ELNÖKI TESTÜLET
33/2020. (V. 18.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló
211/2020. (V. 16.) kormányrendeletben foglaltak végrehajtásáról
Jelen rendelkezés kiadásának célja a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos egyetemi intézkedések összehangolása
a 211/2020. (V. 16.) a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletben (továbbiakban: Korm.rendelet)
megfogalmazott előírásokkal.
1. §
(1) A Rendelkezést a 2019/2020. tanév tavaszi félévéhez kapcsolódó záróvizsgaidőszakra kell alkalmazni.
(2) A Rendelkezés vonatkozik a Budapesti Corvinus Egyetem minden, az (1) bekezdés szerinti időszakban
záróvizsgázó hallgatójára, a záróvizsgáztatásban részt vevő oktatójára és nem oktatói munkakörben
foglalkoztatott közreműködőjére, valamint a záróvizsgák megszervezésében és technikai hátterének
biztosításában részt vevő munkatársára.
(3) A 2019/2020-as tanév II. félévét lezáró vizsgarend a témakörben kiadott 30/2020. (IV. 23.) számú Elnöki
Testületi rendelkezésben meghatározott rendben, azaz online formában kerül lebonyolításra.
(4) Az alap-, mester- és szakirányú továbbképzést lezáró vizsgák (komplex vizsgák és
szakdolgozat/diplomadolgozat védések), amennyiben az országos veszélyhelyzeti rendelkezések nem
szigorodnak, és a Korm. rendelet szerint fennáll a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatásának
lehetősége a záróvizsga időszakában, akkor
a) a magyar és azon külföldi hallgatók számára, akik a záróvizsga időszakában Magyarországon
tartózkodnak az ezen paragrafusban foglalt eltérésekkel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint,
személyes részvétel mellett,
b) azon külföldi hallgatók számára, akik a veszélyhelyzetre tekintettel hazautaztak és nem tudnak
visszatérni Magyarországra, online formában kerül megszervezésre a 2.§-ban foglaltak szerint.
(5) Amennyiben az országos veszélyhelyzeti rendelkezések szigorodnak, akkor a záróvizsgák megszervezése
egységesen, minden hallgató számára online formában történik a 2.§-ban foglaltak szerint, amelyről az
Egyetem haladéktalanul tájékoztatni fogja a hallgatókat.
(6) A záróvizsgát a szakfelelős a szakfelelős intézetével együttesen (a továbbiakban: szervező intézet) szervezi.
A vizsgák személyes részvétel melletti megszervezése során a távolságtartás biztosítása érdekében az
Oktatási Rektorhelyettes jogosult a záróvizsga-időszaki rend koordinálására.
(7) A záróvizsga bizottság összetételére vonatkozó 2.§ (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a személyes
részvétel mellett megszervezésre kerülő vizsgáztatás során is alkalmazni lehet.
(8) A jelen rendelkezés kiadásának napján folyamatban lévő szakdolgozat/diplomadolgozat benyújtásával
egyidőben megteendő, továbbá a szakdolgozatot/diplomadolgozatot korábban benyújtott, de jelen félévben
záróvizsgára jelentkező hallgatók által megtett/megteendő, online záróvizsgára vonatkozó jelentkezések
és nyilatkozatok a személyes részvétellel megvalósuló záróvizsgákra is érvényesek.
(9) Azon hallgatók, akik az online záróvizsgán nem kívántak részt venni és erre tekintettel nem adják be
jelentkezési kérelmüket és nyilatkozatukat, azok a személyes részvétel mellett megszervezésre kerülő
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záróvizsgára 2020. május 24-ig jelentkezhetnek a „Jelentkezés a személyes részvétel mellett megvalósuló
záróvizsgára” Neptun kérvényben.
(10) Azon nem magyar állampolgár hallgatóknak, akik a veszélyhelyzetre tekintettel hazautaztak, az online
komplex vizsga és szakdolgozat/diplomadolgozat védés iránti kérelmüket a Neptun rendszerben az „Online
záróvizsgára való igény bejelentése nem magyar állampolgárságú hallgatók részére” című kérvény
kitöltésével kell jelezni 2020. május 27-ig.
