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The scope of accreditation is specifíed in the accreditation decision,

Az akkreditálási okirat érvényes
The accreditation

certilícate is wlid until

2018. május 27.

Az akkreditálási okirat kiadva
The

accreditation certifícate is issued

Budapest, 2014. május 28.
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