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IV. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek

Állami Felügyelete elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2011. (II. 23.) MNB rendelete
a „Mohácsi busójárás” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára Magyarország

vonatkozásában elsõként felvett mohácsi busójárás hagyománya elõtt tisztelegve – „Mohácsi busójárás”

megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2011. március 4.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A középmezõ jobb

oldalán vállán kéregkürtöt, kezében kereplõt tartó, övén kolompokat viselõ busó figura ábrázolása látható, a háttérben

további két busó figurával. Az emlékérme bal alsó részén, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés,

a „FORINT” felirat, a „2011” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet

tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, alsó köriratban a „MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS” felirat olvasható. A középmezõben egy kosszarvas

busómaszk ábrázolása látható. A busómaszk ábrázolásától jobbra, lent Gáti Gábor tervezõmûvész mesterjegye

található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 8000 darab készíthetõ, amelybõl 5000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. § Ez a rendelet 2011. március 4-én lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 4/2011. (II. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet a 4/2011. (II. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2011. (II. 23.) PSZÁF rendelete
a kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kijelölt

hitelintézetek a Tv. 82. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott, az ügyfeleik bankszámláján jóváírt jövedelemnek

minõsülõ összegek tekintetében a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére

szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet mellékletének

10GA számú, a legnagyobb betétesekre vonatkozó táblájában nem kell feltüntetniük azoknak az ügyfeleiknek

az egyedi azonosításra szolgáló adatait, akik számára a Tv. 82. §-a alapján jövedelemként minõsülõ összeget írtak jóvá

és errõl a kijelölt hitelintézetek igazolást állítottak ki, ezen igazolt összegek tekintetében.

2. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 16. szám 3783

 



V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 3/2011. (II. 23.) BM rendelete
az Országos Építésügyi Fórumról

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az építésügyért felelõs miniszter az építésügyi szakmai és civil érdekképviseletek és az építésügyben érdekelt

kormányzati szervek közötti együttmûködés és párbeszéd erõsítése, az épített környezet értékeinek és minõségének

védelme, színvonalának emelése, az építésügy helyzetét kedvezõtlenül befolyásoló folyamatok megállítása,

visszafordítása, az építésüggyel összefüggõ társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális, szakpolitikai kérdésekkel

kapcsolatos intézkedések tervszerû kidolgozása és végrehajtása, az ország építészeti és építési minõségének javítása,

az építési beruházások megvalósításának elõsegítése, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás

megvalósítása érdekében Országos Építésügyi Fórumot (a továbbiakban: Fórum) hoz létre. A Fórum az építésügyet

közvetlenül érintõ döntések elõkészítésében közremûködõ, konzultatív, javaslattevõ és véleményezõ testület.

2. § A Fórum feladatkörében

a) dönt

aa) az ügyrendjérõl és a munkatervérõl,

ab) szakmai munkacsoportok létrehozásáról, összetételérõl,

b) konzultál a jogszabályok és egyéb kormányzati döntések építésügyet érintõ hatásairól,

c) részt vesz az építésügyet érintõ problémák, elvárások és lehetõségek feltárásában,

d) kezdeményezi az építésügyet, az épített környezetet érintõ intézkedések hatásvizsgálatának elvégzését a feladat-

és hatáskörrel rendelkezõ miniszternél,

e) javaslatokat dolgoz ki

ea) az épített környezet alakítására, minõségének védelmére, az építésügy helyzetét kedvezõtlenül

befolyásoló folyamatok megállítására, visszafordítására,

eb) az építésüggyel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának módjára,

ec) az építési beruházások megvalósításának elõsegítésére,

f) véleményt nyilvánít az építésügyet közvetlenül érintõ jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezeteirõl,

g) figyelemmel kíséri az építésügyet érintõ kormányzati döntések elõkészítését, végrehajtását.

3. § (1) A Fórum elnöke az építésügyért felelõs miniszter, vagy az általa kijelölt állami vezetõ.

