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Üqvinté zo. Hannrati Andrea
Üovinté zé s helvg. Kozlekeclé si é s
Fogyasztóvé delm i F osztály
Fogyasztóvé delrn i Osztá l y

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. {tel.:46150S-071}

Fniatl: fogyasztoved elern @bnrsod. gov hu

VEGZEs

Tájé koztatorn, hogy a lVliskolci Járási Hivatal 2ülS.
egybekotott ellen rzé st vé gzett a www.bonprix.hu
kapcsolatban,

U ylelfQ.qadá_s. H, z: 8"00-1S"ü0; P: B, ü-13.0ü
Tár y; tájé kcztatás hatósági ellerr rzé sroi

Üsyf l Bonprix Kí l"

{1141 Budapest, 1977 C T}

Meil. : BO-ü8IFü !7 47-1l20rl 8, sz. jegyzokonyv

szeptember 25. napján rnintavé tellel
weboldalról rnegrendelt terrné kkel

Az általános kozigazEatási rendtartásról szóló 2016. é vi Cl-.. torvé rry (;; to,rábbiakban. Áitr,3 10 (1)

bekezCáso: alapján a hatósági eliencrzé s hivatali:ói indul me}s. azt a hatttság a hivatalbóli e|járás

szabályai szerint folytatja le,

Tájé koztaiom, hogy iratbetekinté si jog. illetol'eg nyilatkozat- é s é szrevé telté teli jog iileti meg.
lratbetekinté si jogával a Miskolci Járásí  Hivatalnál (3530 Miskolc, Meggyesalja u, 12.) hivatalos
ugyfé lí ogadási idoben, rryilatkozat- é s é szrevé telté teli jogával pedig postai uton í rásban, illetve a Járási
Hivatal hivatalos ugyfé lfogadási ideje alatt, a fejlé cen megjelolt ugyinté zovel elcizetesen egyeztetett
idopontban. szó,ban é lhet,

A nyiiatkozat rnegté teié vel kapcso|ato an figyelmeztetem,hogy az Ákr,6" (1)-{2) bekezdé se, valamint
63. -a é s 64, (2} bekezdé se alapján:

a hatósági ellárásban az ugyfé l koteles jóhiszenrijen eljárni é s a tobbi ré sztvevrivel
egyuttmLlkodni,
ha a té nyállás tisztázása azt szuksé gessá teszi. a hatóság az ugyfelet nyilatkozatté telre hivhatja
fel,

az ugyfé l maEaiartá a nem irányuihat a hatóság megté veszté sóre vagy a dönté shozatal, illetve
a vé grehajtás lndokolatlan ké slelteté sé re,
ha az ügyfé l va y ké pvisel je más tudornása ellené re az ugy sz§mpontjábót jelentris adatot
valótlanul állí t vagy elhaltEat, eljárási bí rsággal sir.!thato.



A- hat*ság í rásban, *z cl*k|r"onikus iigyintázás é s * bizalmi szi"rlgáltaiá*nk ália|án*s szabályairó| szótó
2ül S. evi CXXii, torvenyb*n ncghaiárczoii e|ektronikus ut*n (irásban), vaüy szen:ólyes*n, í i"ásbe!inek

nem nrin suta etektronrkus uton {szóbarr) iarl kapcsolatot az ügyí é llel é s az eljárásban r*sztvevckkel, Ha

törvé ny niáské nt nern rendelkgeik. a kapcsolaitartás formáját a hatóság tájé koziatása aiapján ae ugyfé l
uálasrtja n"ieg Az ugyí é l a váiasztc;tt kapcs*lattartási módró| *rás *- a hatóságni*i rendeikezé sre álló *

módra átté rhet É letveszé llyel vagy sulyos kárrai fenyegetti helyzet eseté n a hatóság választja me a

kapcsolattartás rn ódlái,

A fentieknek mcgfelelcjen a vonatkozó elé rhetosé gek*t a vógzé s í ejlóce ás |áblé ce tartalrnazza, Ké ren:,
ha y nyilatkozatában a vé gzé s fejlácé ben sz*replri ügyiratszámra hivatkozni 2í veskedjé k,

* vé geé s *ll*n jogorvoslatnak nincs helye, a vegzé s csak az elj*rásban hozott é rdemi határozat, ennek
hranyában az e|járást megszunteto vegzé s elleni lellebbezé sben támadható meg.

