
MUNKAVÉDELEM A 

MINDENNAPOKBAN 



MUNKAVÉDELEM

Szendrey Gábor 
munkavédelmi felügyelő

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Munkavédelmi és Munkaügyi

Szakigazgatási Szervének

Munkavédelmi Felügyelősége

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

(32) - 520 - 440



MUNKABALESETEK 2010-2013 

A HALÁLOS MUNKABALESETEK SZÁMA MINDEN ÉVBEN MEGHALADJA AZ 50-ET!
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LEGFONTOSABB A 

MEGELŐZÉS

• Az egészséges munkavállaló termelékenyebb 

• Kevesebb baleset – kevesebb betegszabadság

• Jobb munkaeszközök – kisebb kockázat

• Kevesebb ügyvédi és perköltségek

• Munkavédelmi bírság elkerülése



JOGI SZABÁLYOZÁS

1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL

• Hatálya a szervezett munkavégzésre terjed ki
Rendszerint állandó munkaszerződés, egyszerűsített 

foglalkoztatás

• Bizonyos rendelkezéseit alkalmazni kell a 

munkavégzés hatókörében tartózkodókra
Jelzések, elkerítés, elhatárolás, mentés

• Meghatározza a munkáltató felelősségét az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeinek megvalósítását 

illetően



JOGI SZABÁLYOZÁS

FONTOSABB MUNKAVÉDELMI TÁRGYÚ ELŐÍRÁSOK:

• 3/2002. SzCsM-EÜM rendelet  (telepített munkahelyek)

• 4/2002. SzCsM-EÜM rendelet (építés-kivitelezés)

• 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

• 25/2000. EÜM-SzCsM rendelet a kémiai biztonságról

• 65/1999. EÜM rendelet (egyéni védőeszközök)

• 33/1998. NM rendelet (orvosi alkalmasság)

• 14/2004. FMM rendelet (munkaeszközök biztonsága)

• 2/1998. MÜM rendelet (biztonsági jelzések)

• 15/1989. MÉM rendelet (erdészeti munkák)

• 16/2001. FVM rendelet (mezőgazdasági munkák)

• 143/2004. GKM rendelet (hegesztési munkák)

• 47/1999. GM rendelet (emelőgépek)

• Munkavédelmi tartalmú nemzeti szabványok



ELLENŐRZÉSI IRÁNYELVEK

EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZER, KISZÁMÍTHATÓ 

ELLENŐRZÉSEK      (HTTP://WWW.OMMF.GOV.HU)

• Veszélyes munkaeszközök, technológiák ellenőrzése

• Zajártalommal, kéz-karrezgéssel, veszélyes anyagokkal, rákkeltő 

anyagok expozíciójával járó tevékenységek ellenőrzése

• Kiemelt védelemre szoruló munkavállalók foglalkoztatási 

körülményeinek ellenőrzése (sérülékeny csoportba tartozók)

• Lehető legtöbb ellenőrzés lefolytatása a különösen veszélyes 

ágazatokban, úgy mint építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar, 

egészségügy, bányászat

• Célvizsgálatok lefolytatása

• Rendkívüli időjárási körülmények esetén a hideg-meleg 

munkahelyekre vonatkozó előírások ellenőrzése (akcióellenőrzés)

• Munkavédelmi oktatások kiemelt ellenőrzése

• Saját hatáskörű célvizsgálat, előzetes bejelentés



A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS

AZ ELSŐDLEGES MINDIG A SÚLYOS VESZÉLYEZTETÉS 

FELTÁRÁSA 

Terepszemle

Tárgyi feltételek 
vizsgálata

Személyi feltételek

Dokumentumok

vizsgálata



A VILLAMOSSÁG

AZ AKTÍV RÉSZEKET MINDIG VÉDENI 

KELL A MEGÉRINTÉS ELLEN

• A védelmi mód
Állhat egy alapvédelmet biztosító óvintézkedésből és 

egy hibavédelmet biztosító óvintézkedés megfelelő 

kombinációjából, vagy olyan fokozott biztonságú 

védelmi intézkedésből, ami alapvédelmet és 

hibavédelmet is biztosít

• Több védelmi mód is alkalmazható
-Táplálás önműködő lekapcsolása

- Kettős, vagy megerősített szigetelés

- Villamos elválasztás (transzformátorral földfügg.)

