
Az igazolásminta központi engedély száma/ Central approval number of the sample of the certificate: 02.3l19181001l20I4

Szabad értékesítési igazolás/
Free sale certificate

Ikt.sz./Ref. No: VEV001/01996-1l2016

I.

Exportáló ország/Exporting country: Magyarország

Rendeltetési ország/Country of destination:

Bizonyítványt kiállító hatóság/Competent issuing authority:
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosáály

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élehiszerlánc-

II. Az e|őá||ítől forgalmaző adatail Data of the producer/ trader

A létesítmény neve,Name of the establishment; Greenman Kft
A létesítmény címe/ Address of the establishment: 8200 Veszprém,Házgyáriií 16.

Az engedéIyezett vagy nyilvántartásba vett előállító létesítmény számal the number of the approved or
registeredproducing establishment: HU l8 l 00052

fi rtOaltitOlproducer és/vagy l and/or fi ForgalmazőlTrader

III. A termék leírása/ Description of the product

fi tizem által előállított termék éslvagylproduct produced by the plant anüor

fi a vállalkozás által forgalmazott terméV product placed on the market by the enterprise

A termékl neve/ the name of the product: Greenman Probio

1 
1 l;Termék a ll8l2XI2lEKrendelet szerinti élelmiszerek /Products means ..food" according to Regulation 1'78l2002lEC

(http://eur-

lex.europa.eu/search.html?instlnvStatus=ALL&DTN:0l78&DTA=2002&qid=1400678978488&DTC=false&DTS DOM:ALL
&type:advanced&SUBDOM_INIT:ALL_ALL&DTS_S UB DOM:ALL_ALL)
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IV. Szabad értékesítési igazo|ásl Free sale certificate

Harmadik országokban történő értékesítés céljára a jelen szabad értékesítési igazolás kiállításával igazolom,
hogy a fenti előállítőlforgalmazó fenti terméke megfelel Magyarország és az Európai Unió vonatkozó
jogszabályi követelményeinek. Ezáltal a fenti terméket szabadon lehet értékesíteni Magyarország és az
Európai Unió területén./ By issuing the present free sale certificate for the purposes of placing on the market of
third countries I certi$ that the above product of the producer/trader specified above complies with the relevant

legislative requirements of Hungary and of the European Union. The sale of the above product is, consequently,

free in Hungary and in the European Union.

,r."|'.'"''' -..
Kelt (hely, d átum)/ Date {{.Iaee,l' dáte):,pOJ 6. 0 8. 1 6

ur*;.i' ' ''', ,,',.\

hatósági tisz itelő

Az a|áírő neve nyomtatott betűkkeVname of signatory

Dr. Leitold József

inspector, stamp

in capital letters:
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