lNDCIKoLÁ

Az lnnovációs é s Technológiai luliniszté rium jogelodje a Nemzeti Fejleszté sr Miniszté rium,
Fogyasztóvé delrni Piacfelügyeleti Foosztáiyának FPlF129827í 2 l,S-lTl\,'l iktatószántu ,,A hagyományos é s
oniine kereskedelnri forgalomban kaphaio felnciit ruházati textiltermókek taboraióriumi vizsgálata"
*lnevezé stj utmutatóban foglaltak szerini nrintavé tel cé ljából a ww,,o; bonorix hu internetes áruházbó| egy
,bpc" márkajelzesri 2 ré szes fé dl pizsanra 1 399 -Ft-os axciós aron é s 990,-Ft-os postai kiszállí tási
zÁl+cÁr,^al lzar.llIl mon.anr{a|áclr: Á monranriniÁc+ ,r ,.,r:h-irr lh.l= l r,nnnrr{nii'nrnrril ní .nrn tricczainaznl*aiU'.JUY9!l J1 ú i :" llif;viirliu(r.JJ.ir. 
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Szállí tási határid ké nt 7-11 munkanapot kozóit.

Harrnati ,í tndrea *;akugyinté ;o hivataii mobilteiefanjára {2ül46S-,t333) 2CI18 szept*mber 25-é n ,27-kor
erkezett egy sms ,,Csomagja (PBBPX59758B60) 2390Ft áruí izeté sse| már a ké zbesí tciné l van, í gy az a
nai napon megkisé reljük ké zbesí teni, MPL". .

fu{é g aznap del korul meg is é rkezett a pCIstacsomag, melyet a fuliskolc, Meggyesalja u" 12, sz. alatti

cí nrre rendelten átvé telre került Az eilenorzé s megállapí tásait a mellé kletké nt csatolt BO-OB/FO1742-
1!2018. iktatószámu jegyzokonyv tartalrnazza, melynek máso|ati pé ldánya jelen vé gzé s mellé kleté t
tté pezi.

A termák hatósági rnintavé tel tárgyát kápezi, a mintavé telrol külr:n mintavóteli 1egyzcikonyv kerül

kiállitásra é s a mintaadó ré szé re kerül megküldé sre.

A mintát az lnnovációs é s Technológiai nriniszté riunt Fogyasztóvé delmi Foosztály fogja bevizsgálni. A
rnintát hatósági jelzé ss*l ellátott záró cí mké vel láttuk el, A mintáról 1 db digitális fé nykópfelvé tel ké szült,
mely a jegyzökonyv mellé kleté t ké pezi,

A fagyasztóvé delernrcil szótó 19E7, CLV. torvány 47, (10) bekezdáse é rtelmeben ,,a fogyasztóvé delmi
hatóság jegyzr5konyv felvé tele mellett jogosult minta ós ellenminta vé telé re a terrné k,

minnsegé n*k va y osszetátelónek vizsgáiata cé llábót A minta koltsé gé t is tartalmazó mjntavé teli
koltsé g, iovábbá a laboratóriumi vagy az egyé b vizsgálatok ko|tsé ge eljárási koltsé g".

Az ellenaraé s során jelenlé v szenTé lyek meggyozcidtek arról, hr:gy á rrrintavé telezett termé k(ek)

bonlatlan csCInlagCIlásban é s sé r[jlé snrentesen kerüit{ek} mintavátelre A becsomagolt, |eragasztott é s



|*bálY*gzeti, a vett mintával azonos eliennrinta az ellenorzott egysegné l maradt azzal a cé llal, haüy azt a
gyárt* r*nd*iknzé s* szertnt rgszór* a7 *gys*get ijzemeit*to vál|alk*zás adja at illettí ie6 enn*k
hrányában azé rt. hnüy a í :atÓsagi mintaváteii*l erintgtt termgkbol az *gysáEet Lrzemeltetti vállaikoeás is
rencjelkezzen Az ellanmintát a mintavetel idopnntlátó! szárrrí lott, legalább a foEyasztóvé de}m! hatóság
j*len tcrmeket Í el*i*|tj eijárásában huz*tt elsof*}qu határozai jr:Eer re emelkeclé sé rrek iclnpontjáiü n"}eg

kell orizni Ha a nTincisé g-rn*gnrzósi id* enné l az id tartamnái rö,liclebb, akkor negt}rzé s
zernpontiából ez 3z idripont az irányadó.

