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Határozat
I.
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Somodori
Növénytermesztő Kft. (2821 Gyermely, Bajnai út 1. KSH szám: 10634640-0111-113-11)
megbízásából a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Győr, Bálint M. u. 100.) által benyújtott,
Somodorpusztai telep rekonstrukciójának környezeti hatásaira vonatkozó előzetes vizsgálati
dokumentációt elfogadja, az előzetes vizsgálati eljárást lezárja és megállapítja a következőket:
1.) A vizsgált tevékenység jellemző adatai:
Az engedélyes: Somodori Növénytermesztő Kft.
Tevékenység: terménytisztítás, szárítás és tárolás, mezőgazdasági gépek tárolása, szervizelése
Érintett területek: Szomor, külterület, Somodorpuszta 066/6-7. helyrajzi számú ingatlanok.
A telek alapterülete: 110745 m2
A beruházó által megvalósítani kívánt fejlesztés területigénye: 75 000 m2
A beépíteni tervezett terület nagysága: 8 672,33 m2
A burkolt felület nagysága: 16 813,78 m2
A zöldfelület nagysága: 49 513,89 m2
2.) Az engedélyezési eljárás menete:
2.1. A hatóság megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása során nem feltételezhető
jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését. A
beruházással kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.
A létesítmény megvalósításához, működtetéséhez az eljáró hatóságtól az alábbi engedély beszerzése
szükséges:
-A létesítmény légszennyező pontforrásaira vonatkozóan levegővédelmi engedélykérelmet kell
benyújtani, a tevékenység végzéséhez levegővédelmi engedély szükséges.
2.2. Az előzetes vizsgálatot lezáró jogerős határozat birtokában építési engedélyezési eljárást kell
lefolytatni, melyben a Felügyelőség szakhatóságként vesz részt.
3.) Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
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II.
Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a
KER/067/00405-2/2013 számon a következő állásfoglalást adta:
A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati
dokumentációjában foglaltakat elfogadja, a beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős
közegészségügyi hatás.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala
a 10.115-2/2013. számon a következő állásfoglalást adta:
A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálata
ügyében a szakhatósági hozzájárulást feltétel kikötése nélkül megadja.
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltség Jegyzője a 654-4/2013. számon
a következő állásfoglalást adta:
A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati
eljárásában a szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága a KEF
20.2/1885-2/2013. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:
A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes
vizsgálati dokumentációját talajvédelmi szempontból elfogadja.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala a KE-06D/EP/1943-2/2013. számon a következő állásfoglalást adta:
A Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes
vizsgálata ügyében indult eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette.
III.
A Somodori Növénytermesztő Kft. (2821 Gyermely, Bajnai út 1.) a kérelem elbírálásáért járó
250 000,- Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
IV.
A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban
benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 125.000,-Ft .
Indokolás
A Somodori Növénytermesztő Kft. (2821 Gyermely, Bajnai út 1 továbbiakban: Kft.) megbízásából a
VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Győr, Bálint M. u. 100.) kérelmet nyújtott be a hatósághoz,
a Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálata ügyében. Kérelméhez csatolta a
VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt, és befizette a
250.000,-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat. A hatóság az eljárás megindulásáról a társadalmi
szervezeteket értesítette.
A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény
megfelel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. sz. melléklet 128. a) pontjának, „Egyéb, az 1-127.
pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha
területfoglalástól” előzetes vizsgálat köteles.
Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:
A Kft. Szomor, 066/6-7 helyrajzi számú telephelyén terménytároló és terményszárító, mezőgazdasági
gépjavító, mosó és tároló létesítését tervezi.
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A telephely elhelyezkedése kedvező, közvetlen közelében mezőgazdasági területek találhatóak. A
terület Szomor belterületétől 1500 méterre keleti irányban van.
A tervezett épületek:
Fedett gépszín 769.68 m2,, gépjavító műhely 2643.45 m2, terményszárító 705.63 m2, padozatos tároló
1558.41 m2, fedett tárolók 90 m2,, porta 31.5 m2, iroda 288.66 m2, tűzivíz tároló 161.25 m2, külső
fedett mosdó 80 m2, fedett parkolók 343.75 m2.
A vízellátás a telepen található hidroglóbuszból történik, melynek vízellátását egy NA 100-as
vízvezeték hálózaton keresztül a 012/3 helyrajzi számú területen 310 méteres mélyfúrású, saját
tulajdonú kút biztosítja.
