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Munkabiztonsági kérdések
A kiadvány korlátozott terjedelme miatt nincs lehetőség a munka
biztonsági szabályok részletes és mindenre kiterjedő tárgyalására,
ezért csak a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
(Mvt.) a munkavédelmi szakember feladataiként kiemelt eljárá
sok ismertetésére szorítkozunk, kitérve a munkavédelmi képviselő
jogaira. A fejezet elején ismertetjük a munkavédelmi szakképesítés
sel rendelkező személlyel kapcsolatos kötelezettségeket, ezek után
a szakember feladataiból a munkavédelmi szaktevékenységnek
minősülő – majd két szintén igen fontos, de nem a szaktevékenysé
gek fogalomkörébe tartozó – eljárás főbb szabályait mutatjuk be.
Végezetül foglalkozunk az oktatási ágazat megelőzés szempontjá
ból kiemelt fontosságú feladatának, a munkavédelmi szemlélet ki
alakításának a kérdésével.

Melyek a munkavédelmi (munkabiztonsági)
szakképesítéssel rendelkező személy kötelező
foglalkoztatásának szabályai?
A munkáltató a munkavállalói létszám és a tevékenység veszélyes
ségének függvényében köteles az alábbi táblázatban előírt létszá
mú és munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendel
kező szakembert foglalkoztatni, vagy megbízni, legalább az itt meg
adott időtartamokra.
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Munkavédelmi végzettségű szakemberszükséglet
(végzettség és foglalkoztatás időigénye)
Magyarázat a táblázat jelöléseihez:
Létszámkategóriák: a=19 fő; b=1049 fő; c=50500 fő;
d=5011000 fő; e=1000 fő feletti munkavállalói létszám.

2

Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói lét
számhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel
a teljes oktatási idejük tartamához képest, pl. 1000 tanuló esetén,
ha tanulási idejük 20%át töltik gyakorlati képzésben, akkor őket
200 munkavállalóként kell kalkulálni.
kf=középfokú munkavédelmi végzettségű;
ff=felsőfokú munkavédelmi végzettségű szakember.
*= eltérési lehetőség a főszabálytól: egy kijelölt személy vagy a
munkáltató munkaadóként maga is elláthatja a munkavédelmi
szakember feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga
rendelkezik az azok ellátásához – a munkáltató tényleges szakmai
tevékenysége miatt – szükséges ismeretekkel, készséggel és jár
tassággal.
(A táblázatból kiolvashatóan pl. az I. veszélyességi osztályú tevé
kenységet folytató, átlagosan 1100 munkavállalót foglalkoztató
munkáltatónak legalább 1 fő felsőfokú, és 1 fő középfokú munkavé
delmi végzettségű munkavédelmi szakembert kell biztosítania teljes
munkaidőben.)

Melyek a munkavédelmi szakember fő feladatai?
A munkavédelmi szakember kiemelt feladatai:
• a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
[Mvt. 21. § (3) bekezdés];
• az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [Mvt. 23. §
(1) bekezdés];
• közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaesz
köz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [Mvt. 23. § (2)
bekezdés];
• a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgo
zása [Mvt. 54. § (1) bekezdésének g) pontja];
• közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [Mvt. 54. §
(2) bekezdés];
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• az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatáro
zása [Mvt. 56. §];
• a munkabalesetek kivizsgálása [Mvt. 64. §];
• a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek
minősített feladatok ellátásában történő részvétel, továbbá a
munkaegészségügyi feladatok teljesítésében való szükség
szerinti közreműködés;
• közreműködés a munkavédelmi oktatás elvégzésében [Mvt.
55. §];
• közreműködés mentési terv készítésében [Mvt. 45. § (1) be
kezdés].

