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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság), a Syngenta Kft. (1117, Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt 

Syngenta AG (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a Wakil XL 32,5 WG gombaölő csávázószer 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági 

eljárásban meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

 

Az engedélyező hatóság a Wakil XL 32,5 WG gombaölő csávázószer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének a megadásáról szóló 16535/2003 FVM számú határozatot – egyéb 

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – m ó d o s í t j a: 

 

A Wakil XL 32,5 WG gombaölő csávázószer 2021. június 1. napjától kizárólag zárt termesztő 

berendezésben használható fel. Ennek értelmében a szer felhasználására engedélyezett kultúrák csávázott 

vetőmagjainak szabadföldi vetése 2021. június 1-től nem engedélyezett. 

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

4. Felhasználására vonatkozó előírások:  

Kultúra Károsító 

A 

kezelések 

évenkénti 

maximális 

száma 

Dózis 
Csávázólé 

 

Az utolsó 

kezelési 

fenostádium 

borsó 

  

csírakori betegségek 

(Botrytis cinerea, 

Ascochyta spp, 

Pythium spp.), korai 

peronoszpóra 

1 

0,2 

kg/100 kg 

mag 

0,5-2,0 

l/100 kg 

mag 

vetőmag 

BBCH 00 

zöldbab 

 

csírakori betegségek 

(Fusarium spp., 

Colletotrichum 

lindemuthianum,  

Thielaviopsis 

basicola, Pythium 

spp.) 

1 

57 g/ mag 

egység 

(100000 

db mag) 

0,5-1,0 

l/100 kg 

mag 

vetőmag 

BBCH 00 

vetőmagról 

termesztett 

hajtatott 

dísznövények 

csírakori betegségek 

(Pythium spp., 

Fusarium spp.) 

1 

0,2 

kg/100 kg 

mag 

0,5-2,0 

l/100 kg 

mag 

vetőmag 

BBCH 00 
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Tárgy: Wakil XL 32,5 WG gombaölő 
csávázószer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 
Ügyintéző: Tőkés Gábor/ Linc Gabriella 
Oldalak száma: 6 
Mellékletek: Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokirat  
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Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. 

A csávázott vetőmagot feltűnő módon kell jelölni, étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen 

rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos! 

A készítményt nedves csávázás formájában kell felvinni a vetőmagvak felületére. 

A csávázott vetőmagok kizárólag zárt termesztő berendezésben vethetők.  

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

5. Az emberre, állatra,  környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 

előírások: 

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

 

GHS Piktogram 

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok/ H-mondatok: 

H351 Feltehetően rákot okoz (légzés esetén). 

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő 

gyermeket. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vér, 

csecsemőmirigy). 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/ P-mondatok: 

P260 A por belélegzése tilos. 

P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező. 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P501 A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH208 Cimoxanilt (CAS szám: 57966-95-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.  

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

5.2. Különleges S-mondatok: 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 

berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 

gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

 

5.3. Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő előírások 

 

5.3.1. Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések: 

 

Magyarországon kizárólag zárt termesztő berendezésben vethető. 

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy 

takarmányozási célra felhasználni! 

 

Általános előírások 

– Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell 

tárolni.  

– Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a 

légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása 

során.  

– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. 

– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és 

leürítése közben.  

– A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe.  

– Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot. 

– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a 

felesleges vetőmagot.  

– Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell 

ártalmatlanítani!  

– A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres 

zsákokat más célra ne használja fel. 

 

Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok a 1272/2008 EK rendelet alapján 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
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P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P280 Védőkesztyű használata kötelező. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. 

 

5.4. Várakozási idők: 

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

kultúra várakozási idő 

borsó (hajtatás), zöldbab (hajtatás), vetőmagról 

termesztett hajtatott dísznövények 
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés: 

Előkészítőknek:  védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy 

permetező arcvédő 

Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező 

arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (kellően nem szellőztethető 

helyiségben) végzett csávázáskor - fentiek mellett - FFA1P2SL szelepes 

szűrő félálarc. 

