347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdıellátások árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályosság: 2010.01.01 A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés a) és x) pontjában foglalt, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a
következıket rendeli el:
1. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyfürdıellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1)–(2) bekezdése helyébe a
következı rendelkezés lép:
„(1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt, támogatással történı gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz forgalmazására, gyógyászati segédeszköz javítására, kölcsönzésére, valamint
gyógyászati ellátások nyújtására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes
igazgatási szerveivel (a továbbiakban: REP) szerzıdést kötött forgalmazó, gyártó, szolgáltató
(a továbbiakban: forgalmazó) jogosult a külön jogszabályban, illetve gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközök esetén a külön jogszabály szerinti közleményben közzétett
támogatás elszámolására az e rendeletben, és a szerzıdésében foglaltakra figyelemmel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzıdésben kell meghatározni a támogatás elszámolásának és
folyósításának jogszabályban nem szabályozott kérdéseit, így különösen a támogatás
elszámolásának a forgalmazó által választott gyakoriságát, az elszámolás benyújtásának
módját, az elszámolás jogszabályban nem szabályozott formai és tartalmi elemeit.”
1. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt, támogatással történı gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz forgalmazására, gyógyászati segédeszköz javítására, kölcsönzésére, valamint a
gyógyászati ellátások nyújtására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi
szervével (a továbbiakban: OEP), illetıleg területileg illetékes igazgatási szerveivel (a
továbbiakban: REP) szerzıdést kötött forgalmazó, gyártó, szolgáltató (a továbbiakban:
forgalmazó) jogosult a külön jogszabályban, illetve gyógyszerek esetén a külön jogszabály
szerinti közleményben közzétett támogatás elszámolására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzıdésben kell meghatározni a támogatás elszámolásának és
folyósításának jogszabályban nem szabályozott kérdéseit, a támogatás elszámolásának a
forgalmazó által választott gyakoriságát, az ettıl való eltérés kivételes eseteit, valamint a 3. §
(3) bekezdés szerinti elektronikus benyújtás esetén annak módját. A szerzıdést a tárgyévben
egyszer, de legkésıbb az elsı negyedév végéig, a 4. § (1) bekezdése szerinti elszámolási
gyakoriság tekintetében a felek megegyezéssel módosíthatják.
(2) Az R. 1. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Gyógyszertár a külön jogszabály szerinti indikációhoz kötött emelt és kiemelt
támogatással rendelt gyógyszerhez nyújtott társadalombiztosítási támogatást akkor
számolhatja el, ha a vényen az alábbi adatok megfelelı módon rögzítésre kerültek:
a) a vényrıl külön jogszabály alapján rögzítendı, a külön jogszabály szerinti indikációs
pontokban meghatározott BNO-kód,

b) a felíró és a javaslatot kiállító orvos szakképesítése, amely alapján a külön jogszabályban
meghatározottak szerint jogosult a javaslat kiállítására és a gyógyszer emelt vagy kiemelt
támogatással történı rendelésére, és
c) a javaslat kiállításának dátuma alapján a gyógyszer emelt vagy kiemelt támogatással
történı rendelése a külön jogszabályban meghatározott idın belül történt.”
2. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A forgalmazó a vényt – a (3)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – három évig
köteles megırizni.”
(2) A forgalmazó köteles a vényt öt évig megırizni. Az öt évnél hosszabb kihordási idejő
gyógyászati segédeszközök esetében a vény megırzési ideje a kihordási idıvel azonos.
(2) Az R. 2. §-a a következı (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó vényt a
gyógyszertár öt évig köteles megırizni.
(4) Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz
esetén, melynek kihordási ideje három évnél hosszabb, a vény megırzési ideje a kihordási
idıvel azonos.”
3. § Az R. a következı 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A gyógyszertár jelenti a REP felé
a) a javaslatot adó szakorvos pecsétszámát és a javaslat keltét, amennyiben a gyógyszert
külön jogszabály szerint indikációhoz kötött emelt, kiemelt támogatással szakorvosi javaslatra
rendelték,
b) hogy a vény melyik minısített számítógépes programmal került nyomtatásra.”
4. § (1) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást elektronikus úton, vagy elektronikus
adathordozón, vagy írásban (nyomtatott formában) kell benyújtani.”
(4) Az OEP által meghatározott és az 1. § szerinti szerzıdésben rögzítendı rekordképnek
megfelelı elszámolást elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton kell benyújtani és
egyidejőleg a (2)–(3) bekezdés szerinti elszámolást írásban (nyomtatott formában) is csatolni
kell.
(2) Az R. 3. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az OEP minden év február 25-éig minden forgalmazónak összesítı eredményszemlélető
kimutatást küld írott formában a megelızı naptári évben felmerült támogatási összegekrıl.”
5. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az elszámolást az elszámolási idıszakot követı 3 munkanapon belül kell benyújtani az
illetékes REP-hez.”
(3) Az elszámolást az elszámolási idıszakot követı 5 naptári napon – gyógyászati
segédeszköz esetén 8 naptári napon – belül kell benyújtani az illetékes REP-hez. Ha az 5
naptári nap alatt, illetve a 8 naptári nap alatt az OEP munkarendje szerinti munkanapok

