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H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal  az  AIRVENT Zrt.-t  (székhely:  6000  Kecskemét,
Belsőnyír 150., adószám: 11577047-2-03, a továbbiakban: Társaság)

k ö t e l e z i

arra, hogy a www.airvent.hu internetes oldalon elérhető webáruház tekintetében
 az  elektronikus  kereskedelmi  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályokban

meghatározott  tájékoztatási  kötelezettségének (adatbeviteli  hibák  technikai
feltételei;  szállítás  költségei  és  feltételei; az  illetékes  békéltető  testület  neve,
székhelyének  címe; kellékszavatosság  szabályai;  elállási  jog  gyakorlásának
feltételei) a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget;

 a  Társaság  által  forgalmazott  termékek egységáráról  a  jogszabályi
előírásoknak megfelelően írásban tájékoztassa a fogyasztókat;

 a távollévők között kötött szerződés megkötését követően tartós adathordozón
adjon a jogszabálynak megfelelő tartalmú visszaigazolást a fogyasztóknak a
megkötött szerződésről;

 a  határozat  indokolásában  részletezett tisztességtelen  kereskedelmi
gyakorlatokat szüntesse meg.

Fentieken túlmenően a Társaságot
k ö t e l e z i

arra,  hogy a  19.903,-  Ft  eladási  árral  rendelkező „Decor-100 C axiális  fürdőszobai és wc
elszívó  fali  ventilátor”  megnevezésű  termékhez  biztosított  jótállási  jegyen  a  jogszabályi
előírásoknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat az alábbiakról:

1. a gyártó címe,
2. a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy a vállalkozás vagy

közreműködője  általi  üzembe  helyezés  esetén  a  fogyasztási  cikk  üzembe
helyezésének időpontja,

3. a fogyasztó  jótállásból eredő jogai  közül  a  kijavítás,  kicserélés,  árleszállítás,  a
hiba  kötelezett  költségére  fogyasztó  általi  kijavítása  vagy  mással  történő
kijavíttatás, elállás Ptk. 6: 159. § (2) bekezdésében meghatározott sorrendje, 

4. a  jótállás  alapján  járó  fogyasztói  jogok  érvényesíthetőségének  feltételei, ezen
belül  - a jótállásból eredő jogokat a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a
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jótállási  jegy  fogyasztó  rendelkezésére  bocsátásának  elmaradása  a  jótállás
érvényességét nem érinti.

A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

k ö t e l e z i

továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba,
hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a
határozat véglegessé válását követő 30 napon belül értesítse.

A fogyasztóvédelmi hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be. 

3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

Az  elektronikus  kereskedelmi  tevékenységre  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  való
megfelelés vizsgálata, valamint próbavásárlás során Hatóságunk a www.airvent.hu internetes
oldalon elérhető webáruház tekintetében az alábbiakat állapította meg:

1. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás tekintetében nem tüntették fel a  
következőket:

 a  „Webshop felhasználási  feltételek  és  jogi  nyilatkozat” hivatkozás  alatt
tájékoztatnak ugyan arról, hogy a kosár tartalma módosítható, azonban  az
adatbeviteli  hibáknak  a  szerződéses  nyilatkozat  elküldését  megelőzően
történő  azonosításához  és  kijavításához  biztosított  eszközökről nem
nyújtanak információt.

Tekintettel arra, hogy a weblapok a legtöbbször speciális elektronikus formanyomtatványokat,
az  online  világban  esetleg  járatlan  fogyasztó  számára  idegen  technikai  megoldásokat
alkalmaznak,  a  szolgáltatónak egyértelműen kell  a  fogyasztót  tájékoztatnia  a  megrendelés
elküldését (azaz az ajánlattételt) megelőzően az elektronikus szerződéskötéshez kapcsolódó
alapvető tudnivalókról.

Fentiek  alapján  az  adatbeviteli  hibák  („félrekattintások”)  ajánlattételt  megelőző
azonosításának  és  kijavításának  technikai  eszközeiről  is  tájékoztatni  kell  a  fogyasztókat,
annak orvoslására, ha a fogyasztó tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg a szerződés
megkötésére irányuló nyilatkozatát.

Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlés elmulasztása, amely miatt – az Fttv. 3. § (5)
bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható

2. A szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozó előzetes tájékoztatás tekintetében  
 az  áruk  ellenértékéről  való  tájékoztatás  nem  megfelelő,  mivel  az  egységárra

vonatkozó szabályokat számos termék vonatkozásában nem tartják be, például:
- PVC White PVC-poliészter bevonat, NA80-250 15m/tekercs;
- GERBAND  700  ALU-polipropilén  ragasztó  szalag  (nagy  szakítószilárdság)

50m/tekercs;
- Függesztő szalag (hullámos) 25m/tekercs.

Az  elektronikus  kereskedelemben  érvényesülő  árfeltüntetési  szabályok  megegyeznek  az
„offline-analóg”  világban  alkalmazandó  előírásokkal,  így  a  fogyasztót  a  weblapon
tájékoztatni  kell  a  fogyasztóknak  megvételre  kínált  termék  egységáráról.  Az  előzetes  és
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pontos árfeltüntetés biztosítja a fogyasztó tájékoztatáshoz való jogát,  hogy a megvásárolni
kívánt áru költségelemeit megismerve, a weblap kínálatát más kínálattal is összehasonlíthassa,
és így valós információk birtokában hozhassa meg ügyleti döntését.

 a  szállítás  költségei  és  feltételei  vonatkozásában  „ÁSzF” link  4.1.  pontja  alatt
utalnak arra, hogy a vállalkozás székhelyétől, fióktelepeitől eltérő magyarországi
helyszínre  történő  kiszállítást  a  weboldalon  történő  megrendelés  esetén,  illetve
egyedi  megállapodás  alapján  vállalnak,  ugyanakkor  annak  költségéről  nem
informálnak.

A  honlapon  elhelyezett  „GyIK” hivatkozásra  kattintva  a  gyakran  ismételt
kérdésekre  adott  válaszok  között  szállítással  kapcsolatosan  a  következő
információkhoz jutunk:
„Mennyibe kerül a kiszállítás?
Amennyiben a rendelés véglegesítésénél az átvétel módjának a házhoz szállítást
választotta, szerződött futárszolgálatunk fogja kézbesíteni rendelését. A kosárban a
végösszegnél  megjelenik  a  szállításért  fizetendő  összeg,  mely  függ  a  megadott
szállítási címtől és a rendelt termékek méretétől.”

Fenti  tájékoztatás  alapján  a  házhoz  szállítás  (futárszolgálat)  tekintetében  annak
díjáról  a  fogyasztó  –  a  rendelési  szakaszba  lépést  megelőzően  –  nem  kap
információt.

„Lakásszellőztetés termékek” közül egy szúrópróbaszerűen kiválasztott, raktáron
lévő  termék  (Semidec  alaktartó  bordázott  alumínium  kivitelű  cső  NA80-400)
kosárba helyezését követően, a kosárhoz lépve jelenik meg a termék szállítási díja.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a szállítási költség csak a kasszához lépve, a
vásárló  nevének,  elérhetőségi  adatainak,  illetve  a  szállítási  cím  megadását
követően jelenik meg, arról a fogyasztó kizárólag akkor nyer információt.

A teljesítés  egyéb  feltételeiről  való  tájékoztatás  szintén  jelentős  információ  a  fogyasztók
számára.  Ekörben  előzetesen  és  egyértelműen  kell  tájékoztatni  a  fogyasztót  a  szállítási
költségről, valamint szállítás feltételeiről annak érdekében, hogy ezekkel előre számolhasson.

Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlések elmulasztása, amely miatt – az Fttv. 3. § (5)
bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható.

3. Nem  volt  biztosított  továbbá  az  egyéb  tájékoztatási  követelmények  az  alábbiak  
tekintetében:
 a  „Fogyasztók  részére  szóló  kiegészítő  tájékoztató” 4.2.  pontjában  a

következőket teszik közzé:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. §
(5)  alapján  „Online  adásvételi  vagy  online  szolgáltatási  szerződéssel  összefüggő
határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által
rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület  illetékes.”,  melyet a
2019. 09. 01. napjától hatályos 2019. évi LXVII. törvény 55. § (2) állapított meg.