Hogyan kell egy veszélyes létesítményt, munkahelyet,
munkaeszközt, technológiát üzembe helyezni?
A munkáltatónak biztosítania kell, hogy az általa üzemeltetni kí
vánt veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technoló
gia kielégítse a munkavédelmi szabályokat.
Ennek érdekében el kell végeztetnie egy munkavédelmi szempontú
előzetes vizsgálatot. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy
a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfe
lele az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavég
zéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyeze
ti feltételeknek. A vizsgálat megfelelő eredménye esetén a mun
káltató az üzemeltetést írásban elrendeli (a továbbiakban: munka
védelmi üzembe helyezés). Ezt az eljárást kell lefolytatni továbbá:
• a korábban üzembe helyezett munkaeszköz olyan áthelye
zése esetén, amikor az áthelyezés az üzembe helyezési,
üzemeltetési körülmények tekintetében lényeges változást
okoz;
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• olyan munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezésekor,
amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan
nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt
járó javítási munkafolyamatot végeztek.
A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészség
ügyi szaktevékenységnek minősül.
A munkáltató köteles a munkavállalók, illetve munkavédelmi képvi
selőik részére lehetőséget biztosítani, hogy részt vehessenek az
üzembe helyezésre vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben
történő előzetes megvitatásában.

Hogyan kell a biztonságos műszaki állapot
megőrzéséről gondoskodni?
A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos
biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát
és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt,
amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szab
vány vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre,
használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos bizton
sági felülvizsgálatot – főszabályként – szakirányú képzettséggel
és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy vagy
külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkre
ditált intézmény végezheti.
A veszélyes technológia vizsgálata – ettől eltérő személyi felté
telként – csak szakirányú munkabiztonsági szakértői enge
déllyel rendelkező személy által végezhető!
A munkáltató köteles a munkavállalók, illetve munkavédelmi képvi
selőik részére lehetőséget biztosítani, hogy részt vehessenek az
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időszakos biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó munkáltatói intéz
kedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

Mi a teendő a rendeltetésszerű használat ellenére
kialakuló veszélyhelyzet esetén?
A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a tech
nológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie
kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül ve
szélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát vagy ez
zel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés
elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell til
tani. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől füg
gően – munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szakte
vékenységnek minősül. (Ez azt jelenti, hogy a két szaktevékeny
séghez tartozó vizsgálat elvégzése ebben az esetben egymástól
elválhat, azokat egymástól függetlenül el lehet végezni, de az is
előfordulhat, hogy csak az egyiket kell lefolytatni, például géptö
rés esetén csak a munkabiztonsági ellenőrzést.) Az ellenőrzés
folyamata egyebekben megegyezik az időszakos biztonsági fe
lülvizsgálat folyamatával.
A bekövetkezett veszélyeztetésről, a vizsgálat eredményéről,
illetve az elhárításra tett munkáltatói intézkedésről közvetlenül
a munkavállalókat vagy munkavédelmi képviselőiket tájékoz
tatni kell.
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Kelle tervet készíteni a megelőzésre?
A munkáltatónak rendelkeznie kell egy egységes és átfogó megelő
zési stratégiával, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiá
ra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsola
tokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.
A megelőzési stratégia munkabiztonsági, és munkaegészség
ügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka
egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
A munkáltató köteles a munkavállalók, illetve munkavédelmi képvi
selőik részére lehetőséget biztosítani, hogy részt vehessenek a
megelőzési stratégiára vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő idő
ben történő előzetes megvitatásában.

Melyek a kockázatértékelés elkészítésének alapvető
szabályai?
A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyi
ségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát ve
szélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munka
eszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállaló
kat érő (testilelki) terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítá
sára. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szük
séges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, (a
kockázatokat legalább az elfogadható értékűre csökkentik) és be
épülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevé
kenységbe.
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A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka
egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
A kémiai biztonság területén a kockázatértékelést külön jogszabály
ban foglaltak szerint kell elvégezni. A munkáltató a kockázatértéke
lést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározá
sát – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység
megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3
évente köteles elvégezni.
A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavédelmi képvise
lőt (bizottságot), annak hiányában a munkavállalókat a koc
kázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztala
tairól.