A Borsod-Abauj-Zemplón fu'legyei Kormányhivatai fu{iskolci Járási Hivatala Koz|ekedesi ós
F*gyasztóvé Celmi Foasztáiy Fogyasztóvádelmi Ssetály a mintavé t lt követcí )*lscifoku hatósági el;árá
esetleges meginditásáró| é rtesí t nrinden lehet*é ges ügyfelet,

Amennyiben a hatóság a hatósági elienorzé s során jogsé rtóst tár fei, ugy a hatóságr ellárás
m egind í tásáró| gondoskoC ik,

A rendelkezcj riiszben foglali tájókoztatásom a hivatkozott jogszabályhelyeken tul az Áxr
26. -án, 33-34. -airi, B1 (1) bekezdásé n ás 85 í 2i bekezdé sein alapszik.

Donté semet a hivatkazoit 1ogszabáiyhe!.vek alapján. továbbá az Akr 80 (1} bekezdesben é s a 8r
{1) bekezdé sben rneghatározottak szerint. az Fgytv, 45lA {1}-(3} bekezdeseiben, valamint a
fogyasztóvé delmi hatóság kijeió|é sé ro! szólo 387/2016. iXll 2.) Korm r.ei,idelet
(a továbbiakban Statutum R ) 1-2 -aiban biztosí tott haiásköromben é s a ,Statutum R. ZiA szerrnii
iliete1.1essé gi ok aiap;án eljárva hoztam meg

A veEzós el!eni jogorvoslat lehet sé get az Akr 112, -a es i 1S t1)bekezdóse zár"ja ki.

Dr. tiber Vivien
;árási hivatalvezeto nevé ben é s nregbí zásából:

,i
l1

Horváthné  szendrei szilvia
fcí osztályvezet -helyettes

A cJontó_slcil é rtesü l ;

- Bonprix Kft, {1141 Bucjapest. 1s77 C T}

- lrattár



UqyiJ,té r_é s helve!
Köztekedé si é s Fogyasztóvé deimi F osztály
Fogyasztóvé deí rn j Osztály
353ü Miskolc, Meggyesalja u, 12,
8,06 46 5CI 071

Ügyfé lfoqadás; H, z. B 00-1 .ü0, P: 8"00-13.00
E-maLl: fogyasztovedelern@borsod gov hu

JE
Hatós

Az ugyfé l az eijárás során bárrnikor nyilatkozatot.
Az ugyfé l az eljárás bármely szakaszában é s
keletkezett iratba, illetve ennek során másoí atot
hitelesí t. (33 {1}é s (4} bek.)

f,t:tiscttl-Annul-ZhvtPlÉ N fi,.t [üY l
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é szrevé telt tehet {5 (1}bek )

annak befejezé sé t követoen is betekinthet az eljárás során
ké szí thet, va§y nrásclatot ké rhet, amelyet a hatóság ké relemre

lrÍy * ,i, /*+
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GYzoK
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1, Az ellen rzé s kezdó í d pontia: 2O18. szeptember 25.12:OO óla
2, Az 

'igy 
tárgya: A hagyományos é s online kei"eskedelmi foí ga|omban kapható felnott ruházatitextiltermé kek laboratóriumi vizsgá|ata online mintaVé tel,

3, Az ellen rziitt egysé g megnevezé se: WwW.bonDriX hU internetes Webá.uház
4- Az ellen rzé s helyszí ne: Borsod-Abatij-Zemplé n Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási HivatalKozlekedé si é s FogYasztóvé delmi F osztály Fogyasztóvé Jetmi osztály l\,,liskotc rrl"g9v;."lj. u rzElé í hetósé 9 ]46/506_o71

Az ellen rz tt egysé g aizemeltet je : .

lMegnevezé se] bonprix sp. Z,o,o,
Üzemeltetö szé khelye: Lodowa 101, 93_232 Lodz, Lengyelofszág
Kapcsolati adatok: Bonprix, Budapest 1977 cST
Vezetó neve: -

Adószáma: 26963488-2,51
5. Az ellen rz hatóság ré  zé róljelenlé vó í -igyinté zó(k):
Né V: Haí mali Andrea Né V: Ungvári Anita
8.