A 2019. 09. 01. napján hatályba lépett, a békéltető testületi tagsági feladat ellátására
vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az
online adásvételi  vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII.
26.)  ITM  rendelet  14. § alapján „Az  online  adásvételi  vagy  online  szolgáltatási
szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-
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ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi megyei
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.”

 
A  jogszabály előírja  a  vállalkozás  számára,  hogy  a  békéltető  testülethez  fordulás
lehetőségéről, továbbá az illetékes békéltető testületek nevéről és székhelyének postai címéről
köteles  informálni  a  fogyasztókat,  ennek  értelmében  a  vállalkozás  köteles  tájékoztatni  a
fogyasztókat  arról,  hogy  az  online  adásvételi  vagy  online  szolgáltatási  szerződéssel
összefüggő  határon  átnyúló  fogyasztói  jogvita  esetén  valamennyi  megyei  (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

 „Fogyasztók  részére  szóló  kiegészítő  tájékoztató” 2.  pontját  követően  a
kellékszavatosság  tekintetében  közzétett  információk  között  nem szerepelnek  a
fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes
szabályairól  szóló  373/2021.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  12.  §  (2)  a)  pontjában
foglaltak, miszerint:
„(2) A fogyasztó akkor is  jogosult  -  a  szerződésszegés  súlyához igazodva -  az
ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  igényelni,  vagy  az  adásvételi  szerződést
megszüntetni, ha
a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de
részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott
feltételeket,  vagy  az  (1)  bekezdés  szerint  megtagadta  az  áru  szerződésszerűvé
tételét;”

„Termék visszaküldés” oldalon elérhető űrlap – a közzétett tájékoztatás alapján – a
webshopon keresztül  vásárolt  termék visszaküldésének elősegítésére szolgál.  Az itt
elhelyezett  „Miért  kíván  terméket  visszaküldeni?” kérdést  követően  választhat  a
fogyasztó a visszaküldés okát illetően az alábbiak szerint:

„- Elállok a vásárlástól a 14 napos elállási jog alapján
Kérjük abban az esetben is ezt az opciót válassza, ha úgy gondolja, hogy az Airvent
hibájából nem megfelelő terméket kapott!
- Garanciális hiba lépett fel
A termék átvételét követő 12 hónapon belül kérhető.”

Fentiek alapján „garanciális hiba” esetén erre mindösszesen 12 hónap áll a fogyasztó
rendelkezésére.

A vonatkozó jogszabályi előírás értelmében a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztót a
kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről. A kellékszavatossági fogalmakat
pontosan és megfelelően kell használni úgy, hogy a fogalmak közötti különbség a fogyasztó
számára világos és egyértelmű legyen.

A  vállalkozás  a  fenti  tájékoztatást  a  Korm.  rendelet  3.  számú  mellékletében  foglalt
mintatájékoztató felhasználásával is teljesítheti.

Mindezek  alapján  jogsértő  a  fenti  adatközlés  hiányos,  illetve  félreérthető  módon  történő
teljesítése, amely miatt – az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése
(megtévesztő mulasztás) is megállapítható.

4. A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tekintetében:  
 „Termék visszaküldés” oldalon „A termék visszafogadásának feltételei” között az

elállási jog érvényesítését a szolgáltató az alábbi feltételek teljesüléséhez köti: 
 a termék sérülésmentes, hibátlan, hiánytalan állapotú,
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 a  termék  a  vásárlást  igazoló  számlával  és  annak  valamennyi
dokumentációjával, a jótállási jeggyel együtt kerül visszaküldésre.

Ugyanezen  oldalon  „Termék  visszaküldése” címszót  követően  a  szolgáltató  a
bontatlan állapotú termékre utal.

Előzőeken  túl  a  „Fogyasztók  részére  szóló  kiegészítő  tájékoztató” 1.8.  pontjában
foglaltak  alapján  „A  Terméket  eredeti,  sértetlen  állapotban  és  hiánytalan
mennyiségben kell a számlával együtt visszajuttatnia az AIRVENT székhelyére (6000
Kecskemét,  Belsőnyír  150.)  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  legkésőbb  elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül.”