- Törpefeszültség alkalmazása (50 V, 120 V)

• Egyen potenciálú összekötés
A szerkezeti idegen vezetőképes részeket (csövek, 

fűtés, kapuk) be kell kötni az egyen potenciálú 

összekötésbe (földelővezető)



VESZÉLYES ANYAGOK

FONTOSABB KÖVETELMÉNYEK

• Biztonsági adatlapok
A biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtákkal 

csak az adatlap birtokában kezdhető meg a 

tevékenység, nyilvántartási kötelezettség is van

• Csomagolás, tárolás, szállítás
Eredeti csomagolásban, felcímkézve minden 

kiszerelési egységet. Tilos étkezni, dohányozni 

felhasználása közben

• Kockázatbecslés, kockázatcsökkentés
- A veszély azonosítása

- A koncentráció/dózishatás elemzése

- Az expozíció becslése

- A kockázat minőségi, mennyiségi jellemzése



AZ EMELŐGÉPEK

AZ EMELŐGÉPEK KÖVETELMÉNYEI

• Biztonságos állapot
Az emelőgépnek biztonságos állapotban kell lennie, 

mindig ellenőrizni kell a haladás, fékezés, 

teheremelés biztonsági berendezéseit.

• Üzembe helyezés, időszakos vizsgálatok
Az emelőgépek munkavédelmi üzembe helyezését, 

időszakos vizsgálatait el kell végezni

• Emelőgép napló
Az emelőgéphez emelőgép naplót kell 

rendszeresíteni, abba a műszakonkénti vizsgálatok 

eredményét be kell jegyezni

• Kezelői jogosultság
Az emelőgép kezelésének a feltétele az államilag 

elismert szakképesítés. Az illetéktelen használatot 

meg kell akadályozni



ÉPÍTŐIPARI MUNKAHELYEK

FŐBB VESZÉLYEK ÉPÍTÉSI TERÜLETEN

• Magasban végzett munkák (leesés)
Ha a munkavégzés magassága meghaladja a 2 

métert, leesés elleni védelemről kell gondoskodni. 

Elsősorban kollektív védelemmel, másodsorban 

egyéni védőeszközök alkalmazásával.

• Földmunkák (beomlás, betemetés)
A munkaárkokat dúcolni kell (0.8 – 1.7 m)

• Munkagépek veszélyei (elsodrás, stb.)
Tilos a gépek hatókörében tartózkodni, óvakodni kell 

a légvezetékek megérintésétől.

• Munkaeszközök kockázatai
Mindig viselni kell a szükséges egyéni 

védőeszközöket, veszélyes részeket burkolni kell, az 

állványzatot helyesen kell megépíteni.



A VILLAMOSSÁG AZ ÉPÍTÉSI 

TERÜLETEN

VILLAMOS MUNKAESZKÖZÖK 

ALKALMAZÁSA ÉPÍTÉSI TERÜLETEN

• Felvonulási kapcsolószekrény
A felvonulási területeken a fogyasztó készülékeket 

felvonulási kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlő 

berendezés segítségével kell táplálni

• Túláramvédelmi eszköz
Kismegszakítót kell alkalmazni, a felvonulási 

berendezést ÁVK-val kell ellátni (30mA)

• Felvonulási berendezés védettsége IP44
Apró méretű tárgyak, fröccsenő víz

• Alkalmazott vezetékek típusa H07RN-F
Vagy ezzel egyenértékűen kopás és vízálló



ERDÉSZETI MUNKÁK

FAKITERMELÉS FŐBB KÖVETELMÉNYEI

• Motorfűrészek
Munkavédelmi üzembe helyezésük szükséges, a 

motorfűrészeket évente zaj- és rezgésvizsgálatnak 

kell alávetni

• Közelítő gépek, erdészeti traktorok
Munkavédelmi üzembe helyezésük, majd 5 évente 

időszakos biztonsági felülvizsgálat szükséges. 