(11) Az egyes doktori cselekmények online lebonyolításának szabályozásáról szóló 32/2020. (V. 6.) számú
Elnöki Testületi rendelkezésben foglaltak hatályban maradnak azzal, hogy a doktorjelölt kezdeményezésére
a disszertáció nyilvános védésének online megszervezéséről szóló 3.§-tól el lehet térni, és a védés
személyes részvétel mellett is lebonyolítható, amennyiben az EDT által jóváhagyott bíráló bizottság tagjaival
való egyeztetés alapján a Corvinus Doktori Iskolák Főigazgatója azt engedélyezte. A disszertáció nyilvános
védésén kizárólag a Corvinus Doktori Iskolák Főigazgatója által meghatározott rend szerint van lehetőség
látogatói részvételre.
(12) A vizsgaidőszak során előzetes időpont egyeztetés mellett a hallgatók
a) a személyes megjelenéssel szervezett záróvizsgák céljából,
b) tanulmányi konzultáció céljából, illetve
c) nagyon indokolt esetben hivatalos tanulmányi ügyintézés céljából beléphetnek az egyetem területére.
A kötelező távolság megtartása feltételeinek biztosítása a vizsgáztatás és a konzultációs időpont esetében
az érintett oktatási szervezeti egység vezetőjének, a tanulmányi ügyintézés esetében a Hallgatói
Szolgáltatások vezetőjének a felelőssége.
(13) Amennyiben a záróvizsga személyes részvétel mellett valósul meg, annak dokumentálására vonatkozóan a
Programmenedzsment és a HSZ által készítendő eljárásrendet kell alkalmazni.
Az alap- mester- és szakirányú továbbképzéseket lezáró vizsgák online szervezési rendjének speciális
szabályai
2. §
(1) A koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok1 előírják a felsőoktatási intézmények számára,
hogy a záróvizsgát a 2019/2020. tavaszi félévben is megszervezzék. Ugyanakkor ezek a jogszabályok
egyrészt korlátozottan teszik lehetővé a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglalt előírások betartását,
másrészt lehetőséget biztosítanak a belső szabályzatok, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény és annak végrehajtási rendeleteitől való eltérésre.
(2) Az 1. §-ban meghatározott azon esetekben, amikor a záróvizsga (a így komplex vizsga,
szakdolgozat/diplomadolgozat védés, szakdolgozathoz kapcsolódó felelet, portfólió védés) kizárólag
elektronikus úton, személyes jelenlétet nem igénylő online vizsga formájában kerül megszervezésre, akkor
a záróvizsga írásbeli része a Moodle-ben vagy az Office 365-Teams szoftveren keresztül tartható. A
záróvizsga szóbeli része a Office 365-Teams szoftveren keresztül, élő videókép és hang egyidejű átvitelével
valósítható meg. Ezekkel a szoftverekkel a záróvizsga minden résztvevőjének (hallgató, záróbizottság tagjai)
rendelkeznie kell.
Különösen, de nem kizárólagosan a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet során teendő
egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet.
1
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(3) A hallgató és amennyiben ilyen e-mail címmel rendelkezik, a záróvizsga minden további résztvevője kizárólag
a hivatalos email címét (hallgatók esetén…@stud.uni-corvinus.hu, záróvizsgabizottsági tagok esetén
esetén…@uni-corvinus.hu) használhatja a záróvizsga során. Amennyiben a záróvizsga bizottságba külső
tag kerül felkérésre, akkor ő vendégként a saját email címét használja a záróvizsga során.
(4) A záróvizsgát a szakfelelős a szakfelelős intézetével együttesen (a továbbiakban: szervező intézet) szervezi.
(5) A záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak a névsorát a szakfelelős állítja össze, és az illetékes dékán
hagyja jóvá és kéri fel elektronikusan megküldött felkérő levél formájában.