Az ellen rz hatóság tájé koztatja az ellenorzótt vállalkozás ré szé ról jelenlé vó szehé lyt az általánosközjgazgalási rendtartásról szóló 2016. é Vi cL, törVé nyben (a továbbiakban: Eki,l .r"oav".ou ugliroli iogokor e"kótelezettsé gekr l, kí il n s tekintetté l az alábbiakra;

A k Zigazgatási hatÓsági eljárásban az gyfé l köteles jóhiszemiien eljárni. Az i]gyfé l magatarrása nem ií ányuIhat ahatóság megté veszté  é re vagy a donté shozata|, illetve a vé gí ehajtás indokolatlan ké slelteté sé re, nz iigyfeijóhiszem é 9é t az eljárásban Vé lelmezni kell. a í osszhiszemiislg bizonyitasa a hatóságot ierheli. (6. (1)_(3)bek,)
AZt' aki a kótelezettsé gé t Önhibájából megszegi, a hatóság a2 oko2ott tóbbletköltsé gek megté rí ié sé re kötelezi,illetve eljárási birsággal sujlhaija, Az eljárási birság tegt<isóoo összege esetenké nt tizezeí  foí int, legmaga abbÖ zege - ha tÖrvé ny máské nt nem í endelkezik - termé szetes szerné ly esé té n tszáZezer forint, jogi szemé ly Vagyegyé b szervezet eseté n egyl])illió forinl I77 _ (1)-í 2) bek )



2

A hatóság pgosult az ú gyfé l é s az eliárág egyé b ré sztvevóje lermé szetes szemé lyazono§itó adatalnak é s az
Úgyfajtát szabályozó tÖrványben meghatározott szemé lyes adatok, továbbá - ha tórvé ny máské nt nem rendeikezik
- a té nYállás tisztázá§ához eí engedhetetlenül szú ksé ges más szemé lyes adatok me9ismeí é sé re é s kezelé sé ré , A
ké í elemí e indulÓ elJárásban vé lelmezni kell, hogy a ké relmezó ügyfé l á té nyállás tisztázásához szú ksé ges
szemé lyes adatok - ideé rtve a kú lönleges adatokat is - kezelé §é hez hozzá.iárulást adott. (27 § (í ) bek )Az hivatalbÓli eljárásban az ügyfé l a haióság erre irányuló lelhí vására köteles közölni az é ldeml dönté shez
szú ksé ges adatokal, A fogyasztÓVé del8mról szóló 1997. evi cLV törvé ny (a továbbiakban] ?gytv ) a7. § (9) bek.
alapján ha a hatóság fe|hÍ Vására a vállalkozás az adatokat nem kózli. vagy Valótlan adatokat közöl, VeIe szemben
eljárási bí rság kiszabásának van helye. Az adatszolgáltatást az ú gyfé l akkor tagadha§a meg. ha arra a
tanú vallomást megtagadhátná (105, § (2) bek,}

A hatóság - a hatáskoré nek keretei között - ellen rzi a
vé grehajiható dönté sben fogiaitak teljesí té sé t {9S }

1ogszabályban foglalt rend*|kezé sek betartását, valamint a
r)

A tájé koztatást tudornásul vettem é s az abban foglaltakat megé rtetten1

aláirás

Az ellenórzó hatóság megátlapí tásai:

Az lnnovációs é s Technológiai Miniszté rium jogelódje a Nemzeti Fejleszté si Miniszté rium,
Fogyasztóvé delmi Piacfelügyeleti Fóosztályának rPfrnsazlDoft-í tu iktatoszám ,,Ahagyományos é s online kereskedelmi forgalomban kapható feln tt ruházati textiltermé kek
laboratÓriumi vizsgálata" elnevezé srj tmutatóban fogialtak szerint mintavé tel cé ljából a
vwvw,bonprix.hu internetes áruházból egy ,,bpc'' márkajelzé sti 2 ré szes fé rfi pizsama t,3ss,-rt-
os akciós áron é s 990,-Ft-os postai kiszá|litási k ltsé ggel került megrendelé sie. A megrendelé st
a webáruház a megadott email cí mre visszaigazolta. Szállitási haiaridtiké nt 7-1 1 munkanapot
kozölt.

Harmati Andrea szakijgyinté zó hivatali mobiltetefonlára (20/460_4333) 201B, szeptember 25-é n
!..zz-t<o.r é rkezett egy sms ,,Csomagja (PBBPX5975B8oo1 zssórt árufizeié ssel már a
ké zbesí tóné l van, í gy az a mai napon megkisé reljük ké zbesí teni. MPL.

Mé g aznap dé l körijl meg is é rkezett a postacsomag, melyet a Miskolc, Meggyesalja u, 12. sz.
alalti cí mre rendelten átvé telre ker lt.