Borulás veszélye miatt biztonsági védőfülkével, 

biztonsági övvel ellátott kivitel alkalmazása indokolt. 

A sodronykötelet tilos csomózni, a hátsó szélvédőre 

védőrácsot kell 

• Személyi feltételek
A gépek kezelőinek jogosítvánnyal kell rendelkezniük 

(motorfűrész, traktor, stb.), oltásban kell részesülniük

• Egyéni védőeszközök
A motorfűrésszel végzett munka során minden 

testrész védelmére kiterjedően kell alkalmazni



MEZŐGAZDASÁG

MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK FŐBB 

KÖVETELMÉNYEI 

• Munkaeszközök, erőgépek
A biztonsági berendezések legyen működőképesek. 

A forgó-mozgó, behúzás- és elkapás veszélyes 

géprészeket (pl. TLT csonk, arató-cséplő gép 

hajtása, terménydarálók) mindig burkolni kell. Az 

erőgép biztonságot nyújtson borulás esetén is, a 

vezető maradjon az ülésben. Vegyszerek veszélyei

• Személyi feltételek
A munkavállalók rendelkezzenek a szükséges 

képesítésekkel, jogosítványokkal, oltásokkal. A 

gépek illetéktelen használatát meg kell akadályozni. 

Az egyéni védőfelszereléseket használni kell

• Mezőgazdasági épületek, létesítmények
A gödröket, aknákat és hasonló létesítményeket 

beesés elleni védeni kell. Az érintésvédelmi 

követelményeknek meg kell felelniük. Állattartó 

telepen fekete-fehér rendszerű öltöző szükséges



FÉMIPAR, FAIPAR, 

FELDOLGOZÓ IPAR

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

• Munkabiztonsági követelmények
A forgó-mozgó, veszélyes géprészeket olyan 

burkolattal kell ellátni, ami stabil, megfelelő 

távolságot biztosít a veszélyes géprészektől, nem 

távolítható el könnyen. Nem következhet be 

áramütés. Intézkedni kell a forró géprészek 

megérintése ellen. Áramszünetet követően a gép 

nem léphet működésbe magától

• Munkaegészségügyi kockázatok
A munkavégzés során zaj- és rezgés hatása érheti a 

munkavállalókat, káros gázok, gőzök 

szabadulhatnak fel, amik ellen kollektív, vagy egyéni 

védelemi módokkal kell védekezni. Megfelelő 

megvilágítást kell biztosítani



HEGESZTÉSI MUNKÁK

A HEGESZTÉS FŐBB KÖVETELMÉNYEI

• Ívhegesztés
A  hegesztő berendezés érintésvédelmi 

rendszerének működőképesnek kell lennie. 

A munkahelyet el kell határolni a környezettől, védeni 

kell a többi munkavállalót a nyílt ívtől. Gázpalackok 

csatlakozását szabályszerűen kell biztosítani. 

A keletkező gőzöket, gázokat el kell vezetni. 

A berendezés és biztonsági szerelvényeinek 

működését időszakosan ellenőrizni kell

• Lánghegesztés, lángvágás
A munkaeszközt csak biztonsági berendezéseivel 

szabad használni (nyomáscsökkentők, visszaégés 

gátlók). A gumitömlő nem sérülhet, azt 

szalagbilinccsel kell felerősíteni, hossza min. 5 m, de 

legfeljebb 30 méter lehet. Időszakos ellenőrzés

• Személyi követelmények
Hegesztést az végezhet, aki betöltötte 18. életévét, 

államilag elismert hegesztői képesítéssel és 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. A szükséges 

egyéni védőeszközöket viselni kell



KERESKEDELEM ÉS 

VENDÉGLÁTÁS

FŐBB KÖVETELMÉNYEK

• Munkaeszközök és munkahelyek
A veszélyes géprészeket burkolni kell, villamos 

szerelvényeknek meg kell felelniük (pl. húsdarálók, 

szeletelő gépek, elektromos sütők, fagylalt készítő 

gépek). Gázpalackok alkalmazása előírások szerint. 