(6) A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 43.§-ában foglaltaktól eltérően a záróvizsga-bizottságnak elnöke és
legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja
egyetemi/főiskolai tanár vagy egyetemi/főiskolai docens legyen. Nem követelmény azonban az, hogy
legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel vagy az Egyetem másik
szakjának oktatója legyen.
(7) A záróvizsgán csak olyan személyek vehetnek részt, akik a részükre elektronikusan megküldött felkérő
levelet elfogadták, hogy a záróvizsgán történő saját részvételük érdekében vállalják a szükséges technikai
feltételek saját felelősségre és költségre történő biztosítását, így az elvárható minőségű kép és hang,
valamint az internet kapcsolat meglétét. A bizottság tagjai az esetleges technikai problémák elhárításának
elősegítése érdekében mobil telefonos elérhetőségüket előzetesen kötelesek megadni a bizottság
jegyzőkönyvvezetőjének.
(8) Az online szóbeli vizsga technikailag zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében a hallgatón, és a
bizottság tagjain kívül az a személy kaphat meghívást a Teams-en zajló vizsgára, aki segítséget nyújt a
technikai informatikai lebonyolításában vagy a vizsga adminisztrálásában.
(9) A záróvizsga időszakokat a Hallgatói Szolgáltatások nyitja meg a Neptun rendszerében. A megnyitott
időszakokon belül az intézetek rögzítik fel a záróvizsgaidőpontokat és rendelik hozzá a bizottságokat és a
vizsgára jelentkezett hallgatókat. A záróvizsga bizottságok létrehozásáról a Neptunban és a Teams felületen
való kialakításáról a záróvizsgát szervező intézet gondoskodik.
(10) A Neptunban minden a záróvizsgára vonatkozó adatot a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szerint rögzíteni
kell.
(11) A szervező intézet a Hallgatói Szolgáltatások által előkészített jegyzőkönyvet a záróvizsgát megelőzően emailben eljuttatja a záróvizsga bizottság jegyzőkönyvvezetője részére. A szervező intézet továbbá a
záróvizsgát megelőzően e-mailben eljuttatja a záróvizsga bizottság tagjai részére a záróvizsga bizottságnál
vizsgázó hallgatók névsorát, Neptunban nyilvántartott …@stud.uni-corvinus.hu címét és telefonszámát.
(12) A hallgatók záróvizsgára beosztásáról és a hallgató értesítéséről a szervező intézet gondoskodik. A szervező
intézet köteles a hallgatókat legkésőbb a záróvizsga napját megelőző ötödik munkanapig kellő
részletességgel tájékoztatni a záróvizsga lebonyolításnak és az eredmény közlésének módjáról. E körben
közölni kell legalább a záróvizsgával kapcsolatos technikai információkat, időpontokat, dokumentumokat,
valamint a záróvizsga lebonyolításához szükséges kellékeket. Ezen információkat a záróvizsga napját
megelőző ötödik munkanapig az intézet honlapján is el kell helyezni és ott folyamatosan frissíteni. A hallgatók
kötelesek a honlapról tájékozódni.
(13) A hallgató köteles legkésőbb a záróvizsgája napját megelőző ötödik napig a Neptun rendszerben
nyilvántartott telefonszámát ellenőrizni, szükség esetén frissíteni. A szakdolgozat védésére készített
intézettől függően szükséges ppt-t, Neptun kódjának a fájl elnevezésében való feltüntetésével megküldi az
illetékes intézetnek a záróvizsga előtt 24 órával.
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(14) A hallgató a záróvizsgára jelentkezéskor külön nyilatkozatban vállalja, hogy a záróvizsga lebonyolításának
feltételeit és szabályait ismeri, elfogadja. Amennyiben a nyilatkozatot nem teszi meg, úgy a 2019/2020.
tavaszi félévhez kapcsolódó záróvizsgaidőszakban nem tehet záróvizsgát.
(15) A Teams-en zajló online szóbeli vizsga technikai előkészítéséért az ISZK, valamint a záróvizsgát szervező
intézet által kijelölt személy, zavartalan tartalmi lebonyolításáért a záróvizsga bizottság elnöke felelős. A
záróvizsgán az adminisztrációs feladatokat a bizottság jegyzőkönyvvezetője végzi.