A tetőfelületekre, burkolatokra hulló csapadékvizek tisztának tekinthetők, amelyek zárt csatornában
kerülnek összegyűjtésre. Az összegyűjtött tiszta csapadékviz a telephely DK-i telekhatárához közeli
füves területen kerül elszikkasztásra. A telephelyen fedett személygépkocsi parkolókat alakítanak ki.
A tetőfelület csapadékvize a csapadékvíz elvezető hálózatba köt be. A parkolók térburkolatára
esetlegesen kifolyó olajszennyeződést mobil mosóval mossák le. A felületben víznyelő kerül
elhelyezésre, amely a betervezendő olajleválasztóba köt be. A berendezéssel megtisztított vizet a
kommunális szennyvizeket is elvezető csatorna szállítja a szomori szennyvíz hálózatba.
A kommunális szennyvíz és iszap valamint az olajfogón átvezetett technológiai szennyvíz a szomori
szennyvízhálózatba kerül bevezetésre.
Környezeti igénybevételek:
Hulladékgazdálkodási szempontból::
A létesítés során az alábbi hulladékok keletkezése várható:
- Betontörmelék: EWC 17 01 01
- Ásványi eredetű építőanyag-hulladékok EWC : 17 01 02, 17 01 03, 417 06 04, 17 08 02
- Műanyag hulladék: EWC 17 02 03
- Fémhulladékok: EWC 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11
- Kábelhulladékok 17 04 11
- Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04
- Kevert települési hulladék EWC 20 03 01
Az építési munkák során keletkező hulladékok szakszerű gyűjtéséről és kezeléséről a kivitelező
gondoskodik. Az építkezés alatt keletkező hulladékokat környezet veszélyeztetést kizáró módon,
hulladéktípusonként elkülönítve gyűjtik az elszállításig. A keletkezett mennyiségeket és elszállításukat
naprakészen az építési naplóban vezetik.
Az üzemelés során a beszállított termény tisztítása, szárítása, tárolása mellett mezőgazdasági gépek
szervízelését is végzik. A tevékenység során kommunális és technológiai hulladékok keletkezésével
kell számolni. A technológiai hulladékok karbantartásból, illetve a gépek szervízeléséből származnak.
A tevékenység folytatása során az alábbi hulladékok keletkezésére lehet számítani:
Veszélyes hulladékok: motor, hajtómű és kenőolaj hulladék EWC 13 02 05* 3600 kg/év, veszélyes
anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok, EWC 15 01 10* 2800 kg/év, szennyezett abszorbensek,
szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, EWC 15 02 02* 200 kg/év, olajszűrők, EWC 16 01 07* 400
kg/év, ólomakkumulátorok, EWC 16 06 01* 1300 kg/év, olaj-víz szeparátorokból származó iszap,
EWC 130502* 5000 kg/év, olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz, EWC 13 05 07*
2500 kg/év mennyiségben.
Nem veszélyes hulladékok: hulladékká vált gumiabroncsok, EWC 16 01 03 3000 kg/év, súrlódóbetétek, EWC 16 01 12 100 kg/év, kommunális hulladék, EWC 20 03 01 15000 kg/év mennyiségben.
A hulladékok gyűjtését fajtánként tervezik. Az olajos hulladékok tárolása a gépjavító műhelyben
kialakításra kerülő, vasbeton padozatú, fedett, zárt olajos hulladék tároló helyiségben, a többi hulladék
gyűjtése a vasbeton padozatú, fedett, zárt tárolókban elhelyezésre kerülő hulladékgyűjtő
edényzetekben történik egymástól elkülönítve.
Felhagyáskor építési-bontási hulladékokkal kell számolni. A felhagyáskor keletkező hulladékokat
gyűjtés után szintén engedéllyel rendelkező kezelőknek kell átadni.
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Vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi szempontból:
A Kft. Szomor 066/6-7 hrsz. alatti telephelyén terménytároló és szárító, illetve mezőgazdasági
gépjavító, mosó és tároló megvalósítását tervezi.
A tervezett beruházás várható vízigénye 11 m3/nap, melyből a kommunális vízigény 5 m3/nap, a
technológiai vízigény 6 m3/nap. A technológiai vízigény a mezőgazdasági gépek mosásához
szükséges. A telephelyen egy külső, fedett és a gépjavító műhelyben kialakításra kerülő belső
járműmosó létesítése tervezett. A fedett gépszíntől É-ra található külső mosó előmosóként
funkcionálna, ahol a járművekről a nagyobb mennyiségű sárréteg kerülne eltávolításra. Mindkét
mosóban magas nyomású meleg vízzel történne a gépek tisztítása, vegyszer nem kerülne
felhasználásra.