Az árupolcokat eldőlés ellen rögzíteni, 

hozzáférésüket biztosítani kell. A főző és olvasztó 

edények felett elszívó berendezést kell alkalmazni. 

Éles munkaeszközöket biztonságosan kell tárolni, 

húshorgok elhelyezése csak 190 cm felett. 

Hűtőkamrák követelményei

• Munkavállalók
A munkavállalóknak biztosítani kell az egyéni 

védőeszközöket (pl. lánckesztyű, csúszásmentes 

lábbeli, védőruházat hűtőházban, stb.) 

munkavédelmi oktatásukat, orvosi alkalmassági 

vizsgálatukat szintén el kell végezni



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

• Egészségi állapot
A munkavállalónak megfelelő élettani adottságokkal 

kell rendelkeznie ahhoz, hogy munkáját 

biztonságosan el tudja látni (orvosi alkalmasság)

• Képzettség
Birtokában kell lennie a szükséges tudásnak 

(megfelelő képzettség szükséges, valamint 

munkavédelmi oktatás)

• Szükséges létszám
Ahol veszély fenyeget egyedül tilos munkát végezni

• Irányító személy
Valakit mindig ki kell nevezni irányítónak és ennek 

tényét a többi munkavállaló tudomására kell hozni



MEGFELELŐ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

A BIZTOSÍTANDÓ FELTÉTELEK 

• Ivóvíz, szociális helyiségek
Minden munkavállaló számára biztosítani kell a 

megfelelő ivóvizet. Szükség szerint öltöző-, pihenő-, 

melegedő helyiséget, mellékhelyiséget (mobil WC)

• Menekülési utak, vészkijáratok
Ki kell jelölni a menekülési utakat, vészkijáratokat 

(jelzőtáblák, csak kifelé legyen nyitható)

• Tűzjelzés és tűzoltás
Oltókészülékek beszerzése, túljelző berendezés

• Megfelelő klíma 
Szervezési intézkedések hideg munkahelyen (+4 és 

+10 C° alatt, illetve meleg munkahelyen (+24 C°)

• Hulladékkezelés, szellőztetés 

• Elégséges megvilágítás 
Például irodai munkahelyen 300-500 lx

• Elsősegélynyújtás feltételei



ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS FELTÉTELEI

• Személyi feltételek
A munkavállalók közül elsősegélynyújtásra kiképzett 

személynek mindig jelen kell lennie (a 

jogosítványhoz kapcsolódó nem  elégséges)

• Tárgyi feltételek
A munka veszélyességétől és a dolgozók létszámától 

függően elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani. 

A felszerelés tárolási helyét meg kell jelölni, annak 

szabad hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell. A 

korábban visszavont, de iránymutatásként jól 

alkalmazható 15/1972. EüM rendelet létszám alapján 

meghatározta a steril mullpólyák, háromszögletű 

kendők számát, ragtapasz, jód és ollók biztosítását. 

Nagyobb építkezéseken plusz követelmények



SZAKKÉPESÍTÉST 

IGÉNYLŐ FELADATOK

MUNKABIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉG

• Munkavédelmi szakember foglalkoztatása
A munkáltatóknak bizonyos feladataik ellátásához 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt 

kell foglalkoztatniuk. 

