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1. Alapadatok:

42011. evi cLXl. torveny 9.S"(1) bekezd6se, valamint a 612015. (xl.
30.) oBH utasit6s 1 14.S-11 LS alapjdn a veszpr6mi Jar6sbirosdg
ugyeloszt6si terv6t az al1bbiak szerint hat6rozom meg:

1.1. A Veszpr6mi Jdrasbirosdg ugyelosztdsi rendj6t a blrosag elnoke,
tartos akaddlyoztatdsa eset6n elnokhelyettese hatArozza meg.

1 .2. Az ugyeloszt6si rend tartalmazza meghat6 rozolt id6szakban a
Veszpr6mi Jdrrdsbir6sdgon mUkod6 tan6csok szArn6l, a birflk, titk6rok,
blrosagi ugyintez6 Sltal int6zett ugycsoportokat, az eljdr6s rendjet
akaddlyoztatds eset6n, az ugyelosztdsra jogosult meghat6roz1silt 6s az
ugyelosztas m6dj6t.

"Az ugyelosztdsi rend alapelvei:
a") az ugyelosztdsi rendnek minden bt6ra, titkdrra 6s bfrosagi
ugyintez6re ki kell terjedni
b.) az ugyelosztdsi rendet dltal6nos m6don kell megalkotni [gy, hogy
abbol megdrllapithato legyen , az |rkezo igyet melyik bir6nak, titk6rnak
birosagi ugyintez6nek kell kiosztani
c.) az ugyelosztdsi rendet a kioszt6s szempontjaira vonatkoz6an naptdri
6ven belul kizarolag el6re meghatd rozott eljdr6si rendben lehet
modositani
az ugyeloszt6si rendt5l az eljitrtl.si torv6nyekben szab6lyozott esetekben,
illet6leg igazgatdsi uton a blrosdg rnrikodes6t 6rint6 fontos okbol lehet
elt6rni.
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d.) az ugyelosztdrsi rendben meg kell hatArozni, hogy milyen
id6szakonkent kell megvizsgdlni a kiosztdsnak a munkateher jelentSs
elter6s6t ered m6n yezS hat6sat
e.) a kordrbban kiosztott ugy dtosztdsakor is az ugyelosztdsi rend
alapelveinek megfelel6en kell eljarni
f.) az ugyelosztds m6dszer6t elore meghat6rozott elvek ment6n,
kiszdmithat6an 6s atl6that6an kell meghatArozni 6s szubjektiv dont6sek
nelkul alkalmazni
g.) senki nem vonhato el torv6nyes birdjet6l, titkArj5t6l

1 .3. alapfogalmak:
t6ru6ny 6ltal rendelt bfro: az elj{r1si szabdlyok szerint, a hat6skorrel 6s
illet6kesseggel rendelkezS birosAgon mUkod6, el6re meghat6rozott
ugyelosztdsi rend alapjan kijelolt bfr6, titk6r

ugyszak: az ugyeloszt6si rend szempontjab6l ugyszak a buntet6 6s
civilisztikai ugyszak, azzal, hogy a Veszpr6mi Jar6sbfr6s6gon a buntet6
ugyszak magdban foglalja a szab1lysertesi ugyeket, mfg a civilisztikai
ugyszak magdban foglalja a polgdri, gazdasagi es v6grehajtasi ugyeket
is

]gycsoporT: a birosdgi ugyek tdrgyuk, valarnint az alkalmazando anyagi
es eljdrr6si szabdlyok azonoss6ga, kulonboz6sege vagy specialit6sa
szerinti csoportosit6sa

ugybeosztds: annak nneghatdrozAsa, hogy az egyes tandcsok mely
ugyekben jdrhatnak el

Agykiosztas: annak meghatdrozAsa, hogy az ugyek tandcsok szerinti
eloszt6sa milyen szabdlyok alapjan tortenik

helyettesitds: az eljAro b116, titk6r, birosagi ugyintez6 vdratlan
akaddrlyoztatAsa eset6n kovetend6 elj6rSs