(2) Az elnök feladata:

a) a munkaterv alapján összehívja és levezeti az üléseket,

b) gondoskodik a Fórum által kialakított javaslatok, vélemények rögzítésérõl, és az érintettek részére történõ

eljuttatásáról,

c) képviseli a közigazgatási és szakmai fórumokon a Fórum javaslatait és véleményét,

d) tájékoztatót készít a Kormány részére a Fórum mûködésének tapasztalatairól,

e) a Fórum ülésén beszámol a Fórum által tett javaslatok és vélemények érvényesítésérõl.

(3) A Fórum titkára az elnök által kijelölt vezetõ beosztású kormánytisztviselõ.

4. § (1) A Fórumban szavazati joggal a Fórum tagjai és meghívásuk esetén a (4) bekezdésben meghatározott személyek

rendelkeznek.

(2) A Fórumba egy-egy tagot delegálhat a szakmai és civil szervezetek részérõl

a) a Magyar Építész Kamara,

b) a Magyar Mérnöki Kamara,
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c) az Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium,

d) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,

e) a Magyar Építõanyagipari Szövetség,

f) az építésüggyel összefüggõ építész és mérnökképzéssel érintett felsõoktatási intézmények építésüggyel

kapcsolatos karai,

g) a Magyar Urbanisztikai Társaság,

h) az Országos Fõépítészi Kollégium,

i) a Magyar Építõmûvészek Szövetsége,

j) a Megyei Jogú Városok Fõépítészi Kollégiuma és

k) az Ingatlanfejlesztõi Kerekasztal Egyesület.

(3) A Fórum tagjai a kormányzati oldal részérõl az elnök, a titkár, továbbá

a) az építésügyért,

b) a mûemlékvédelemért,

c) a közlekedési sajátos építményfajtákért,

d) a hírközlési sajátos építményfajtákért,

e) a közmû- és energiaellátási sajátos építményfajtákért,

f) a bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos sajátos építményfajtákért,

g) az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építményfajtákért,

h) a vízellátási és vízgazdálkodási sajátos építményfajtákért,

i) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésû, valamint a honvédelmi és katonai sajátos építményfajtákért és

j) az építésgazdaságért

felelõs miniszter által kijelölt vezetõ beosztású kormánytisztviselõ.

(4) A Fórum elnöke a Fórum ülésére meghívja azt a minisztert is, akinek a feladatkörét a megvitatásra kerülõ téma érinti.

A minisztert az általa kijelölt vezetõ beosztású kormánytisztviselõ képviselheti.

5. § (1) A Fórum a munkáját az ülésen végzi, a Fórum ülései nem nyilvánosak.

(2) Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent.

(3) A Fórum véleményét és javaslatait szavazattöbbséggel alakítja ki.

(4) Szavazategyenlõség esetén a Fórum elnökének szavazata dönt.

(5) A Fórum szakmai munkájának megalapozása érdekében állandó és eseti munkacsoportokat hoz létre a Fórum

tagjaiból, illetõleg azok képviselõibõl, felkért külsõ szakmai és civil szakértõkbõl vagy egyéb szakmai és civil

szervezetek felkért képviselõibõl. A munkacsoportok további almunkacsoportok létrehozásáról dönthetnek.

(6) A Fórum mûködésének részletes szabályait, valamint az elnök, a titkár és a tagok helyettesítésének rendjét

ügyrendben határozza meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A nemzetgazdasági miniszter 8/2011. (II. 23.) NGM rendelete
egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló
12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (3) bekezdés

a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § Egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 12/2010. (III. 31.)

PM-HM együttes rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A keretengedélyesnek az üzemanyag telephelyek közötti áttárolását a vámhatósághoz az áttárolással egyidejûleg

be kell jelentenie.