száma, illetve a Magyar Államkincstár banki napok száma háromnál, illetve ötnél kevesebb,
akkor az elszámolási idıszakot követı 3 munkanap.
(2) Az R. 4. §-a a következı (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adott elszámolási idıszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási idıszak alatt
beváltott és kiszolgált vények nyújthatók be elszámolásra, melyeken szerepel a vényen rendelt
terméket átvevı személy kézjegye és a vény ellenében a terméket átadó személy kézjegye.
(5) Az adott elszámolási idıszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási idıszak alatt
beváltott és kiszolgált vények nyújthatók be elszámolásra, amelyek önellenırzését a
forgalmazó a vény beváltása és az elszámolás benyújtása közötti idıszakban elvégezte, és
amelyeket az önellenırzést végzı személy kézjegyével ellátott.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában önellenırzésnek minısül annak kontrollálása, hogy a
vényen rendelt, vagy a helyettesítés szabályai szerint kiadható termék került-e
kiszolgáltatásra, és ennek megfelelıen az ehhez külön jogszabály alapján megállapított
támogatás kerül-e elszámolásra. Az önellenırzés tényét az önellenırzést végzı személy a
vényen feltünteti és kézjegyével ellátja.”
6. § Az R. 5. §-a helyébe rendelkezés lép:
„5. § (1) Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást az OEP a Magyar
Államkincstárnak legkésıbb az elszámolás benyújtását követı 5. banki napon adja át.
(2) Az elszámolt támogatás mint követelés nem engedményezhetı.”
5. §Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást az OEP a Magyar
Államkincstárnak a 4. § (1) bekezdése
a) a)–b) és ca)–cb), valamint cd) alpontjai szerinti elszámolási idıszakra vonatkozóan
legkésıbb az elszámolás benyújtását követı 5. banki napon,
b) cc) alpontja szerinti elszámolási idıszakra vonatkozóan az elszámolás benyújtása
hónapját követı hónap 1–3. – gyógyászati segédeszköz esetén 1–6. – banki napján
adja át.
7. § (1) Az R. 6/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére
a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében az OEP – az Egészségbiztosítási Alap
éves költségvetésének a gyógyszertámogatási elıirányzata terhére – tárgyévben egy
alkalommal kamatmentes, visszatérítendı finanszírozási elıleget (a továbbiakban: elıleg)
nyújt, amennyiben
a) a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de
földrajzilag elkülönülı településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és
b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet
megelızı két év elsı féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 6 millió forintot, és
c) az adott gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag –
az a)–b) pontban foglalt feltételeknek megfelelı – egy gyógyszertárat mőködtet.
(2) Az elıleg összege 3 millió forint.
(3) A gyógyszertár mőködtetıje a (2) bekezdés szerinti elıleg folyósítását az 1. számú
melléklet szerinti nyomtatványon, vagy elektronikus őrlapon az OEP-nél kérelmezheti
legkésıbb a tárgyév május 31. napjáig. A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a
kérelmezı a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre fordítja.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az
egészségügyért felelıs miniszter ellátási érdekbıl engedélyezheti a finanszírozási elıleg
nyújtását.”
6/A. § (1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár)
részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátásának érdekében, az OEP – az
Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében a gyógyszertámogatási elıirányzatból e célra
megjelölt elıirányzat terhére – tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendı
finanszírozási elıleget (a továbbiakban: elıleg) nyújthat.
(2) Az elıleg mértéke a gyógyszertár részére az igénylést megelızı 12 hónapban folyósított
gyógyszertámogatás havi átlagösszegének legfeljebb
a) 100%-a, ha az átlagösszeg az 5 millió forintot nem haladja meg,
b) 70%-a, ha az átlagösszeg 5 millió forintnál több, de a 10 millió forintot nem haladja meg,
azzal, hogy az elıleg összege legfeljebb 7 millió forint lehet.
(3) A gyógyszertár mőködtetıje a (2) bekezdés szerinti elıleg folyósítását az 1. számú
melléklet szerinti nyomtatványon vagy elektronikus őrlapon a területileg illetékes REP-nél
kérelmezi legkésıbb a tárgyév május 31. napjáig. A kérelemhez csatolni kell:
a) a tárgyévet megelızı évre vonatkozó, a cégbíróságnál letétbe helyezett – könyvvizsgálati
kötelezettség esetén a könyvvizsgálói záradékkal ellátott – egyszerősített beszámoló, illetve az
éves vagy egyszerősített éves beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) – a vállalkozás
képviselıje által hitelesített – másolati példányát, amennyiben a kérelem benyújtásakor
rendelkezésre áll,
b) a gyógyszertár 2. számú melléklet szerint elkészített éves pénzügyi tervét negyedéves
bontásban,
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezı a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre
fordítja,
d) nyilatkozatot arról, hogy a gyógyszertár köteles-e könyvvizsgálói záradékkal ellátott
beszámolót készíteni.
(4) Az elılegben részesült gyógyszertárnak – amennyiben a kérelem benyújtásakor a (3)
bekezdés a) pontjában foglaltak nem álltak rendelkezésére – a beszámoló, vállalkozás
képviselıje által hitelesített másolati példányát tárgyév május 31-éig meg kell küldenie az
OEP részére.
(2) Az R. 6/A. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(8) Az OEP a határozat jogerıre emelkedését követıen az elıleg utalását a hónap 26. napján,
de legkésıbb a határozat jogerıre emelkedését követı hónap 26. napján a Magyar
Államkincstáron keresztül teljesíti.”
(8) Az OEP a határozat jogerıre emelkedését követıen az elıleg utalását a hónap 26. napján,
de legkésıbb a jogerıre emelkedést követı hónap 26-án a Magyar Államkincstáron keresztül
teljesíti, és errıl a területileg illetékes REP-et értesíti.
8. § (1) Az R. 6/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a
továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı vállalkozás
naptári negyedévente mőködési célú támogatásban részesül, amennyiben azt az illetékes
elsıfokú állami adóhatóságnál kérelmezi, és
a) egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és