Melyek az egyéni védőeszköz juttatását célzó belső
rend kialakításának alapvető szabályai?
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató
köteles írásban meghatározni. E feladat ellátása munkabiztonsági
és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahe
lyeken használt egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról.
Az egyéni védőeszközöket előzetes kockázatértékelés után kell
kiválasztani a kockázatkezelés után fennmaradó veszélyek el
leni védelemre. Mivel az egyéni védőeszköz hatékonysága
nagyban függ használójának akaratától, fontos elv, hogy a vé
delmet elsősorban valamilyen műszaki intézkedéssel kell leküz
deni (a kollektív /csoportos/ védelmet kell előnyben részesíte
ni). Az egyéni védőeszköz használatát munkavédelmi oktatás
keretében meg kell tanítani a munkavállalóknak, és használatát
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meg kell követelni tőlük. Ha az egyéni védőeszköz védőképes
sége csökken, azt ki kell cserélni. Az egyéni védőeszközt ter
mészetben kell biztosítani, helyette pénzbeli megváltás nem al
kalmazható.

Hogyan kell lefolytatni egy baleset kivizsgálását?
A baleset definíciója
A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás,
amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rö
vid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más
(testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. (Mvt.) 87.§
1/A pontja szerinti meghatározás).
Az esetekről először meg kell állapítani, hogy egyáltalán balesetnek
minősülneke. Nem minősül balesetnek az az eset:
• ami nem jár személyi sérüléssel;
• amiben a sérült szándékosan okozza magának a sérülést;
• amiben szigorúan természetes okokból erednek az egészség
károsodások;
• amiben nem baleset, hanem megbetegedés okozta az egész
ségkárosodást.
Amennyiben balesetről van szó, a következő lépés annak megálla
pítása, hogy a baleset melyik kategóriába, vagy kategóriákba sorol
ható:
•
•
•
•
•

munkabaleset;
üzemi baleset;
tanuló és gyermekbaleset;
hallgatói baleset;
egyéb (szabadidős, otthoni stb. baleset).
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A balesetkivizsgálás keretében ki kell deríteni (meg kell hatá
rozni) a balesethez vezető tárgyi, személyi, szervezési, munka
környezeti feltételeket, az ok – okozati összefüggéseket, a fele
lősségi viszonyokat. Mindezek alapján meg kell határozni a
hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedése
ket. El kell végezni az előírt nyilvántartásba vételi, jegyzőköny
vezési, és bejelentési feladatokat, de sosem szabad szem elől
téveszteni, hogy munkavédelmi szempontból mindezek a
tevékenységek egy célt szolgálnak: a megelőzést. Az Mvt. a
balesetkivizsgálást munkabiztonsági szaktevékenységnek mi
nősíti. Ennek ellenére a munkabaleseteknek általában lehet
munkaegészségügyi vonzata is, ezért lehetővé kell tenni a ki
vizsgálásban a foglalkozásegészségügyi orvos részvételét. A
kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás
egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt.
Súlyos munkabaleset esetén viszont a foglalkozásegészség
ügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának kötelezően
részt kell vennie a kivizsgálásban. A munkáltatónak lehetővé
kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabal
eset kivizsgálásában.
A munkavédelmi képviselőnek nem kötelező a kivizsgálás
ban részt vennie, de a részvételét, távolmaradását, egyetérté
sét, vagy egyet nem értését a munkabaleseti jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni, és ezt a munkavédelmi képviselő aláírásával
kell hitelesíteni. Amennyiben a kivizsgálás megállapításaival
szemben eltérő véleménye van, azt a jegyzőkönyvhöz mellék
letként csatolni kell.
A munkabaleseti jegyzőkönyvet meg kell küldeni az érintetteknek,
köztük a sérültnek is, aki ha a munkáltatónak a munkabaleset beje
lentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasz
tását sérelmezi, illetve ha vitatja a sérülés súlyosságával kapcsola
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tos munkáltatói megállapítást, akkor az erre rendszeresített beje
lentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a területileg illetékes
munkavédelmi hatósághoz fordulhat.
A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavédelmi képviselőt
(bizottságot), annak hiányában a munkavállalókat a munkabal
esetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról és be
jelentéséről.

