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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 20 octombrie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 20 

octombrie 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) 

precum și art. 134 alin. (1) lit. a.) și alin. (5), coroborat cu art. 179 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 265/14 octombrie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 125/S/14 

octombrie 2022. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” și „Háromszék”. 

 

Rog pe domnul Sztakics István-Attila, secretarul general al județului, să ne 

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 26 de consilieri județeni din 

cei 29 în funcţie, lipsind domnii consilieri Kelemen Szilárd-Péter, Para János și Tóth 

Zoltán, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total 

sunt 27 de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 26 consilieri judeţeni din cei 29 

în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, 

iar în calitate de invitaţi participă:  

- Dl. Moscviciov Leonid – șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/birourilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

29 septembrie 2022, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 
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Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului-verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul-verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 septembrie 2022. 

 

La fel și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 7 octombrie 2022, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul 

Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean 

Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului-verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul-verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 7 octombrie 2022. 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de astăzi v-au fost puse 

la dispoziție în format electronic pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

 

 Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Depunerea Jurământului de către domnul Opra-Beni Béla consilier judeţean 

declarat ales, a cărui mandat a fost validat de Tribunalul Covasna; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Covasna; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ,,Desființare construcție administrativ-socială, 

construire bază salvamont și centru de formare-promovare”; 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Județul Covasna 

prin Consiliul Județean Covasna și Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. 

în vederea demarării procedurilor de identificare și valorificare a unor resurse de 

apă minerală naturală și/sau terapeutică posibil existente pe teritoriul 

administrativ al județului Covasna. 

8. Proiect de hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum județean DJ 121F, 

aflate în proprietatea publică a Județului Covasna, din administrarea Consiliului 

Local al Comunei Ghelința în administrarea Consiliului Județean Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de 

întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene către Societatea 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind alipirea 

imobilelor înscrise în C.F. nr. 24536 Malnaș, C.F. nr. 25001 Malnaș, C.F. nr. 25002 

Malnaș, C.F. nr. 25003 Malnaș, C.F. nr. 25004 Malnaș, C.F. nr. 25005 Malnaș, C.F. 

nr. 25006 Malnaș, C.F. nr. 25007 Malnaș, C.F. nr. 25008 Malnaș, C.F. nr. 25009 

Malnaș, C.F. nr. 25010 Malnaș, C.F. nr. 25011 Malnaș, C.F. nr. 25012 Malnaș, C.F. 

nr. 25014 Malnaș, C.F. nr. 25026 Malnaș, C.F. nr. 25027 Malnaș, aflate în 

proprietatea privată a Județului Covasna și a Comunei Malnaș, în cote părți de 

câte ½; 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea declasificării documentelor cu informații 

secrete de stat emise de Consiliul Popular Județean Covasna și de alte entități, 

anterior datei de 1 ianuarie 1990, deținute de Consiliul Județean Covasna; 

12. Diverse 

 

Înainte de aprobarea ordinii de zi, vă informez că, toate proiectele de hotărâri 

au fost avizate favorabil în comisiile de specialitate.  

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 228 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, nu pot 

lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 2, 3, 6, 9 și 11 este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 4, 5, 7, 8 și 10 este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție. 
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Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Depunerea Jurământului de către 

domnul Opra-Beni Béla consilier judeţean declarat ales, al cărui mandat a fost validat 

de Tribunalul Covasna; 

 

Va depune Jurământul domnul consilier județean Opra-Beni Béla, supleant, a 

cărui mandat în funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Covasna a 

fost validat prin Încheierea Tribunalului Covasna din data de 3 octombrie 2022, 

pronunțată în Dosarul nr. 1224/119/2022.  

Domnul Opra-Beni Béla este la III-lea mandat și la fiecare mandat a venit din 

urmă.  

 

Jurământul se depune după următoarea procedură:  

 

Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, 

și va depune Jurământul în limba română.   

 

după care va semna Jurământul în 2 exemplare.  

 

Invit pe domnul Opra-Beni Béla să depună Jurământul.  

 

Rog asistenţa să se ridice în picioare pe tot parcursul ceremoniei de depunere a 

Jurământului. 

(Asistența se ridică în picioare.) 

(Se procedează la depunerea și semnarea Jurământului.) 

 

(Cei din sală aplaudă.) 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc. 

Bine ați venit în rândul nostru și spor la treabă! 

 

Deci, de la această fază a ședinței, Consiliul Județean Covasna se compune din 

30 de consilieri județeni, din care fiind prezenți 27.  

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Covasna; 

 

În acest regulament este cuprins și componența nominală a Consiliului Județean 

Covasna ca urmare a depunerii Jurământului de domnul consilier Opra-Beni Béla 

trebuie să modificăm și această hotărâre. 

  

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

(A sosit domnul consilier Para János. De la această fază a ședinței sunt prezenți 

28 de consilieri județeni.) 

 

Propun să ținem o pauză de 5 minute, timp în care membrii comisiei de 

specialitate din care, domnul consilier județean Opra-Beni Béla dorește să facă parte, își 

aleg un președinte.  

 

După pauză. 

 

Sztakics István-Attila: Dă citire procesului-verbal încheiat cu ocazia alegerii 

președintelui și secretarului Comisiei pentru relații externe, relații cu instituții europene 

și programe transnaționale. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2022;  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022; 

 

Două instituții subordonate au primit bani din programul Programul Erasmus+1, 

și anume: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna a primit 

38.336 de euro și Școala Populară de Arte și Meserii a primit 14.800 de euro. 