• A foglalkoztatás módja
Lehet külső szolgáltatás útján is, pl. Ptk. szerződéssel, 

a foglalkoztatás időtartamának igazodnia kell a 

munkáltató veszélyességi osztályához (I.-III.), illetve a 

foglalkoztatott létszámhoz (a-e csoport)

• A munkavédelmi szakember feladatai
Dokumentumok elkészítése (pl. kockázatértékelés, 

üzembe helyezések, felülvizsgálatok, szabályzatok), 

munkabalesetek kivizsgálása, tanácsadás



SZAKKÉPESÍTÉST 

IGÉNYLŐ FELADATOK

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG

• Munkaegészségügyi szakember foglalkoztatása
A munkáltatóknak minden munkavállalójára kiterjedően 

biztosítania kell a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást

• A foglalkoztatás módja
Ez történhet szintén külső szolgáltatás útján is, pl. Ptk. 

szerződéssel

• A munkaegészségügyi szakember feladatai
Közreműködés a dokumentumok elkészítésében 

(kockázatértékelés, egyéni védőeszközök, munkavédelmi 

szabályzat, stb.), a munkavállalók orvosi alkalmassági 

vizsgálatának elvégzése, oltások beadása, a foglalkozási 

megbetegedések felismerése, közreműködés a munkavédelmi 

stratégia kialakításában, stb.



DOKUMENTUMOK 

MUNKAVÉDELMI DOKUMENTUMOK

• Kockázatértékelés, kockázatbecslés
Minden munkáltatónak rendelkeznie kell vele

• Munka higiénés mérési jegyzőkönyvek
A végzett tevékenység függvényében kell elkészíteni 

(zaj, rezgés, légszennyezettség, por, stb.)

• Munkavédelmi üzembe helyezések
Veszélyes gépek, munkaeszközök, technológia esetén

• Időszakos vizsgálatok
Veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök esetén is

• Érintésvédelmi minősítő iratok

• Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje

• Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje

• Munkavédelmi oktatás dokumentuma

• Munkabalesetekkel kapcsolatos iratok



DOKUMENTUMOK

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

• Célja a kockázatok elhárítása

• A tevékenység kezdetekor rendelkeznie 

kell vele

• Indokolt esetben, de legalább 3 évente el 

kell készíteni

• Elkészítése szaktevékenységnek minősül

Veszélyek azonosítása

Veszélyeztetettek

azonosítása

Kockázattok minőségi 
és mennyiségi elemzése

Intézkedési terv 
meghatározása

Eredményesség 
ellenőrzése



DOKUMENTUMOK

MUNKA HIGIÉNÉS MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYVEK

• Műszeres munkahelyi zajmérés
Engedéllyel rendelkező szakértő, vagy akkreditált laboratórium 

végezheti. Mérési eredményektől függően intézkedéseket kell 

meghozni (alsó, felső beavatkozási, zajexpozíciós határérték)

• Műszeres munkahelyi rezgésmérés
Lehet kézre- és karra ható,ill. egésztestre ható rezgés. 

Egészségkárosodás, vagy annak gyanúja, ill. jogerős 

határozati kötelezés esetén laboratórium bevonásával kell a 

mérést elvégezni

• A munkahelyi levegő szennyezettségének 

mérése
A határértékkel szabályozott anyagok felhasználása esetén 

meg kell mérni, milyen koncentrációban vannak jelen a 

munkahely levegőjében. Ilyenek pl. a keményfa porok (5 

mg/m3), vagy különféle vegyi anyagok. Mérést lehet végezni 

továbbá olajködre is. 

• Biológiai monitorozás
A munkavállalót érő megterhelések kimutatására



DOKUMENTUMOK

A MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS 

• Veszélyes munkahely, munkaeszköz 

esetén
A próba, vagy kísérleti jellegű üzemeltetés a 180 

napot nem haladhatja meg

• Időszakos biztonsági felülvizsgálat 

követi
Veszélyes munkaeszköz esetén időszakos 

biztonsági felülvizsgálatot is kell végezni, amelynek 

időköze az 5 évet nem haladhatja meg

Előzetes 
vizsgálat

Nyilatkozatok, 
mérési 

eredmények

Tanúsítványok

Utasítások

Üzembe 
helyezés 

elrendelése



DOKUMENTUMOK

ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLAT

• Nem veszélyes munkaeszközök esetén
Ha a munkaeszköz biztonsága függ a szerelés 

körülményeitől, el kell végezni. Időszakosan is el kell 

végezni, ennek időköze nem lehet több mint 5 év. 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, elvégzésének módját a 

munkáltató határozza meg. A feladattal írásban kell 

valakit megbízni, amit lehet Ptk. szerződéssel is.

