatasi itton jogorvoslatnak helye nincs.
Dontesem ellen az Ugyfel jogszabalysertesre hivatkozassal a hatarozat kozleset es veglegesse valasat
koveto napot kovetoen szamitott 30 napon belill kozigazgatasi pert indithat keresetlevel
benyajtasaval.
A keresetlevelet a Fejer Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es F81dhivatali
Foosztalyanal kell benyiljtani. A jogi kepviselavel eljare fel, valamint a gazdalkodo szervezet a
keresetlevelet kithrOlag elektronikus fiton, a https://epapir.gov.hu/ honlapon elerheto e-Papir
szolgaltatas (Temacsoport: kormanyhivatali ugyek, Ugytipus: allategeszsegfigyi feladatok, Cimzett:
FMKH Fejer Megyei Kormanyhivatal) igenybevetelevel koteles benyfijtani. A keresetlevel a
www.birosag.hu/e-birosag-nyomtatvanyold; honlaprol letoltheto elektronikus iirlap hasznalataval
nyiljtando be. A keresetlevel elbiralasara a „kozigazgatasi perrendtartasrOl" (tovabbiakban: „Kp")
skit() 2017. evi I. torveny 13. § (3) bekezdes h) pont alapjan a Veszpremi Kozigazgatasi es
Munkatigyi Birosag az illetekes. Abban az esetben, ha a fel a keresetlevel benyujtasara megallapitott
hataridat elmulasztotta, igazolassal elhet. Az els8 fold]. veglegesse valt hatarozatot a biro* az tigyfel
kerelmere — az tigy &demi elbiralasara lenyegesen ki nem hat6 eljarasi szabalyszeges kivetelevel —
jogsertes megallapitasa eseten megvaltortatja, megsemmisiti, vagy hatalyon kiviil helyezi, es ha
sztikseges, az elelmiszerlanc-feltigyeleti hatosagot tij eljaras lefolytatasara utasitja. Jogsertes
hianyaban a birOsag a keresetet elutasitja. A keresetlevel benyajtasanak a dontes hatalyosulasara
halasztO hatalya nincs, az tigyfel azonban a keresetlevelben azonnali jogvedelem kereteben kerheti a
halasztO hataly elrendeleset.
Az azonnali jogvedelem iranti kerelemben reszletesen meg kell jelolni azokat az indokokat, amelyek
az azonnali jogvedelem sziiksegesseget megalapozzak, es az ezek igazolasara szolgalo okiratokat
csatolni kell. A kerelmet megalapozo tenyeket valoszintisiteni kell.
A biresag a kOzigazgatasi pert targyalason kivul biralja el, a felek barmelyikenek kerelmere azonban
targyalast tart. Targyalas tartasat az ilgyfel a keresetlevelben kerheti. Ennek elmulasztasa miatt
igazolasi kerelemnek nincs helye. A peres eljaras illetekkiiteles, melyet a birosag dontese szerint kell
megfizetni.
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INDOKOLAS
A Fejer Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es Foldhivatali Foosztaly Altai kibocsatott
FE/AbA0/00378-9/2019. iktatasi szamu hatarozata elirast tartalmazott.
A hatarozat datuma tevesen lett megadva, ezert a korabban kiadott FE/AbA0/00378-9/2019. iktatasi
szamu hatarozatot az altalanos kozigazgatasi rendtartasrOl sz616 2016. evi CL. torveny 90. § (1)
bekezdese alapjan kijavitom.
Az ATEV FeherjefeldolgozO Zrt. (szekhelye: 1092 Budapest, Illatos u. 23.) irasban kerelmezte a
8134 Matyasdomb,lterillet 011 hrsz. telephelyen milikodo, 3. kategoriaba sorolt allati eredetii
mellektermekeket kezel6 es feldolgoz6 iizem milkodesi engedelyenek megujitasat,
fijraengedelyezeset.
A Fejer Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi es Foldhivatali Foosztalya megvizsgalta a
benyfijtott informaciokat, melyek alapjan, valamint a 2019. aprilis 3-an megtartott helyszini szemlen
tapasztaltak alapjan megallapitast nyert, hogy a kerelmezo a sztikseges dokumentaciOs rendszerrel
rendelkezik, valamint teljesiti a tevekenyseg vegzesenek jogszabalyi felteteleit.
Az tigyfel FE-08/KTF/2634-32/2018 iktatOszamon egyseges kiirnyezethasznalati engedellyel
rendelkezik, melyet a szemle soran hatosagomnak bemutatott, ezert a foldmilvelestigyi hatosagi es
igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeloleser61 szolO 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 70. § (3) b)
pontja szerint az ott meghatarozott szakIcerdes vizsgalatara nem kerult sor.