 

Csávázás: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, FFA1P2SL szelepes szűrő 

félálarc vagy A1P2 szűrőosztályú betéttel felszerelt légzésvédő 

félálarc. 

Vetés:  védőkesztyű 

 

5.5.2. Elsősegélynyújtás:  

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell 

biztosítani.  Az eredeti címkét és a használati utasítást az orvosnak át kell adni. 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet 

azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját 

vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni! 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.6. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges. 
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Az Ügyfél köteles a Wakil XL 32,5 WG gombaölő csávázószer felhasználására vonatkozó korlátozásról 

körlevél útján tájékoztatni kereskedelmi partnereit legkésőbb 2021. június 1. napjáig. A körlevélnek 

tartalmaznia kell a következő szövegrészt: „A Wakil XL 32,5 WG gombaölő csávázószerrel kezelt 

vetőmagok 2021. június 1. után kizárólag zárt termesztő berendezésben használhatók fel. Ennek 

értelmében a szer felhasználására engedélyezett kultúrák csávázott vetőmagjainak szabadföldi vetése 2021. 

június 1-től nem engedélyezett.” 

A Wakil XL 32,5 WG gombaölő csávázószer a jelen módosítást megelőző előírások szerint készült 

címkével legkésőbb 2021. június 1. napjáig forgalmazható. Az ügyfél köteles eddig az időpontig a 

forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket öntapadó kivitelű kiegészítő 

címkével feltüntetni. A kiegészítő címkének tartalmaznia kell a következő szövegrészt: „A Wakil XL 32,5 

WG gombaölő csávázószerrel kezelt vetőmagok 2021. június 1. napjától kizárólag zárt termesztő 

berendezésben használhatók fel. Ennek értelmében a szer felhasználására engedélyezett kultúrák csávázott 

vetőmagjainak szabadföldi vetése 2021. június 1-től nem engedélyezett.” 

 A 2021. június 1. napja után gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel 

kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 

hatósághoz nyilvántartás céljából.  

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon 

belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 

keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus 

űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

„ A Határozat Indoklás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2021. május 14. 

 

 

Jordán László 

igazgató 

P.H. 

 

 

 

Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár          

(285/2021) 

http://anyk.nebih.gov.hu/


Melléklet a 6300/1470-1/2021 NÉBIH számú határozathoz 
  

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
 +36 (1) 309 1000 

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

 

 

 

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 

 

 
1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 16535/2003. FVM 

1.2. Növényvédő szer neve: 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 

Wakil XL 32,5 WG  

2023. december 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Syngenta AG. 

CH-4002 Basel, 

Svájc 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselője: 

Syngenta Kft. 

1117 Budapest, Alíz utca 2. 

 
2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Syngenta AG. 

CH-4002 Basel, 

Svájc 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gombaölő csávázószer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: vízben diszpergálható granulátum (WG) 

 

2.4. Növényvédő szer összetétele: 
 

2.4.1. Hatóanyag             ISO név mefenoxam 

CAS szám 70630-17-0 

IUPAC név metil(R)-2-{[(2,6-dimetil-fenil)metoxi-acetil]-amino} 

propionát 
tiszta hatóanyag részaránya 175 g/kg 

 

  

2.4.2. Hatóanyag             ISO név cimoxanil 

CAS szám 57966-95-7 

IUPAC név 1-[(E/Z)-2-ciano-2-metoxi-iminoacetil]-3-etilurea 

tiszta hatóanyag részaránya 100 g/kg 
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2.4.3. Hatóanyag             ISO név fludioxonil 

CAS szám 131341-86-1 

IUPAC név 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-

pirrol-3-karbonitril 

tiszta hatóanyag részaránya 50 g/kg 

 

 

3. Az előírt minőségi követelmények:  

3.1.1 mefenoxam (HPLC) 17,5   ±  1,0%(m/m) 

3.1.2.cimoxanil (HPLC) 10,0 ±  1,0 %(m/m) 