• Érintésvédelmi minősítő irat
A kisfeszültségű erősáramú berendezések esetén 

közvetett érintés elleni védelmet kell ellenőrizni. Ez 

áramvédő kapcsolónál havonta, villamos 

kéziszerszámokon évente szerelői ellenőrzést jelent, 

egyéb esetben 3 évente szabványossági 

felülvizsgálat. A KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos 

berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzés 

elvégzése szükséges.



DOKUMENTUMOK

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS 

ÍRÁSOS BELSŐ RENDJE

• Elkészítése szaktevékenységnek minősül

• Munkahelyenként és munkakörönként meg 

kell határozni:
- azokat a munkafolyamatokat, technológiákat, amelyek 

a védőeszköz használatát indokolják

- a védőeszköz típusát, és használatának egyéb 

előírásait (ellenőrzés, tárolás, csere, kezelés)

- a védőeszköz használatának feltételeit (időtartam is)

• Az egyéni védőeszközöket ingyenesen kell 

biztosítani, azok használatára ki kell oktatni 

a munkavállalókat és használatukat meg kell 

követelni



DOKUMENTUMOK

AZ ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK 

RENDJE

• Szabályozás
El kell készíteni a munkaköri orvosi alkalmassági 

vizsgálatok rendjét érintő szabályozást, amihez ki kell 

kérni a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét is. 

Ebben meg kell határozni a vizsgálatok irányát és 

gyakoriságát is munkakörönként, valamint azokat a 

munkaköröket, amikben a sérülékeny csoportba tartozók 

nem foglalkoztathatók

• A vizsgálatokat el kell végezni
Az elvégezendő vizsgálatok lehetnek gyakoriság szerint:

- előzetes

- időszakos

- soron kívüli

- záró vizsgálatok,

valamint a vizsgálat fajtája alapján:

- munkaköri

- szakmai

- személyi higiénés

vizsgálatok.



DOKUMENTUMOK

ORVOSI ALKALMASSÁG 



DOKUMENTUMOK

ORVOSI ALKALMASSÁG 



DOKUMENTUMOK

A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

• Az oktatás elvégzése
Minden munkavállaló részére meg kell tartani 

munkába állásakor, munkahely, munkakörülmények 

megváltozásakor. Ezt rendes munkaidőben kell 

elvégezni

• Dokumentálás
Az oktatás elvégzését írásban kell rögzíteni, a 

résztvevőknek alá kell írni, a tematikát meg kell 

jelölni

• Visszaellenőrzés
Az oktatás eredményességéről meg kell győződni, 

ez lehet szóbeli visszakérdezés is, vagy írásbeli teszt



DOKUMENTUMOK

A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS



MUNKABALESETEK

MUNKABALESET ESETÉN A TEENDŐK

• A sérültet elsősegélyben kell részesíteni

• Szükség szerint mentőt hívni, orvoshoz 

vinni

• Súlyos, halálos munkabaleset esetén
Azonnal értesíteni kell a munkavédelmi hatóságot, 

annak kiérkezéséig a helyszínt a lehetőségekhez 

képest nem szabad megváltoztatni

• Nyilvántartás
Minden munkabalesetet nyilvántartásba kell venni

• Kivizsgálás
A munkaképtelenséget okozó munkabaleset 

haladéktalanul ki kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet 

kell készíteni

• Jegyzőkönyv megküldése
A halált, illetve a 3 napot meghaladó 

munkaképtelenséget okozó munkabalesetről készült 

jegyzőkönyvet meg kell küldeni az érintetteknek a 

következő hónap 8. napjáig



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