Vannake olyan más jogszabályok, amelyek egyes
eljárásokat munkavédelmi szaktevékenységnek
minősítenek?
Az Mvt. mellett az alábbi jogszabályok határoznak meg további
munkabiztonsági szaktevékenységet:
• az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsMEüM együttes rendelet;
• az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet;
• a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munka
helyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló
3/2003. (III. 11.) FMMESzCsM együttes rendelet;
• a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészség
ügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet.
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Melyek a munkavédelmi szakember azon főbb
feladatai, amelyek nem minősülnek munkabiztonsági
szaktevékenységnek?
Közreműködés a munkavédelmi oktatás elvégzésében
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a
munkavállaló
• munkába álláskor,
• munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek változásakor,
• munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe
helyezésekor,
• új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés el
méleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabá
lyokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidő
ben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megvál
tozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelem
be véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika
megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rög
zíteni.
Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem
foglalkoztatható.
Az oktatás elméleti és gyakorlati oktatási részből áll. Az elméleti
ismereti anyagban ismertetni kell a munkavédelem alapszabályait,
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
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nek az adott munkavállalókra, tanulókra, hallgatókra vonatkozó
szabályait (jogait és kötelességeit), munkavégzésükhöz szüksé
ges személyi tárgyi és szervezeti feltételeket, különböző eljárási
rendeket.
A gyakorlati oktatásban be kell mutatni az egyes veszélyes munka
eszközök kezelését, a megfelelő fogásokat, amelyek biztosítják a
balesetmentes munkavégzést. Ismertetni és gyakoroltatni kell az
egyéni védőeszközök használatát. Be kell mutatni a munkavállalók
nak a munkakörnyezetet, beleértve az elsősegélyhelyet, a menekü
lési útvonalakat, a tűzoltóberendezéseket, a potenciálisan veszé
lyes területeket (pl. nagyfeszültségű villamosberendezések veszé
lyes közelségét). Az oktatást a munkáltató nagy tapasztalatú mun
kavállalójának és a munkavédelmi szakembernek közösen kell
megtartania. Az oktatásnak kellő részletességűnek kell lennie, de
nem kell olyan dolgokra kitérnie, amiknek ismerete az adott képesí
tésű munkavállalótól elvárhatók.

Közreműködés mentési terv elkészítésében
Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabá
lyos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók
be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a
veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni és a
mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. A mentési terv
a külön jogszabály által előírt – biztonsági, védelmi, intézkedé
si vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthető. A
mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett mun
kavállalóval ismertetni kell. A mentési tervben meg kell határozni
a munkahely potenciálisan veszélyes területeit, a veszély jelle
gét, hatását, a menekülési utakat, a menekülési utakat jelző táb
lákat, a veszély leküzdésére szolgáló eszközök használatát, he
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lyét. A menekülés után szükség van egy biztonságos gyülekezési
helyre, ahol az elsősegélynyújtás biztosított, fel lehet mérni a
munkavállalók esetleges sérüléseit, hogy mindenki megmene
külte, vagy szükség vane a további sérültek utáni kutatásra. In
tézkedéseket kell tenni a fennmaradó veszélyek kezelésére
(megszüntetésére, elkerítésére, őrzésére), a veszély feléledésé
nek megakadályozására.