b) a tárgyévet megelızı év gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott
gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 12 millió forintot.
(2) A mőködési célú támogatás negyedéves összege a Gyftv. 36. § (3) bekezdése és 39. §-a
szerinti gyógyszertár szolidaritási díjból befolyt összeg arányában kerül megállapításra úgy,
hogy az adott naptári negyedévben befolyt gyógyszertár szolidaritási díj összege az (1)
bekezdés szerint jogosult gyógyszertárak között egyenlı arányban kerül felosztásra.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem áll fenn, az
egészségügyért felelıs miniszter ellátási érdekbıl engedélyezheti a mőködési célú támogatás
nyújtását.”
6/C. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41.
§-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı vállalkozás havonta mőködési célú
támogatásban részesül, amennyiben azt az illetékes elsıfokú állami adóhatóságnál kérelmezi,
és
a) egy adott település gyógyszerellátását egyedül látja el, és
b) legalább heti – fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén a fiókgyógyszertár nyitvatartási
idejével együtt – 40 órában nyitva tart, és
c) a tárgyévet megelızı év január 1-je és június 30-a közötti idıszakban elszámolt
gyógyszerforgalmi adatokból számított árréstömege nem haladja meg a 12 millió forintot.
(2) A támogatás havi összegét és az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosultság feltételét a 3.
számú melléklet tartalmazza. A támogatás igényléséhez szükséges adatokat az OEP a
támogatásra jogosultak számára a tárgyhónap 10. napján adja át, és errıl tájékoztatást küld az
illetékes elsıfokú állami adóhatóságnak is.
(3) A fiókgyógyszertárral rendelkezı közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı vállalkozás,
amennyiben az (1) bekezdés szerinti idıszakra számított árréstömege nem haladja meg a 25
millió forintot, havonta – kérelem esetén – 20 ezer forint támogatásban részesül. A támogatás
minden gyógyszertár esetén legfeljebb két fiókgyógyszertárra vehetı igénybe és csak abban
esetben, amennyiben a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását.
(2) Az R. 6/C. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki, valamint a § (6)–(7) bekezdése
helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra való jogosultság megítélése során figyelembe
veendı feltételek meglétét a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi
államigazgatási szerv igazolja a támogatást igénylı kérelmére.
(6) A támogatás igényléséhez szükséges, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat
az OEP az ÁNTSZ OTH számára az összes forgalmazóra vonatkozóan minden év január 31.
napjáig megküldi.
(7) Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi
államigazgatási szerv a gyógyszertár helye szerint illetékes adóhatóság részére az Art. 3.
számú melléklet L) pontja szerint szolgáltat adatot.”
(6) Amennyiben a támogatás nyújtásához szükséges feltételek fennállásában változás
következik be, a gyógyszertár a helye szerint illetékes tisztifıgyógyszerészhez a változást
köteles bejelenteni, mely bejelentést követı öt munkanapon belül a tisztifıgyógyszerész
értesíti az illetékes elsıfokú állami adóhatóságot.