A telephely közelében található legközelebbi vízfolyás, a Bajna-Epöli vízfolyás DNy-i irányban 750
méterre, és a Vöröshegyi-patak ÉK-i irányban, mintegy 1100 méterre.
A felszín alatti vízkészletek káros mértékű igénybevételét a beruházás nem idézi elő.
Az üzemelés során keletkező kommunális szennyvíz és iszap valamint az olajfogón átvezetett
technológiai szennyvíz (gépjármű mosásból keletkező) a szomori szennyvízhálózatba kerül
bevezetésre.
A telephelyen az ivóvíz, illetve a tűzivíz ellátást kútról kiépített vízellátó rendszerrel biztosítanák. A
kút 41.117-7/1982. sz. határozattal kiadott, 10.464-2/1983. sz., 26559/2000. sz., 5387-2/2002.I. sz. és
2450-4/2010. sz. határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
A területen összegyűjtésre és elszikkasztásra kerülő csapadékvizek tisztának tekinthetők. A
kialakításra kerülő gépkocsi parkoló fedett, betonozott. A parkolók térburkolatára esetlegesen kifolyó
olajszennyeződést mobil mosóval mossák le. A felületben víznyelő kerül elhelyezésre, amely a
betervezendő olajleválasztóba köt be. A berendezéssel megtisztított vizet a kommunális szennyvizeket
is elvezető csatorna szállítja a szomori szennyvíz hálózatba.
Az olajtárolók, a vegyszerraktár, az olajos hulladék tároló, a fedett tárolók vasbeton padozattal
kerülnek kialakításra. A tárolás fedett, zárt építményekben történne. Az olajtárolókban kármentő és
zsomp kialakítása tervezett.
A vizsgálattal érintett terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján
érzékeny területnek minősül, továbbá kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A
terület felszín alatti vízvédelmi szempontból a 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. melléklete szerint a 2 (b)
érzékenységi kategóriába és nitrát érzékeny területek közé sorolható.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
A tervezési terület - Szomor - a mód. 4/2002.(X.7.) KvVM rend. 2. sz. melléklete alapján a 10. számú
légszennyezettségi zónába tartozik.
A létesítés során a munkagépek és szállítójárművek légszennyezésével, a földmunkálatok során
porzással lehet számolni, melyek az építési, kivitelezési időszak elteltével megszűnnek. A benyújtott
dokumentáció szerint közepes erősségű szél esetén a munkavégzés helyétől számított 67 m-en belül
kiülepszik a 3 m magasságig felvert por, ezt a távolságot az építés során hatásterületnek tekinthetjük.
Az üzemelés során a terményszárítási technológiából, a helyiségek fűtéséből és a szállítási
tevékenységből adódó légszennyezéssel kell számolni.
A fűtésből és a terményszárításból eredő légszennyező pontforrások kibocsátása a bemutatott számítás
alapján nem jelentős, telekhatáron kívül nem várható légszennyező hatás. A működés során a
közlekedésből (alapanyag beszállítás, késztermék kiszállítás) eredően jelentős környezeti
levegőterhelés nem várható. A légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az üzemelés megkezdéséig
levegővédelmi engedélykérelmet kell benyújtani a Felügyelőségre.
A telephely felhagyásakor az építésnél történő kibocsátásokkal kell számolni.
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:
A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a helyszín és környezete a rendezési tervben
kijelölt mezőgazdasági terület, a gazdasági területen belül zajtól védendő lakóépületek találhatók. A
beruházás során terménytároló és szárító, illetve mezőgazdasági gépjavító, mosó és tároló
létesítmények építésére kerül sor.
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Az építési munkák során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz melléklete szerinti zajterhelési határértékek
teljesülnek.
A megvalósított létesítmények üzeme mellett a legközelebbi zajtól védendő területeken a zajterhelési
határértékek várhatóan teljesülnek, a Szomor-Somodorpuszta területén található lakóépületek a
tevékenységből eredő zaj hatásterületén belül vannak.
A létesítmény zajvédelmi hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló mód. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése alapján került lehatárolásra.
A tevékenységgel összefüggő szállítás, mint kapcsolódó tevékenység a környezetben levő érintett
települések mentén a zajszint változás nem éri el a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) szerinti 3
dB-es mértéket.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági telephely üzemeltetése zajvédelmi szempontból
megfelel az előírásoknak, a zajvédelmi hatásterületen található legközelebbi lakóterületekre
vonatkozóan zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges. E feltételek teljesítésére az építési
engedélyezési eljárás során kerül sor.