Preluăm aceste sume în bugetul nostru și o să le repartizăm celor două instituții. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule președinte, la acest punct nu particip la deliberare și la 

vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

,,Desființare construcție administrativ-socială, construire bază salvamont și centru de 

formare-promovare”. 

 

Avem o clădire împreună cu un teren de 0,5 hectare, pe care am moștenit-o din 

regimul trecut, la Bixad, în partea dreaptă a drumului dintre Bixad și Bálványos. 

Clădirea a fost cândva o casă pentru drumari, care acum este într-o stare destul 

de degradată și trebuie demolată 

Dorim să reconstruim din temelii această clădire. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea colaborării între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. în vederea demarării procedurilor de 

identificare și valorificare a unor resurse de apă minerală naturală și/sau terapeutică 

posibil existente pe teritoriul administrativ al județului Covasna; 

 

Am purtat discuții cu cei de la Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. ca să 

descoperim împreună ce avem sub pământ și îl rog pe domnul vicepreședinte Jakab 

István-Barna să ne prezinte despre ce este vorba. 

Jakab István-Barna: Am inițiat acest material împreună cu domnul Kovács 

Ödön, managerul județului, cu domnul președinte și cu domnul vicepreședinte această 

colaborare cu Societatea Națională a Apelor Minerale, pentru că la această societate se 

află niște informații foarte valoroase în ceea ce privește apele minerale din Județul 

Covasna.  

Această Societate există dinainte de anul 1990 și de-a lungul anilor au acumulat 

foarte multe informații.  

Ceea ce ne interesează este să folosim apele minerale și în general toate lucrurile 

care au un potențial în Județul Covasna pentru dezvoltarea Județului.  

Apele minerale au un potențial foarte mare care, după părerea noastră, nu sunt 

suficient exploatate. 

Noi ne bazăm pe experiența Societății Naționale a Apelor Minerale ca să putem 

să avansăm în această temă. 

În principiu dorim să facem noi foraje și să identificăm ape minerale noi. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Doresc să vă informez că va fi format un grup de lucru din câte trei persoane, din 

partea noastră îl propunem pe domnul Kovács Ödön, administratorul public al 

județului ca și coordonator al proiectului, pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna 

și pe domnul Nemes Előd, colegul nostru din aparatul de specialitate. Ei trei și încă trei 

oameni din partea Societății Naționale a Apelor Minerale vor forma grupul de lucru, 

care va pune în practică prezenta hotărâre. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

preluarea unor sectoare de drum județean DJ 121F, aflate în proprietatea publică a 

Județului Covasna, din administrarea Consiliului Local al Comunei Ghelința în 

administrarea Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba despre drumul de la bifurcație până la pod și din centru până la 

capătul comunei. 

Acest drum am predat comunei ca să poată să facă trotuar lângă drum și unde 

nu s-a efectuat această lucrare preluăm, ca să putem executa lucrările de deszăpezire pe 

timp de iarnă.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a 

drumurilor județene către Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

 

E bine să adoptăm această hotărâre până când încă bate soarele ca să nu avem 

probleme pe urmă.  

Într-adevăr, nu am avut probleme majore cu drumurile din proprietatea 

județului.  

Mici probleme întotdeauna sunt, dar sperăm că vom putea menține această stare 

și anul acesta. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Domnule președinte, la acest punct nu particip la 

deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228 

alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea documentației cadastrale privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 24536 

Malnaș, C.F. nr. 25001 Malnaș, C.F. nr. 25002 Malnaș, C.F. nr. 25003 Malnaș, C.F. nr. 

25004 Malnaș, C.F. nr. 25005 Malnaș, C.F. nr. 25006 Malnaș, C.F. nr. 25007 Malnaș, C.F. 

nr. 25008 Malnaș, C.F. nr. 25009 Malnaș, C.F. nr. 25010 Malnaș, C.F. nr. 25011 Malnaș, 

C.F. nr. 25012 Malnaș, C.F. nr. 25014 Malnaș, C.F. nr. 25026 Malnaș, C.F. nr. 25027 

Malnaș, aflate în proprietatea privată a Județului Covasna și a Comunei Malnaș, în cote 

părți de câte ½; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind solicitarea declasificării documentelor cu informații secrete de stat emise de 

Consiliul Popular Județean Covasna și de alte entități, anterior datei de 1 ianuarie 1990, 

deținute de Consiliul Județean Covasna; 

 

Este vorba de documente emise în perioada 1963-1990. 

Sunt două tipuri de documente la care valabilitatea secretizării este de 50 de ani, 

respectiv de 30 de ani și cât mai rapid dorim să scăpăm de aceste secrete majore. 

Procedura este că trebuie să adoptăm această hotărâre fără a face public cele 

patru anexe. La aceste anexe nici eu nu am acces, nu cunosc ce conțin, pentru că nu am 

certificat ORNISS, deci nu am acces la secretele se stat.   

Desigur, avem un grup de lucru din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna, compus din trei persoane care au acces la aceste acte. 

Hotărârea o vom transmite la Instituția Prefectului pentru exercitarea controlului 

legalității, dar fără anexe.  

Anexele le vom trimite numai la Guvern, iar Guvernul în intimitatea sa va decide 

despre desecretizarea acestor documente. 

Documentele rămân la Consiliul Județean Covasna și după desecretizare cine 

dorește să le vadă poate să se uite pe aceste documente.  
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M-au sunat foarte multe persoane, mai ales ziariști după ce am făcut proiectul 

ordinii de zi, dar nici eu n-am putut să răspund, fiind atât de secrete încât nici eu nu 

cunosc conținutul. 

De altfel, în materialul proiectului de hotărâre sunt prezentate tipurile 

documentelor, instituțiile emitente și instituțiile deținătoare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 

 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.  

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