2. AbirosSgon mffkod5 iigyszakok
2"1. Buntetd ugyszak
B. els6fok0 buntet6 ugyek
Bpk" buntet6 nemperes ugyek
Fk. fiatalkor0ak buntet6 ugye
Bny" nyomoz1si bfroi ugyek
lr. idegenrend6szeti ugy
Beu. egy6b (vegyes) ugy



Szk" szab6lys6rtesi hat6sag hatlrozata ellen beny0jtott kifogds
Sze. elzdrdssal is s0jthato szab6lysert6s miatti ugy
Szpd. p6nzbf rsdg Atv{ltoztatdsa irdnti ugy
Szka.kozerdekfi munka drtvdltoztatdsa irdnti ugy
Szo" szab6iys6rtesi ugyben emelt ugyeszi 6v6s
Szve. szab6lys6rtesi egyeb (vegyes) ugy

2.2. Civilisztika Agyszak
P" elsSfokri polgdrri peres ugy
Pk. polgdri nernperes ugy
G. gazddrlkodo szervezetek egyrndrs kozotti peres uEye
Gpk.gazddlkod6 szervezetek egymds kozotti nemperes ugye
Pv. egyeb (vegyes) ugy
Vh. vegrehajtdsi ugyek

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztSs

3.1. Az ugyek kioszt6s6t buntet6 ugyszakban az elnok, civilisztika
ugyszakban az elnokhelyettes v6gzi, akik egymdst akad6lyoztatils
eset6n kolcsonosen helyettesftik. Mindket vezetS egyidejri
akad6lyoztatAsa eset6n az {ltaluk esetileg kijelolt dolgoz6 jogosult az
ugyeket kiosztani.

3.2.1. Buntet5 ugyszak:
A peres buntet6ugyek novekv6 ugyszdrrn szerinti sorrendben, a bir6i
tan6csok emelked6 sz6msorrendj6ben kerulnek kioszt1sra. A fiatalkor0
vdrdlottak ellen indult buntet6 ugyeket, illetve a Be. 175 l5l esl6l
bekezd6s6ben felsorolt ugyeket kizarolag ezen ugycsoportokra kijelolt
birSk kapjak. Ezen ugyek sz6tosztas6t kovet6en kell kiosztani az egy6b
ugyeket"
A tdrgyaldsi kedvezm6nnyel rendelkez6 birak sz1mdra ardnyosan
kevesebb ugy kerul kioszt6sra.

A peren kfvuli ugyek novekv6 ugyszdm szerinti sorrendben , a tan6csok
emelked5 sz6msorrendj6ben kerulnek kiosztflsra. A fiatalkor0 vdrdlottak
ellen indult peren kivuli ugyeket, illetve a Be. 175 l51 6s 16l
bekezdes6ben felsorolt brjncselekmenyek miatt indult peren kfvuli
ugyeket kizflrolag ezen ugycsoportokra kijelolt bir1k kapj6k.

Ha a vadlott(ak) el6zetes letart6ztatdsban van(nak), vagyis az un.
foglyos ugyeket, amennyiben azok fiatalkoru vSdlottak ellen indult ugyek,
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if letve a Be. 17.S. l5l es /6/ bekezd6s6ben felsorolt ugyek, fent ezen
ugyek int6z6s6re kijelolt bfrdk kapjak kizflrolag, szint6n novekv6
ugyszdm szerinti sorrendben.
Minden mds buntet6 ugyben a foglyos ugyek, novekv6 ugysz6m szerinti
sorrendben, a buntet6 ugyszakban itelkez6 valamennyi tan6cshoz
kerulnek kioszt6sra.
A nyomozAsi bir{k r6sz6re hetenk6nti vdlt6suknak megfelel6en kerulnek
kiosztdsra az ugyek. Az adott h6ten 6rkez5 ugyeket az arra a h6tre
beosztott nyomozdsi blro kapja. Figyelemmel arra, hogy Dr.Litkei-Szabo
Anita peres 6s peren klvuli buntet6ugyeket is int6z, a nyomozasi biro
feladatko16be tartoz6 ugyek kozul kizarolag k6nyszerint6zked6s
elrendel6se, gyermekkor0 meghallgat6sa 6s megeloz6 tdvoltartds
elrendel6se tdrgydban 6rkezett ugyek kerulnek kiosztds6ba. Dr. Varga
Erika bir6 rdszdre valamennyi, nyornoz6si bir6 hat6skor6be tartozo igy
kioszthato.