A Korm. rendelet ún. távollévők között kötött szerződések (pl: online értékesítés) esetén a
fogyasztó számára többletjogosultságot, indokolás nélküli elállási jogot biztosít. Az elállási
jog  azt  jelenti,  hogy  az  interneten  megkötött  szerződéstől  a  fogyasztó  jogszabályi
felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti
a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy
a fogyasztónak vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására és kipróbálására,
továbbá,  hogy  kizárólag  az  eladó  által  egyoldalúan  meghatározott  információkra
támaszkodhatott a vásárlás előtt.

Az Fttv.  6. § (1) bekezdés i) pontja értelmében megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat,
amely  valótlan  információt  tartalmaz,  vagy  valós  tényt  –  figyelemmel  megjelenésének
valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra,
hogy  megtévessze  a  fogyasztót  a  fogyasztó  jogai,  illetve  a  fogyasztót  az  ügylet  folytán
esetlegesen  terhelő  hátrányos  jogkövetkezmények  kockázata  tekintetében  és  ezáltal  a
fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna
meg, vagy erre alkalmas.

5. A rendelet 18. §-ában meghatározott visszaigazolást hiányos tartalommal bocsátotta a  
megrendelő rendelkezésére, mivel nem biztosított tájékoztatást az alábbiakról:

 a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a

Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-mintáról;
 arról,  hogy az elállási  jog  gyakorlása  esetén  a  termék visszaküldésének

költségét  a  fogyasztónak  kell  viselnie,  ha  a  vállalkozás  nem vállalta  e
költség viselését,  és – a távollévők között  kötött szerződés esetében – a
termék postai küldeményként nem küldhető vissza;

 a fogyasztót milyen esetekben nem illeti meg az elállási jog, illetve azokról
a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti elállási
jogát;

 a  kellékszavatosságra  és  a  termékszavatosságra  vonatkozó  jogszabályi
kötelezettségről;

 az  értékesítés  utáni  ügyfélszolgálati  és  egyéb  szolgáltatások,  valamint  a
jótállás fennállásáról;

 a jogszabályi  előírás  vagy a  vállalkozás  döntése alapján a  vállalkozásra
nézve  kötelező  peren  kívüli  panaszkezelési  mód  és  vitarendezési
mechanizmus  igénybevételének  lehetőségéről,  valamint  az  ehhez  való
hozzáférés módjáról;

 a  békéltető  testülethez  fordulás  lehetőségéről,  a  vállalkozás  székhelye
szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

Annak érdekében, hogy a fogyasztó a szerződéskötést követően, egy esetleges jogvita esetén
bizonyítani  tudja a  közte  és a  szolgáltató  között  létrejött  jogügylet  szerződéses  feltételeit,
továbbá,  hogy  tisztában  legyen  az  ügyletükre  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezésekkel,  a
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vállalkozásnak észszerű időn belül (termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb
az  átadáskor,  szolgáltatásnyújtására  irányuló  szerződés  esetén  legkésőbb  a  szolgáltatás
teljesítésének megkezdésekor), tartós adathordozón (papír, USB kulcs, CD, DVD, memória
kártya, számítógép merevlemeze, elektronikus levél) visszaigazolást kell adnia a fogyasztónak
a megkötött szerződésről.

A  Társaság  tehát  nem  csak  előzetesen  a  honlapján,  hanem  a  fogyasztónak  átadott
visszaigazolásban is  köteles  tájékoztatást  nyújtani,  kivéve,  ha a szerződés megkötése előtt
tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta a tájékoztatást.

Hatóságunk  a  Társaságtól  érkezett  valamennyi  tájékoztatást  (automatikus  visszaigazolás)
együttesen  vizsgálta.  A visszaigazolásnak  tartalmaznia  kell  a  Korm.  rendelet  által  előírt
tartalmi elemeket. 

A tájékoztatás elmulasztása esetén a szolgáltató – tekintettel az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b)
pontjára  –  az  Fttv.  7.  §  (1)  bekezdése  szerinti  megtévesztő  mulasztásnak  minősülő
kereskedelmi  gyakorlatot  is  megvalósít,  hiszen  alkalmas  a  fogyasztó  joggyakorlására  és
jogérvényesítésére vonatkozó ügyleti döntésének torzítására.