(2) A keretengedélyesnek

a) a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontjaszerinti üzemanyagtöltõ pont (a továbbiakban: üzemanyagtöltõ

pont) kiszolgálását végzõ telephelyet (a továbbiakban: kijelölt telephely), az üzemanyagtöltõ pontra történõ

kiszállítást megelõzõen,

b) az üzemanyagtöltõ pontra történõ kiszállítást, a kiszállítással egyidejûleg

be kell jelentenie a vámhatósághoz.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 5/2011. (II. 23.) OGY határozata
az Országgyûlés tisztségviselõinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat
módosításáról*

1. Az Országgyûlés tisztségviselõinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat a következõk szerint

módosul:

Az Országgyûlés

Erdõs Norbert (Fidesz) helyett

dr. Tiba Istvánt (Fidesz),

dr. Tarnai Richárd (KDNP) helyett

dr. Stágel Bencét (KDNP)

2011. február 22-étõl az Országgyûlés jegyzõjévé

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k., Mórig József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. február 21-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 16. szám 3787



Az Országgyûlés 6/2011. (II. 23.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)

OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Nemzetbiztonsági bizottságba

Demeter Ervin (Fidesz) helyett

Gulyás Gergelyt (Fidesz),

a Számvevõszéki és költségvetési bizottságba

dr. Hargitai János (KDNP) helyett

Seszták Oszkárt (KDNP)

a bizottság alelnökévé,

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

dr. Tarnai Richárd (KDNP) helyett

Bús Balázst (KDNP),

a Nemzetbiztonsági bizottságba

Rácz Róbert (Fidesz) helyett

Németh Szilárd Istvánt (Fidesz),

a Számvevõszéki és költségvetési bizottságba

Seszták Oszkár (KDNP) helyett

Hoffman Pált (KDNP)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnök

Dr. Lenhardt Balázs s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. február 21-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 35/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Gilyán György rendkívüli és

meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság moszkvai nagykövetségének

vezetésére, valamint a Magyar Köztársaságnak az Üzbég Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.

Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 23.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02824/2010.

A köztársasági elnök 36/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Hajgató József rendkívüli

és meghatalmazott nagykövetet felmentem a Magyar Köztársaság algíri nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 24.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02827/2010.
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A köztársasági elnök 37/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Merényi Miklós rendkívüli

és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság római nagykövetségének

vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 23.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02800/2010.

A köztársasági elnök 38/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Vastagh Pál rendkívüli

és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság ottawai nagykövetségének

vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 24.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02816/2010.
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A köztársasági elnök 39/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásának visszavonásáról és megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Balla János rendkívüli és

meghatalmazott nagykövetnek a Magyar Köztársaság asztanai nagykövetségének vezetésével, valamint a Tadzsik Köztársaságban

és a Kirgiz Köztársaságban történõ képviseletével való megbízását visszavonom, és egyidejûleg megbízom a Magyar Köztársaság

római nagykövetségének vezetésével, valamint San Marino Köztársaságban és a Máltai Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2010. augusztus 19.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. augusztus 23.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02803/2010.

A köztársasági elnök 40/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Íjgyártó István rendkívüli és

meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság moszkvai nagykövetségének vezetésével, valamint a Magyar

Köztársaságnak az Üzbég Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. szeptember 20.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03538/2010.
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A köztársasági elnök 41/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Laszlóczki Imrét kinevezem

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság asztanai nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2010. október 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 14.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04052/2010.

A köztársasági elnök 42/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Pordány László

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság ottawai nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2010. november 4.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 10.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04538/2010.
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A köztársasági elnök 43/2011. (II. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Püspök Lászlót kinevezem

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság algíri nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2010. november 23.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 26.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04989/2010.

A köztársasági elnök 44/2011. (II. 23.) KE határozata
a 321/2010. (XII. 23.) KE határozat módosításáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére, dr. Tóth Gábor

rendõr vezérõrnagy szolgálati nyugállományba helyezésérõl szóló 321/2010. (XII. 23.) KE határozatot akként módosítom, hogy

hivatásos szolgálati viszonyát 2011. február 28-ai hatállyal szüntetem meg és 2011. március 1-jei hatállyal helyezem szolgálati

nyugállományba.

Budapest, 2011. február 10.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. február 17.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/ 00646/2011.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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