Szabdlys6rt6si ugyek 6s mag6nvddas szem6lyes meghallgatdsok:

A szabdlysertesi ugycsoportban a kifog6ssal 6rkez5 ugyekben a
p6nzblrs6gok 6tv6ltoztatdsa tdrrgydban 6s az elzdr6ssal buntethet6
szabSlys6rt6sek ugy6ben ezen ugycsoportokra kijelolt titkdrok jdrnak el.
Az ugyek novekv6 ugyszdm szerinti sorrendben, tandcs szdmaik
emel ked 6 szdmsorrendj6ben keru I nek kios ztAsra.
A gyorsitott szabSlys6rt6si eljdrdsokat az ugyeletes titk6r intezi.
Amennyiben a kifogdssal |rkezo ugyben t6rgyalds tart6s6t k6rik, fenti
titkarok jarnak el azzal, hogy a t6rgyalds tartdsdra ir6nyulo k6relem
tan6csvd ltozdst nern ered m6nyez"

Magdrnv6das ugyben, szem6lyes rneghallgatdsokon ezen ugycsoport
int6z6s6re kijelolt titk6rok jdrnak el. Az ugyek novekv6 ugyszdm szerinti
sorrendben, tandcs szdmaik emelked6 szdmsorrendj6ben kerulnek
kioszt6sra.

3.2.lL Civilisztika ugyszak:
A polgari 6s gazdasdgi peres uEyek kiosztdsa a fenti tandcsok kozott,
novekv6 ugyszdm szerinti sorrendben, a tandcsok emelked6
szdmsorrendj6ben tortenik, vdlogat6s nelkul.

A tdrgyalasi kedvezm6nnyel rendelkez6 birak sz1mfira ardnyosan
kevesebb ugy kerul kiosztdsra.

A peren kivuli ugyek, valamint a v6grehajtdsi ugyek kioszt6sa ezen
ugycsoportokban val6 eljdrdsra kijelolt titk6rok kozott tort6nik, novekv6



ugysz6m szerinti
sz6msorrendj6ben"

A v6grehajtasi lapok,
i16nt indult ugyek
kioszt6sra.

5

sorrendben, tandcs szdrmaik emelked6

zflrad|kok ki6llitasa, bir6sdgi letilt6sok elrendel6se
a veErehajt6si (biros6gi) ugyint1zSnek kerulnek

3.3.,42 6ltaldnosan alkalm azatt ugykiosztdsi m6dszert6l elt6r6s esetei

A fentiekhez kepest kivetelt jelent a torv6nykez6si szunet idoszaka,
amikor a foElyos ugyek a szabadsdgoldsi tervvel osszlrangban kerulnek
kiosztdsra. A foglyos ugyek soron kivuliseget 6lveznek.

A Be. XXV|ll. fejezet6ben rogzitett kulonleges eljdrdsokban, az
alapugyben eljart biro jar el.

Osszbuntet6si elj6rast az a blro folytatja le, aki az alapugyekben
utolsokent jogerone emelkedett ugyben eljart.

Egyesitesre irdnyulo ngyeszi indltvdny esetfln az ugyet az inditvdnyban
megjelolt, kordbban 6rkezett ugyben eljdr6 tan6cs kapja; egyesit6s
megfontolasa cel.jabol.