6. Hatóságunk  továbbá  a    jótállási  jegyre   vonatkozó  jogszabályi  kötelezettségek  
teljesítése során Hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A jótállási jegy tartalmának vizsgálata során következők kerültek megállapításra:
I. Az átadott jótállási jegy nem tartalmazta az alábbiakat:
 a gyártó címét,
 a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy a vállalkozás vagy

közreműködője  általi  üzembe  helyezés  esetén  a  fogyasztási  cikk  üzembe
helyezésének időpontját,

 a fogyasztó jótállásból eredő jogai közül a kijavítás, kicserélés, árleszállítás, a hiba
kötelezett  költségére fogyasztó általi  kijavítása vagy mással  történő kijavíttatás,
elállás Ptk. 6: 159. § (2) bekezdésében meghatározott sorrendjét, 

 a  jótállás  alapján  járó  fogyasztói  jogok  érvényesíthetőségének  feltételeit  ,   ezen
belül

 - a jótállásból eredő jogokat a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási
jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét
nem érinti.

A vállalkozásnak a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék átadásával együtt a fogyasztó
részére – külön kérés nélkül – közérthetően, egyértelműen, magyar nyelven megfogalmazott
jótállási jegyet kell átadni, melyen fel kell tüntetni a jogszabály által meghatározott tartalmi
elemeket.  Ezen  kívül  a  jótállási  jegynek  utalnia  kell  arra,  hogy  a  jótállás  a  fogyasztó
törvényből eredő jogait nem érinti.

A  Társaság  a  fenti  tájékoztatást  a  Korm.  rendelet  3.  számú  mellékletében  foglalt
mintatájékoztató felhasználásával is teljesítheti.

Mindezek alapján jogsértő a fenti adatközlés elmulasztása, amely miatt – az Fttv. 3. § (5)
bekezdése alapján – egyben az Fttv. megsértése (megtévesztő mulasztás) is megállapítható.

II. Fentieken  túlmenően  a     jótállási  jegyen   a  következő  félrevezető  tájékoztatást  
nyújtották:

„Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet.”
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A fenti tájékoztatás megtévesztő jellegének megállapítását a vonatkozó jogszabály
előírásaitól való eltérés indokolja tekintettel arra, hogy a Ptk. 6.173.§ (2) bekezdés
értelmében  a  jótállási  igény  érvényesítésére  egyebekben  a  kellékszavatossági
jogok gyakorolására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Ezen túlmenően a Társaság által támasztott feltételek a jogszabályokban foglaltakhoz képest
a fogyasztó hátrányára való eltérésnek tekintendőek. Mindezek alapján a fenti információk a
fogyasztók  ügyleti  döntésének  befolyásolására  alkalmas,  megtévesztő  tájékoztatásnak
minősülnek. 

Az Fttv.  6. § (1) bekezdés i) pontja értelmében megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat,
amely  valótlan  információt  tartalmaz,  vagy  valós  tényt  –  figyelemmel  megjelenésének
valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra,
hogy  megtévessze  a  fogyasztót  a  fogyasztó  jogai,  illetve  a  fogyasztót  az  ügylet  folytán
esetlegesen  terhelő  hátrányos  jogkövetkezmények  kockázata  tekintetében  és  ezáltal  a
fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna
meg, vagy erre alkalmas.

4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette 
 az Ektv. 5. § (2) bekezdés c) pontjában, továbbá
 a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m) és w) pontjaiban;
 a 45/2014. Korm. rendelet 18. §-ában, illetve
 az Fttv. 3. § (5) bekezdésére, az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára és az Fttv. 7. § (1)

bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében; 
 az Fttv. 7. § (3) bekezdésének b) pontjára figyelemmel az Fttv. 7. § (1) bekezdésében,

továbbá
 az Fgytv. 14. § (1), (3) és (6) bekezdéseiben;
 valamint a Jótállás rendelet 3. § (3) bekezdés c), d) és e) pontjaiban foglaltakat. 

Kecskemét, 2022. március 3.

Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és 

megbízásából:

Récsányi Ilona
osztályvezető
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2.) Irattár