(16) A záróvizsgák adminisztratív előkészítésében a Hallgatói Szolgáltatások közreműködik, így különösen
adatszolgáltatás, jegyzőkönyvek előkészítése, végzős kérdőív online kitöltésének megvalósítása stb.
(17) A záróvizsga bizottságban adott időpontban vizsgázó hallgatókat a záróvizsgabizottság jegyzőkönyvvezetője
hívja be a Teamsben a záróvizsga csoportba.
(18) A záróvizsgára bejelentkezett hallgató köteles a Teams csoportba bejelentkezni írásbeli vizsgarész esetén a
záróvizsga időpontját megelőzően fél órával, szóbeli vizsga esetén az intézet által meghatározott időpontban.
Ha a hallgató a záróvizsgán nem jelenik meg teljesítménye nem értékelhető és a Tanulmányi- és
vizsgaszabályzat szabályai szerint kell eljárni.
(19) A záróvizsga bizottság az adott online szóbeli vizsga időpont kezdetén videókapcsolatba hívhatja –
meghívottként - az adott csoportba tartozó összes záróvizsgázó hallgatót is a vizsga menetének előzetes
ismertetése céljából.
(20) A záróvizsga bizottság az online szóbeli záróvizsga hang- és videóanyagát rögzítheti. Ezt akkor teheti meg,
ha ehhez az online szóbeli vizsga megkezdése előtt a videókapcsolatba lépett vizsgázó kifejezetten
hozzájárult. A hozzájárulást a felvétel kezdetén rögzíteni kell. Hozzájárulás hiányában a felvételt le kell
állítani. A szóbeli vizsgáról készített rögzített anyagot a záróvizsgát követő 30. naptól lehet törölni, kivéve, ha
a vizsgával összefüggésben jogorvoslati eljárás van folyamatban. Ebben az esetben a rögzített anyagot a
jogorvoslati eljárás jogerős lezárását követően kell törölni. A rögzített anyag törléséig a felvételen szereplő
személy számára – kérése esetén – a felvétel megtekintésének lehetőségét biztosítani kell.
(21) A hallgató nem jogosult a záróvizsga rögzítésére, illetve a rögzített felvétel továbbítására, eltárolására.
(22) Az online vizsga idején nem lehet jelen más személy abban a helyiségben, ahol a hallgató tartózkodik.
Amennyiben a hallgatónak alapos indokkal mégsem sikerül a helyszínt ily módon biztosítani, számára egy
későbbi időpontban történő vizsgázás lehetőségét ugyanezen záróvizsga-időszakban további egy időpontot
biztosítani kell. Az új időpontról két nappal előtte értesíteni kell a hallgatót.
(23) Az online szóbeli vizsga megkezdése előtt a záróvizsga bizottság elnöke ellenőrzi a záróvizsgázó személyi
azonosságát. E célból a vizsgázó oly módon köteles felmutatni a kamerába a személyazonosításra alkalmas
arcképes, érvényes igazolványát, hogy az azonosításra alkalmas legyen. A hallgató köteles biztosítani, hogy
az általa használt eszköz az azonosításra alkalmas felbontású kamerával rendelkezzen. Amennyiben a
hallgató személyazonosításra alkalmas okmányt nem mutat fel vagy a bizottság nem tudja a hallgatót
egyértelműen beazonosítani, a záróvizsgán való részvételt meg kell tagadni és a távolmaradás szabályai
szerint kell kezelni az érintett záróvizsgát. Amennyiben valakinek mégsem sikerül megfelelő képminőséget
nyújtó kamerát saját felelősségre biztosítani, akkor a hallgató a bizottság felé legkésőbb a záróvizsga
megkezdését megelőző három munkanappal korábban megtett bejelentésére az Egyetem megfelelő
technikai lehetőséget biztosít a hallgató részére.