(7) A (6) bekezdésben foglalt változás esetén a közforgalmú gyógyszertárat mőködtetı
vállalkozás a jogosultság megszőnését követı hónaptól nem jogosult az (1)–(4) bekezdés
szerinti – a változással érintett – támogatásra.
9. § Az R. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete szerinti melléklet lép.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. január 1-jén lép
hatályba.
(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése és az R. e rendelet 6. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdése,
valamint e § (4)–(5) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az R.
1. § (3) bekezdése,
(3) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyászati segédeszköz árához, javítási,
kölcsönzési díjához a külön jogszabály szerint mennyiségi egységenkénti 100%-os
társadalombiztosítási támogatás együttes összegét csökkenti az ezen eszközökért vényenként
fizetendı térítési díj együttes összege.
2. § (1) bekezdésében a „ , megrendelılap” szövegrész,
3. § (3) bekezdés b) pontja,
b) mennyiségi egységenként adódó támogatást csökkentı – az 1. § (3) bekezdés szerinti –
térítési díj együttes összegét,
6/A. § (5)–(7) bekezdése,
(5) Ha a gyógyszertár mőködtetıje a kérelméhez vagy a (4) bekezdés szerint utólag nem
csatolja a (3) bekezdés a) pontja szerinti iratot, az OEP az adatok beszerzése érdekében
megkeresi a cégbíróságot.
(6) A REP a kérelem kézhezvételét követıen a kérelmeket az OEP-hez felterjeszti.
(7) A kérelemrıl az OEP a gyógyszerellátást veszélyeztetı likviditási helyzet alapján dönt. Az
OEP a határozatát közli az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális
intézetétével (a továbbiakban: regionális intézet). Amennyiben a gyógyszertárnak
finanszírozási elılege van, a regionális intézet haladéktalanul értesíti az OEP-et a
gyógyszertár mőködési engedélyével kapcsolatos változásokról.
6/B. § (3) bekezdése,
(3) Ha a gyógyszertár a 6/A. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének írásbeli felszólítás
ellenére sem tesz eleget, az OEP egy összegben, de legfeljebb a havi gyógyszertámogatás
50%-áig terjedı részletekben visszavonja a kiutalt elıleg még le nem vont részét.
6/C. § (4) és (8) bekezdése,
(4) Az a közforgalmú gyógyszertár, amely a településen egyedül biztosítja a lakosság
gyógyszerellátását, és csak egy gyógyszerész dolgozik a gyógyszertárban, amennyiben

legalább heti 40 óra nyitvatartási idıvel rendelkezik, havonta további 30 ezer forint
támogatásra jogosult. A támogatás csak abban az esetben jár, amennyiben a gyógyszertárat
vezetı gyógyszerész helyettesítésére nem kéri hatósági vezetı kirendelését az ÁNTSZ-tıl.
(8) Az a gyógyszertárat mőködtetı vállalkozás, amely nem rendelkezik az (1) bekezdésben
foglalt hat havi árréstömeggel, de egyébként a jogosultság feltételei fennállnak, a
legalacsonyabb havi támogatási összegre jogosult.
valamint 2. és 3. számú melléklete hatályát veszti.
(4) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást elektronikus úton kell benyújtani.”
(4) Az OEP által meghatározott és az 1. § szerinti szerzıdésben rögzítendı rekordképnek
megfelelı elszámolást elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton kell benyújtani és
egyidejőleg a (2)–(3) bekezdés szerinti elszámolást írásban (nyomtatott formában) is csatolni
kell.
(5) Az R. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti.
4. § (1) Elszámolási gyakoriságok és idıszakok:
a) havi egyszeri elszámolás esetén a hónap
1-jétıl az utolsó napig,
b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap
ba) 1-jétıl 15-éig,
bb) 16-ától az utolsó napig,
(6) Az R. e rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (8) bekezdésében foglaltakat elsı
ízben a 2010. évi támogatási összegek vonatkozásában kell alkalmazni.
(7) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelıs
tárca nélküli miniszter
Melléklet a 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Finanszírozási elıleg igénylı lap
Igénylı adatai
1. A cég neve:
2. Telephelye (ha több van, mindegyik telephelyet fel kell sorolni):

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Székhelye:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
OEP-pel (REP-pel) kötött szerzıdés száma:
OEP-pel (REP-pel) kötött szerzıdés kelte:
A tárgyévet megelızı két év elsı féléve támogatott árréstömegének átlaga:

9. Az elıleg visszafizetésének vállalt határideje:
10. A könyvvezetés módja:
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum:

cégjegyzésre jogosult aláírása

”

személyi jog jogosultjának aláírása