Táj - és természetvédelmi szempontból:
Az érintett ingatlan nem védett és nem része a Natura 2000 területnek, sem az Országos Ökológiai
Hálózat övezeteinek.
A tevékenység - az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás mellett - várhatóan
nem okoz káros környezeti hatásokat.
A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre
sem a telepítés helye szerinti önkormányzatok, sem annak lakossága részéről nem érkezett észrevétel.
A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység levegőtisztaság-védelmi, zaj- és
rezgésvédelmi, természetvédelmi, vízminőség és vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási szempontból
jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol.
A hatóság a R. 4. § (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével
megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat:
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, mely
a KER/067/00405-2/2013 számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft.
Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálati dokumentációjában foglaltakat elfogadta,
megállapította, hogy a beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős közegészségügyi
hatás.
Állásfoglalásában az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
- A 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében előírtak betartására. A keletkező
szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A tevékenység végzése során a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
-A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyt az
építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.
- A munkavégzés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat zártan kell gyűjteni. A gyűjtő
edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
Állásfoglalása a 347/2005.(XII.23.) Korm. rendeleten, a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendeleten, a 1997.
évi CLIV. törvény 44. és 46.§-án, 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 46.§ (1) bekezdésén a 47.§ (3) és
a 49.§ (1) bekezdésén, 219/2004.(VII.21.) Korm. rendeleten., a 16/2002.(IV.10.) EüM rendeleten, a
27/2006.(II.7.) Korm.rendeleten, 288/2010.(XII.21.) Korm. rendeleten a 323/2010.(XII.27.) Korm.
rendelet 4.§ (2) bekezdésén, a 2004. évi CXL. törvény 44.§. (9) bekezdésén, a 306/2010.(XII.23.)
Korm. rendeleten alapul.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási
Földhivatalát, mely a
10115-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori
Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep rekonstrukciójának előzetes vizsgálata ügyében a
szakhatósági hozzájárulást feltétel kikötése nélkül megadta.
Megállapította, hogy a beruházás termőföld igénybevételével nem jár.
Állásfoglalása a 2004.évi CXL. tv. 98.§ (2) bekezdésén, a 2007. évi CXXIX. törvény 7-8 §-án, a
149/2012.(XII.23.) VM rendeleten, az 1994. évi LV. 3.§-án alapul.
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számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telep
rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárásában a szakhatósági hozzájárulását – az előzetes
vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján - helyi környezet-és természetvédelmi szempontból
kikötés nélkül megadta.
Állásfoglalása a 2004. évi CXL. tv. (Ket) 19-21.§-án, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. §án, illetve ugyanezen jogszabály 4. számú mellékletén alapul.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságát, mely a
a KEF 20.2/1885-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a Somodori Növénytermesztő Kft.
Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes vizsgálati dokumentációját talajvédelmi
szempontból elfogadta. Megállapította, hogy a létesítés termőföldet közvetlenül nem érint, az
üzemelés a szomszédos termőföldek minőségét nem veszélyezteti.
Állásfoglalása a 2004. évi CXL törvény 44.§-án, a 328/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 17.§ (1)
bekezdésén alapul.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalát, mely a KE-06D/EP/1943-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában
a Somodori Növénytermesztő Kft. Somodorpusztai telephelyén tervezett rekonstrukció előzetes
vizsgálata ügyében indult eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette. Megállapította, hogy a
tevékenység örökségvédelmi hatáskört, a tervezett beruházás kulturális örökségi elemeket nem érint.
Felhívta a figyelmet, amennyiben az építkezés során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a
felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet
felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz, valamint az illetékes települési önkormányzat
jegyzőjéhez bejelenteni, továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni. A bejelentési
kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82.§ (1) bekezdése, valamint a 191/2001.(XI. 18.) Korm. rendelet
alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. Állásfoglalása a 2001. évi LXIV.
törvényen, a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendeleten, a 393/212.(XII.20.) Korm. rendeleten és a 2004.évi
CXL. törvény 44.§.(6) bekezdésén alapul.
A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak,
ezért a R.5.§ (2) bekezdés ac) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott. A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon alapul.
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a
tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.
A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a
fellebbezési illeték mértékéről a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése, az
eljárási költségről a Ket 72.§ (1) bekezdése rendelkezik.
A hatóság hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
Győr, 2013. november 29.
Dr. Buday Zsolt
igazgató megbízásából
Dr. Jagadics Zoltán s.k.
mb. igazgató-helyettes