(24) Az online szóbeli vizsga során a záróvizsga bizottság bármikor kérheti, hogy a záróvizsgázó hallgató az általa
használt eszköz kamerájával pásztázza körbe a vizsga céljára használt helyiséget, illetve közelről mutassa
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meg a látótávolságában található tárgyakat. A záróvizsgázó hallgató a kérésnek késedelem nélkül köteles
eleget tenni.
(25) Amennyiben az online szóbeli vizsga bármely félnél felmerült technikai probléma miatt megszakad, a
vizsgabizottság egymás után még további legfeljebb két alkalommal, az egyes alkalmak között öt perc
szünetet hagyva köteles újra hívni, a hallgatót. A záróvizsga bizottság jogosult a hallgatóval telefonon vagy
e-mailben is felvenni a kapcsolatot a hiba elhárítása céljából. Ha a hallgató a Teams-en keresztül nem érhető
el vagy a kapcsolat a vizsga lebonyolítására alkalmatlan, a bizottság a következő hallgatót hívja be a
záróvizsgára.
(26) Amennyiben a kapcsolatfelvétel vagy a vizsga befejezése az előző bekezdés szerint sikertelen volt, az újbóli
megkísérlés vagy folytatás érdekében a hallgatót a jegyzőkönyvvezető haladéktalanul értesíti, hogy van-e
lehetőség még ugyanazon a napon az online szóbeli vizsga megkísérlésére. Lehetőség szerint a technikai
okból meghiúsult szóbeli online záróvizsgát aznap le kell zárni azzal, hogy a bizottság a kétszeri sikertelen
újrahívást követően ugyanazon napon legfeljebb további egy időpontot köteles felajánlani a hallgató számára.
(27) Amennyiben a technikai probléma a hallgató érdekkörében merül fel, akkor a bizottság a kétszeri azonnali
újrahívást, valamint, ha lehetséges, az aznapi egyszeri új időpont kijelölését követően ugyanazon
záróvizsgaidőszakban legfeljebb egy további alkalommal köteles az online szóbeli vizsga lehetőségét a
hallgató számára biztosítani feltéve, hogy annak lehetősége fennáll. Amennyiben az Egyetem által így
biztosított lehetőségek száma kimerült, a hallgató újabb záróvizsgára csak a következő
záróvizsgaidőszakban jelentkezhet, és az elmulasztott záróvizsgára a távolmaradás szabályait kell
alkalmazni.
(28) A vizsga új időpontjáról az intézet a szóbeli online vizsga időpontját megelőzően két nappal tájékoztatja a
hallgatót.
(29) Amennyiben az online szóbeli vizsga során a záróvizsga bizottságnál merült fel olyan technikai probléma,
amelyet nem sikerült orvosolni, s emiatt a záróvizsga valamely hallgatóra nézve meghiúsult, ezt a záróvizsga
jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a hallgatónak a záróvizsgaidőszakban más vizsganapon új
vizsgalehetőséget kell biztosítani. Ez esetben, ha a technikai okból megszakadt vizsgát a
záróvizsgaidőszakon belül nem lehet megismételni, úgy a hallgató kérelmére az illetékes dékán engedélyével
a vizsgaidőszak lejárta utána 5 munkanapon belül új záróvizsga időpont határozható meg. Amennyiben a
hallgató ezen új időpontban nem jelenik meg, teljesítménye nem értékelhető, és a következő
vizsgaidőszakban megismételhető.
(30) Az online szóbeli vizsga esetén az elnök dönti el, hogy folytatódik, vagy újrakezdődik a félbeszakadt vizsga,
azaz a hallgató új kérdést kap, vagy a korábban megkezdett témáját folytatja.
(31) Az online szóbeli vizsga megtartásának nem akadálya az, ha a záróvizsga bizottságnak egy tagjával
megszakad vagy nem elégséges a kapcsolat.
(32) A kapcsolat létrehozatalának, illetve újra megteremtésének sikertelenségét és az újrahívási kísérleteket a
záróvizsga jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(33) Ha a vizsgázó a záróvizsga során meg nem engedett eszközt vagy a záróvizsga bizottság által tiltott módszert
használ, vagy a vizsgát, annak tisztaságát zavaró magatartást tanúsít, például a mikrofont vagy a kamerát
szándékosan kikapcsolja, vagy a záróvizsga bizottság kérése ellenére az általa használt eszköz kamerájával
késedelem nélkül nem pásztázza körbe környezetét vagy nem mutatja meg közelről az ott található dolgokat,
a záróvizsga bizottság a záróvizsgát felfüggeszti és az általános szabályok szerint kezdeményezi az ügy
kivizsgálását.