3.1.3.fludioxonil (HPLC) min 5 % 

 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

3.2.1 Szemcseméret eloszlás (75 µm-es szitán): 95% 

4. Felhasználására vonatkozó előírások:  

Kultúra Károsító 

A 

kezelések 

évenkénti 

maximális 

száma 

Dózis 
Csávázólé 

 

Az utolsó 

kezelési 

fenostádium 

borsó 

  

csírakori betegségek 

(Botrytis cinerea, 

Ascochyta spp, 

Pythium spp.), korai 

peronoszpóra 

1 

0,2 

kg/100 kg 

mag 

0,5-2,0 

l/100 kg 

mag 

vetőmag 

BBCH 00 

zöldbab 

 

csírakori betegségek 

(Fusarium spp., 

Colletotrichum 

lindemuthianum,  

Thielaviopsis 

basicola, Pythium 

spp.) 

1 

57 g/ mag 

egység 

(100000 

db mag) 

0,5-1,0 

l/100 kg 

mag 

vetőmag 

BBCH 00 

vetőmagról 

termesztett 

hajtatott 

dísznövények 

csírakori betegségek 

(Pythium spp., 

Fusarium spp.) 

1 

0,2 

kg/100 kg 

mag 

0,5-2,0 

l/100 kg 

mag 

vetőmag 

BBCH 00 

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. 

A csávázott vetőmagot feltűnő módon kell jelölni, étkezési és takarmányozási célra felhasználni és 

ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos! 

A készítményt nedves csávázás formájában kell felvinni a vetőmagvak felületére. 

A csávázott vetőmagok kizárólag zárt termesztő berendezésben vethetők.  

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 
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5. Az emberre, állatra,  környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 

előírások: 

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

 

GHS Piktogram 

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok/ H-mondatok: 

H351 Feltehetően rákot okoz (légzés esetén). 

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő 

gyermeket. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vér, 

csecsemőmirigy). 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/ P-mondatok: 

P260 A por belélegzése tilos. 

P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező. 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P501 A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges. 
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Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH208 Cimoxanilt (CAS szám: 57966-95-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.  

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

5.2. Különleges S-mondatok: 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 

berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 

gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

 

5.3. Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő előírások 

 

5.3.1. Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések: 

 

Magyarországon kizárólag zárt termesztő berendezésben vethető. 

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy 

takarmányozási célra felhasználni! 

 

Általános előírások 

– Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell 

tárolni.  

– Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a 

légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása 

során.  

– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. 

– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és 

leürítése közben.  

– A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe.  

– Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot. 

– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a 

felesleges vetőmagot.  

– Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell 

ártalmatlanítani!  

– A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres 

zsákokat más célra ne használja fel. 

 

Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok a 1272/2008 EK rendelet alapján 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P280 Védőkesztyű használata kötelező. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. 

 

5.4. Várakozási idők: 

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 
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5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

kultúra várakozási idő 

borsó (hajtatás), zöldbab (hajtatás), vetőmagról 

termesztett hajtatott dísznövények 
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés: 

Előkészítőknek:  védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy 

permetező arcvédő 

Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező 

arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (kellően nem szellőztethető 

helyiségben) végzett csávázáskor - fentiek mellett - FFA1P2SL szelepes 

szűrő félálarc. 

 

Csávázás: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, FFA1P2SL szelepes szűrő 

félálarc vagy A1P2 szűrőosztályú betéttel felszerelt légzésvédő 

félálarc. 

Vetés:  védőkesztyű 

 

5.5.2. Elsősegélynyújtás:  

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell 

biztosítani.  Az eredeti címkét és a használati utasítást az orvosnak át kell adni. 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet 

azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját 

vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni! 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.6. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges. 

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 50 kg 

6.2. A csomagolószer anyaga: műanyag hordó 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a 6300/1470-1/2021 NÉBIH számú határozathoz 

 

6 

 

 

7. Eltarthatósági idő: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

 

8. Forgalmazási kategória:   I. 

 

 

Budapest, 2021. május 14. 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 