A 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 70. § (3) a) pontja ertelmeben a 1069/2009/EK eur6pai
parlamenti es tanacsi rendelet 24. cikk (1) bekezdes a) es e)-j) pontjaban meghatarozott
tevekenyseget vegzo tizem miikodesenek engedelyezesere iranyule eljarasban szakkerdeskent
vizsgalni kell az egeszsegkarosito kockazatokat es esetleges hatasokat, a higiones es
egeszsegvedelmi, a telepillesi hulladekkal es nem klizmiivel osszegyiljtott haztartasi szennyvizzel
kapcsolatos kozegeszsegiigyi, jarvanyilgyi vonatkozasil kovetelmenyek, tovabba a kemiai biztonsagra
vonatkoz6 jogszabalyi eloirasok betartasat.
A fentiekre tekintettel megkeresesre keriilt a Fejer Megyei Kormanyhivatal Szekesfehervari Jarasi
Hivatala Hatosagi Foosztaly Nepegeszsegiigyi Osztalya (ilgy iktatoszama: FE/EbA0/003786/2019.), amely a szakkerdes vizsgalata soran az alabbi indokolassal velemenyezte a tevekenyseg
engedelyezeset:
„A benyzijtott dokumentcicio szerint kerelmez5 ATEV Feherjefeldolgozo Zrt. Matycisdomb, Kulterulet 011 hrszzi
unikadtetett 3. kategariajzi allati mellektermekek feldolgozo iizem milkodesi engedelyenek
meghosszabbitcisat kerte.
Az uzembe beerkez5 nyersanyagok eakeszitest kovetoen a nyersanyagapritoba kerulnek, ahol a bomlas
megeOzesere antioxidcins keszitmenyt adagolnak hozza. Ezt koveti a sterilizedasi folyamat, majd a
fazisszetvalasztas, zsirtalanitas, szciritas, vegill a kesztertnek (hzisliszt) apritasa, osztedyozersa, femmentesitese,
csomagolcisa es tarolasa.
A telephelyen dolgozok reszere fekete-feher rendszeri altaz5, illemhely, etkez5 rendelkezesre all. A gyciregyseg
vizellatasa halozati vezetekes rendszerrel biztositott, technologiai es egyeb szennyvizek kezelese, tisztitcisa a
letesitmeny sajat szennyviztisztitojaban tortenik.
A tevekenyseg soran keletkez5 kommunedis es veszelyes hulladekok elszallitasat szerzades alapjan szakceggel
vegeztetik.
Veszelyes anyagokkal, keverekekkel foglalkozasszerzien vegzett tevekenyseg bejelentesi kotelezettsegenek a zrt.
eleget tett, kemiai kockazatertekeles keszidt.
Rovar-, ragcseiloirtcis szakember bevonascival tortenik, az elvegzett irtasrol dokumentacio a helyszinen
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fellelhea
A kemiai biztonsagrol szolo 2000. evi XXV. torvenyben, a munkahelyek kemiai biztonsagarol szolo 25/2000.
(IX 30) EuM-SzCsM egyuttes rendeletben, valamint a nemdohanyzok vedelmerel szolo 1999. evi XLII.
torvenyben foglalt eloirasok teljesiilnek.
A fentiek alapjan a telephelyen m ilkodo 3. kategoriajzi allati eredetil mellektermeket feldolgozo iizem miikOdesi
engedely meghosszabbitcisi kerelem az egeszsegkarosito kockazatok es esetleges hatasok, a higienes es
egeszsegvedelmi, a telepiilesi hulladekkal es nem kozm z' ivel osszegyiljtott haztartasi szennyvizzel kapcsolatos
kozegeszsigligyi, jarvanyiigyi vonatkozasii kovetelmenyeknek, tovabbci a kemiai biztonsagra vonatkozo
jogszabalyi eloirasoknak megfelel.
A dokumentaciot kozegeszsegiigyi szempontb61 elfogadasra javaslom.
A szakkerdes vizsgalata soran figyelembe vettuk az alabbi jogszabalyokat, jogszabalyhelyeket:
a kemiai biztonsagrol szolo 2000. evi XXV. torvenyt, a veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszitmenyekkel
kapcsolatos egyes eljarcisok, illetve tevekenysegek reszletes szabcilyairol szolo 44/2000. MI 27.) EuM
rendeletet,
az ivoviz minosegi kovetelmenyeirol es az ellenorzes rendjer61 szolo 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletet,
a hulladarol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny eloirasait,
a fertozo betegsegek es a jcirvanyok megelezese erdekeben sziikseges jarvanyligyi intezkedesekrell sz616
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. § es 4. szcinni mellekletenek rendelkezeseit,
a nemdoluinyzok vedelmerol es a dohanytermekek fogyasztasanak, forgalmazciscinak egyes szabalyair61
sz616 1999. evi XLII. torveny eloirasait. "

Mindezek alapjan a rendelkez6 reszben leirtak szerint dontottem.