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(34) Az értékelés a feleletet követő „zárt” döntéshozatal után történik a Teamsben. Ezt követően, egyesével hívják
vissza a hallgatókat és tájékoztatják a záróvizsga eredményéről. Amennyiben a vizsgázó nem hívható vissza
a döntés kihirdetésére a kihirdetés érvényességét nem érinti.
(35) A döntés és értékelés elektronikus dokumentum formában elérhető jegyzőkönyvben valósul meg, amelyet a
jegyzőkönyvvezető készít el. A jegyzőkönyvvezető az elkészített jegyzőkönyvet először az elnöknek küldi el
jóváhagyásra, majd az elnök jóváhagyása után a bizottság többi tagjának. Az elektronikus dokumentumot a
jóváhagyó emailekkel együtt a jegyzőkönyvvezető az intézeti adminisztrátornak küldi tovább, aki ellenőrzi és
rögzíti az adatokat a Neptunban. Az intézeti adminisztrátor jegyzőkönyvről pdf másolatot készít és továbbítják
a Hallgatói Szolgáltatások munkatársai felé.
(36) A kijárási korlátozások véget értével az Intézeti adminisztrátorok a jóváhagyó emailekkel együtt kinyomtatják
a jegyzőkönyveket, ezeket összefűzik és az elnök, valamint legalább egy tag aláírásával, az intézeti pecséttel
hitelesítik, és továbbítják a Hallgatói Szolgáltatások felé.
(37) Oklevélkiállítás feltétele: a sikeres záróvizsga és az előírt nyelvi követelmények teljesítésének igazolása. A
veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és hallgatókat érintő intézkedésekről szóló
101/2020. Korm. rendelet alapján, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz, de az oklevél
megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le, mentesül a nyelvvizsga letételének
kötelezettsége alól és külön kérelem benyújtása nélkül megkaphatja oklevelét.
(38) Oklevélátadás
a) A Kormány tájékoztatása alapján semmilyen tömegrendezvényt, így az 500 fő alattiakat sem
engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig a koronavírus-járvány miatt.
b) Ezért az oklevelek átvételére személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség. Ennek
időszakáról az egyetem külön tájékoztatóban rendelkezik. Az egyetem biztosítja a járványügyi
helyzetben a személyes érintkezést nem igénylő átadás lehetőségét.
Hatályba léptető rendelkezések
3. §
(1) A koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentéséről szóló 19/2020. (III. 13.) számú Elnöki
Testületi rendelkezések továbbra is érvényben maradnak azzal, hogy
a) az épületek hallgatók általi látogatása kizárólag a jelen rendelkezés 1.§ (12) bekezdésben
meghatározott célból megengedett,
b) a munkáltatói jogkörrel rendelkezők továbbra is felhatalmazással bírnak, hogy meghatározzák a
munkavégzés rendjét minden munkavégzésre irányuló jogviszonyban azzal, hogy a jelen
rendelkezésben foglalt személyes részvételt igénylő feladatok zökkenőmentes ellátását biztosítani kell.
A munkáltatói döntéseket a veszélyeztetett körbe tartozó munkavállalókra nézve különös odafigyeléssel
kell meghozni.
c) jelen rendelkezés 2020. május 18-án lép hatályba.
Készítette:

Szabó Lajos, oktatási rektorhelyettes

2020. május 18.

Ellenőrizte:

Vastag Gyula, kutatási
rektorhelyettes

2020. május 18.

Michalkó Gábor, CDI főigazgatója
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Kiadta:

2020. május 18.

Sárközi-Kerezsi Marica, igazgatási
és szabályozási szolgáltatásokért
felelős vezető
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