Vane ajánlott, elfogadott módszer a tanulók
munkavédelmi szemléletének alakítására?
Az emberek tudatának egyik legfontosabb alakítója az iskola.
Amit a gyermek kisiskolás korában megtanul, azt valószínűleg
nem felejti el felnőtt korára sem. Az ott megszerzett tudás a tu
datában rögződik és később a gyakorlatban hasznosul. John
Stott így írt erről: „Ha be akarsz vinni valamit a társadalom
köztudatába, vidd be az iskolába és 20 év múlva az a társa
dalmi közgondolkodás része lesz.” Kívánatos, hogy az el
sődlegesen fontos tanok ne hiányozzanak az iskolai tananyag
ból. Ezek közé tartozik az egészség és biztonságtudatos életre
való felkészítés is. Ezt az elvet tükrözi az Mvt. és nem hiányzik
ez az eszmeiség az oktatási ágazatban megalkotott jogszabá
lyokból sem.
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény is kimondja,
hogy a kémiai biztonságra vonatkozó alapismereteket a Nemzeti
Alaptantervnek tartalmaznia kell.
Ennek az elméletnek a gyakorlatba történő átültetésére szolgáló
programot mutatunk be az alábbiakban „Napo pedagógusoknak” cí
men.
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Mit takar a „Napo pedagógusoknak” program?
A balesetek megelőzését, mint célt sokféleképpen el lehet érni, de
fontosságára való tekintettel az Európai Unió is kidolgozott egy
ajánlott módszert, ami már az általános iskolában segíti a tanuló
egészséges életvitelre nevelését. A program ingyenesen bevezet
hető bármely alapfokú oktatási intézményben, használata nincs
„felső korhatárhoz” kötve, így akár felnőttek munkavédelmi oktatá
sán is eredményesen felhasználható. Fontosságára való tekintettel
az alábbiakban rövid ismertetőt adunk ehhez az oktatási eszköz
höz, remélve, hogy ezzel is hozzájárulunk annak elterjedéséhez.

Jelenet a Napo figyelemfelkeltő biztonsági jelzései című
rajzfilmből a „főszereplő” képével
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A „Napo pedagógusoknak” elnevezésű kezdeményezés válto
zatos oktatási segédleteket tesz letölthető formában hozzáfér
hetővé a tanárok számára. A program a 711 éves korosztályt
célozza meg, főszereplője egy Napo nevű rajzfilmfigura, „aki”
interaktív módon segít a biztonságra és egészségvédelemre
vonatkozó üzenetek közvetítésében. A program két egymásra
épülő részből áll, az első a 79, a második a 911 éves gyere
keknek szól.
A szabadon letölthető óravázlatok olyan területekkel foglalkoz
nak, melyekkel az általános iskolás gyermekek akár otthon, köz
területeken, utakon, de akár az iskolában is találkozhatnak.
A tanárok számára készült eszközöket úgy fejlesztették ki, hogy
azok illeszkedjenek a meglévő tanrendi témákhoz, és kiegészít
sék azokat. A Napo figura segítségével a gyermekeket be lehet
vonni az aktuális témák feldolgozásába és könnyedén be lehet
számukra mutatni az alapvető biztonsági és egészségvédelmi
tényezőket.
A módszer megtalálható és letölthető a „http://www.napo
film.net/hu/napoforteachers” internetes címről.*

*

A Napofilmek a franciaországi Strasbourgban bejegyzett produkciós cég, a Via Storia,
illetve az azokat európai egészségügyi és biztonsági szervezetek, szakmai intézmé
nyek kis csoportja képviseletében finanszírozó és gyártó Napo Konzorcium szellemi tu
lajdonában állnak. A konzorcium tagjai az AUVA (Ausztria), a DGUV (Németország), a
HSE (Egyesült Királyság), az INAIL (Olaszország), az INRS (Franciaország) és a SU
VA (Svájc). Ezen túlmenően az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (a konzorcium képviseletében) a DGUVvel megállapodást kötött a Napofil
mek valamennyi EUtagállam, tagjelölt ország és EFTAtagállam nemzeti fókuszpontjai
részére történő sokszorosításról és továbbításáról.
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