Az engedelyezes felteteleit a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetii mellektermekekre
vonatkozO allategeszsegilgyi szabalyok megallapitasarOl szolO 45/2012. (V.8.) VM rendeleteben,
valamint a nem emberi fogyasztasra szant allati mellektermekelcre es a beloltik szarmazO termekelcre
vonatkozo egeszsegilgyi szabalyok megallapftasarol es az 1774/2002/EK rendelet hatalyon kiviil
helyezeser61 szolo 1069/2009/EK Europai Parlamenti es Tanacsi Rendeleteben, valamint a Bizottsag
142/2011/EU rendeleteben foglaltak alapjan hatarortam meg.
Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrOl szolo 2016. evi CL. torveny (tovabbiakban Akr.) 116. § (4)
bekezdese d) alpontja alapjan a hatOsag dontese ellen fellebbezesnek nincs helye, az Ogyfel az Akr.
114. § (1) bekezdes rendelkezese alapjan a veglegesse valt &rites ellen kozigazgatasi pert indithat.
A „Kp" 13. §-a alapjan „ha mas birosag kizarolagos illetekessege megallapitva nincs, a perre az a
birosag illetekes, amelynek illetekessegi tertileten a per targyava tett kozigazgatasi tevekenyseg
megvalOsult." A „Kp" 13. § (2) bekezdes b) pontja szerint a „kozigazgatasi tevekenyseg
megvalOsulasanak helye" a „tevekenyseg bejelentese vagy engedelyezese eseteben a tevekenyseg
gyakorolasanak helye, vagy tervezett helye". Ugyanezen § (3) bekezdese h) pontja szerint a perre a
„Fejer megye, Veszprem megye es Zala megye teriileten megvalOsult kozigazgatasi tevekenyseg
eseteben a Veszpremi Kozigazgatasi es Munkatigyi Birosag illetekes.". A tevekenyseg gyakorlasanak
helye Matyasdomb, igy a rendelkez6 reszben rogzitettek szerint kozigazgatasi per eseten Veszpremi
KOzigazgatasi es Munkaiigyi Birosag az illetekes birosag.
Keresetlevel benyfijtasanak helye, modja, hatarideje tekinteteben a „Kp" 39. §-t vettem figyelembe,
mely szerint:
„ (1) A keresetlevelet - ha torveny eltereen nem rendelkezik - a vitatott kozigazgatasi cselekmeny kozleseicil
szamitott harminc napon belul kell a vitatott cselekmenyt megvalosito kozigazgatasi szervhez benyajtani. Ha a
kozigazgatasi cselekmenyt nem kell kozolni, a keresetlevelet - torveny eltere rendelkezese hianyaban - a
cselekmenyral valo tudomcisszerzestol szamitott harminc napon belul, de legkesobb a cselekmeny
megvalosulasatol szamitott egy even belill kell benyfijtani. Tobbfolcic kozigazgatcisi eljarasban hozott
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cselekmeny eseten a keresetlevelet az elsofokon el art kozigazgatasi szervnel kell benyujtani. "

A polgari perben es a kozigazgatasi birOsagi eljarasban alkalmazando nyomtatvanyokrOl szolo
21/2017. (XII. 22.) IM rendelet 1. § (3) bekezdese szerint ha „ a fel kozigazgatasi perben jogi
kepviselor nelkiil jar el, a keresetlevelet," e rendelet mellekleteben meghatarozott nyomtatvanyon is
eliiterjesztheti.
Az elektronikus tigyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairOl szoki 2015. evi
CCXXII. torveny hatarozza meg az elektronikus tigyintezes jogszabalyi alapjait.
Jogorvoslati lehetoseggel es keresetlevel benydjtas modjaval kapcsolatos rendelkezes es tajekortatas
a kOvetkezo jogszabalyhelyek alapjan tortent: „Kp" 38. §, 39. §, 50. §, 77.§, 89.§. A keresetlevel
benyajtasara megallapitott hataridot elmulasztasaval kapcsolatos igazolasra vonatkozOan az Akr. 53.
§ (1) bekezdese alapjan adtam tajekortatast.
Hatarozatomat az altalanos kozigazgatasi rendtartasrOl sago 2016. evi CL. torveny (Akr.) 80. § (1)
bekezdese alapjan eljarva hortam. HatOsagom hataskoret az elelmiszerlancrOl es hatOsagi
feliigyeletrol szOlO 2008. evi XLVI. torveny 34. §. (1) bekezdes d) pontja, a foldmfivelestigyi hatosagi
es igazgatasi feladatokat aka szervek kijeloleserol szOlO 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20.§ (1)
c) pontja, hatosagom illetekesseget a fovarosi es megyei kormanyhivatalokrOl, valamint a jarasi
(favarosi kertileti) hivatalokrol szolo 86/2019. (W.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdese allapitja
meg.
A kiadmanyozasi jog gyakorlasa a Fejer Megyei Kormanyhivatal vezetojenek az 5/2019. (11.28.)
utasitassal modositott 14/2018. (111.29.) kiadmanyozasrOl szOlo utasitasa alapjan tortent.
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Az eredeti papiralapii dokumentummal egyez5!
Ezen lap nem resze az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi
megfeleloseghez szfikseges zaradekolas megjeleniteset szolgalja