A csomag felbontása során az alábbiak kerillnek megállapí tásra:- a csomagban a megrendel nevé re é s cí mé re kiállitott számla el volt helyezve, 2390,-
fizettet é rté kr l, valamint maga a termé k az alábbiak szerint:

A csomagban a megrendelt 2 ré szes firilfé rfi pizsama található, A pizsama egyszí n fekete
rcividnadrágos, é s a fels ré sze fehé r alapon az elejé n egy cápa fejjel, egy kalóí iászlóval é s
koPonyával dí szitett. Mind a.ké t textil ré szben egyazon ;eÉ ié s"'r u"nn"r. Á'fei;r;y;kré szé n é saz alsó r vid nadrág derekában bevarrott cí mké n,,EUR 176-182, GB/Us 16-17 yrs'' valamint
,,bPc bonPrix coliectÍ on" felirat van. Mind a ké t ruházati termé k bevarrott t,extí lcimk!é n magyar
nyelven a kovetkezciek vannak feltú ntetve: ,,100% Cotton (magyar nyelvé n nincs i gzí tve az
alapanyag) 647575 azonosí tó szám, 5 ábrás textil kressz:
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moshato/hasonló szí nekkel együtt mossa/kiforditva moshatölszal..iz, i oo;.il: o*i,.li1"1::,"'J::l,,Jil:;,T.:.991 aoi'pi,'Ö"§i.",ir Ltde cNpJA termé k fóliaizacskójári,öosrzi óá'/iiö;};;:Tü§',,13;,':ri31:;;?,9;!;nn:J:?uur;

1j.u.ITé k hatósági mintavé tel tárgyát ké pezi, a mintav
l'"'I1T: é _s a m;nta;d';;eszé re megküldé sre. 

'é telról kÜlön mí ntavé teli jegyzókdnyv kerül

n:ri;?!l .i #ilff:li é s Technológí ai miniszté num Fogyasztóvé delmi F osztály fogjarenyr<eirerueieiö;iffi:il'ii],:í !:§fl;l1T.;:ir?i:[11iJ:xffiÜffiÜ,;'ro ao áigiüiJ

A hatóság m€9állapí tása a jegyz könyv aláí rásával, átvé telé vel kapcsolat#n:
Az Üg'fé l a jeg,z kön'Vet távollé te miatt nem vette át, ezé rt az po§tai ú ton ke.ül ré szé re megküldé sí e.
A hatóság tájé koztatja továbbá az ügyfelet a kapc§olattartás lehetsé ges formáiróI, a kapcsotattartásraszolgáló elé rhet sé gé r l, Valamint a n*"'g .''.iT i.ii" *r.on,*u",ájé kozlatás 

eterne,t,Jie9é r t:
az Arr ' za' § (1) bekezdé se é rtelmóben a ható§ág í rásban, az elektronjkus ügylnté zes é s a bizahi szolgáltatásokflrfloü j:ii:nrrio','':"j'#u"o",' .'ugn"lJ'oJ"u;''Ju*1:. ú ton, vagy szemé lyesen, í rásbelinek nem
|ze|lr na a tórvé ny ,r"*un, ,'o"'o'"'ot 

az Ü9yfé llel é s az eljé rásban ,.e..tu" tÜ, n i*.iá §rrl bekezd,Áseügyfeí választja,;;'^;;;;;;i"';;"::l1ill""rffi,[ffi:;:ilis í ormaJát 
" i"*.n-,r,"n*',alsa atapján azátté rhet. i\qPu§v|c rLdl .ds| mooí ol más - a hatóságnál rendelkezé sí e álló - módra

A ellen rzé s befejez  id pontja:

2018, szeptember 25, 13,00 óra

t,
,,, \ l,\r' -r_r-,o_ L, t_-*.,.i "" "

az ellenörzo hatóság ré szé rol
{bé lyegz lenyomata)

t,1 i -.\, * I:-_*,,-é
.; ._,'-.L , ,"jiEV

ae ellenorz  hatóság rószé ról
{bályegzolenycmata}

r-,.ii,
az ugyfé l, valamint a vállalkozás
ré szóroljeí en lev  más pzemé ly

aláí rása
(bé lyegz í enyornata)

az ellen rzé s során jelenlevo más
szemé ly{ek} aláí rása
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Jegyz konyv hatósági rnintavé telr l

Á nint;.lvót*llal erinteit kr.:lg5P'*,1tlrli *üysóg ií -}e nel*ré sc. i3.n.,yi.; fulnpri,v
üí me: 1141 Budapesi, l977 ü ]'
ijzemeltettijé nek növe. Bonprix Kft, 1 134 Buclap*st. Robe rt K krt, 59
Cí me: 'l 'l3,tr Budapest, Róbert K. krt, 5ü.
Mintavé tel k*zda id+poniiil. 2l}1i}. zepi mber 25. ]2:üü ot,;l
lti{intavé tel bef*j*z id oontja: 20X8. szepielmher 25 '13;üü óra

lvliniavé ie!ezelt te rrnák adgtai.

Vetr mrta mennlsé ga, ' db ---- -rlrienn},,"rrervsere jb 
-'Eládásia 

i sgs.+r - 

--- 
-

_|
Az ellenminta mennyisé ee: nincs i Foí galomban Visszamaradt mennyisé gi nem ismeri i

száí mazási orszag,|nl;a I Csomagolás mLianyag zasaj.

Gyártó,- ] t-portoi
- 

É oroá-rno.o, ;,.rrurtonl,nr,n,j;,ebáüiáz-- -xpo,t r_ - ----iL^|-,U|rUl . - i
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Jótállási iegy:

Egyé b megí elelrí sé gi igazolás:-

i Ter,tóh l,]í rása: 2 rósres róvirJ na-drági:s ás r-övid u!j,; |'etsls pi:sanra Az aisó eq,;szir-ij í ehet*, ;r felsS egyszí nri í ehór,, az elejé n
cápa fe;, kalóz zászló é s kopcnye cjí s; vari

Koi-mányhivatal lvliskolci Járási Hivataia Kiiziekedé si é sfulinta szátlí tási nróCja: A Borsod-Abauj-Zemplé n fi,legyei
Fogya sztó vé del m i Focsztály F ogyasetóvé deinri Osztálya által.

A fogyasztóvé delemr l szóló 1i]tjT. CLV torvé ny 47. (Jü) bekezdóse órtelmóben,,a fogyasztóvádelmi hatóság -
jegyz könyv felvé iele melleri jogosult ntinta é s ellenminta vé telé re a ter"nré k, minosógáne< va }
osszeté telé nek vizsgálala cé ljából. A minta koltságát is tarta|mazó mintavé teli kCIit é g, tr:vábhá a laboratÓriumi
ví rt]y az egyé b vizs;lá|aloi,i koltsé ge el;árási koltsóg". . 

.

Az ellencirzós si:rón jtllenló,; sr*mé lyek meprgyozrjdtek arrrll, hogy a mintavé igler_ett termák{ek} bontatlan
rsomagolásban é s sé ;"ulé smenies*n kerüit{ek) mintavólelre. A becsclmagolt, ler;igaszlctt é s lebólyeEzeil, a vett
niintával azünö eil*nrninta az ellenöreott egysé gné l maraCt azzai a cóllal, hogy azt a gyártó renclelkezé se szerrnt
ré szé re ai egyságet iiz*nreltet váilalkclzás aCjr: át, illetoleg ennek hiányában azé rt, hogy a hatÓsági
mintavé tellel é rintett termé kbsl az egvsé get üzemeltetr: vállalktrzás is rendelkezzen" Az *ilenmintát a mintavé tel
irl pi:ntjáiól száirrí tcrtt, legalább a í ogyasztóvé clelmi hatóság jelen terrné ket feloleí c5 eljárásában h*zctt el oföku
határozat joger re emelkedé sé nek ici pclntjáig meg kell orizni, Ha a rrrin sé g-megiirEd;si id *nné l az id tartamnál
rövicjebi:, akkor a rnegtí rzé s szer}l onljából ez az idóp,:nt az í rányadó̂

A Borsr:cj-Abauj-Zemplé n h,{egyei Kornrányhivatal Misko|ci Járási l,iivata|a Kózlekecjé si Ós Fogyasztcvád*imi
rijosrlály FogyaszttivócJelrttl osztálya a mintavé tell követó elsfjfrlkrj hatt:sági eljárlis esetleges meginrJí tásáról
é riesit rnintJen le;t' ctsóges ugyí elet"

A 
1 
*g yzii ki: n yv rr;iet i ari irtt:k l-iel ye ss*gá{ el l i sm ertlm :

t.|le n rzott *ilysóg reisr-ór"iiljele n

itivrj srenróiy nlll í rris;r, hé iy*Erií1\
,!--",*"^il l{

\,'1l.,.,,_' -}í
\ ..,,.,,._.,.U.,

sreki;qvint*lri