A biros6g ele allftasokat az arra a napra beosztott ugyeletes bir6 int6zi,
targyalja azzal, hogy a fiatalkorO vddlott ellen indult ugyekben, illetve a
Be. 17.S. /5/ es /6/ bekezd6s6ben felsorolt ugyekben csak kijelolt birok
jdrhatnak el. Az ugyek kiosztdsdt az elnok, tdvoll6te eset6n az {ltala
kijelolt dolgozo v6gzi az ardnyos ugyeloszt6st figyelembe v6ve.

,A v6grehajtds megsznntet6se 6s korldtozdsa irdnt indult polgdri peres
uEyek - figyelemmel ezen uEyek soronkivulisegere - lajstromoz6sukat
kovet6en egyenk6nt, a tandcsok emelkedo sz6msorrendj6ben kerulnek
kiosztdsra.

Ujraindult ugyekre vonatkozo kulon szabdlyok:

A hatSlyon kivul helyez6s folytan megism6telt eljdr6sban, civilisztika
ugyszakban, az a tandcs t6rgyal, amelyik a hatdlyon kivul helyezett
hatdrozatot hozta. Azonban, ha a m6sodfok m6s tandcs elj6rasat
rendelte el, illet6leg buntet6 ugyszakban akkor, ha a hatdlyon kivul
helyez6s megalapozatlans6g okabol tort6nt, az el5z6 pontokban frtak
6rtelemszerfi alkalmazdsdval, az ugy 0j tan6csra kerul kiosztdsra. A
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Be. 544.$-dban szabdlyozott ugyekben, ha tdrgyal6s tartasat k6rik, ez a
korulm6ny nem eredm6nyez tanflcsvdltoz6st.
A felfuggeszt6sek, f6lbeszakaddsok, szunetel6sek, a Pp. 124.S. e')
bekezd6s6nek 6s a Pp. 130.$-6nak alkalmazAsdt kovet6 rijraiktatdsok,
nem ered m6nyeznek tandcsv6ltozdst.

Az egyenletes munkateher biztositdsa v6gett a bf r6sag elnoke,
akaddrlyoztat1sa eset6n elnokhelyettese negyed6vente megvizsg 6lja az
ugyelosztdsnak a birak 6s titk6rok kozotti munkateherben jelent6s
elt6r6st eredm6nyez6 hatdsdt. A vizsg6lat alapjat buntet6 6s polg6ri
peres ugyek eset6n az adott id6szakban 6rkezett, kezdSirati vdltozok
alapjAn meghatdrozott stilyszdmok egy tandcsra juto osszege k6pezi.
Egyeb peres 6s peren kivuli ugyek eset6n a vizsgAlat alapja az adott
idoszakban, tandcsonk6nt 6rkezett ugyek darabszdma.
Bunteto es polgari peres ugyek eset6n az elnok, illetve elnokhelyettes
legk6s6bb a t6rgy negyed6v utols6 honapja 15. napjaig a BllR program
alapjdn tan6csonk6nt osszesiti a targy negyed6vben addig kiosztott
stllyszdmokat. Az 0jraindult ugyek s0lyszflmai az osszeslt6skor polg6ri
ugyszakban nern szdm[tand6k" Amennyiben az osszegz6s
eredm6nyek6nt a tan6csonk6nt kiosztott ugyek osszegzett s0lyszlmai
kozott elt6r6s mutatkozik, 0gy azl a kovetkez6k szerint kell kiegyenlfteni:
A kiegyenlites viszonyitdsi alapja a legmagasabb osszegzett s0lyszAm.
Az fjonnan 6rkezett ugyek a kiegyenlites sor6n kiz1rolag az
alacsonyabb osszegzett s0lysz6mokat elert tan6csokhoz kerulnek
kioszt6sra egymdst kovet6en, kezdve a legalacsonyabb osszegzett
srilyszdmot elert tan6ccsal. Amelyik tan6cs el6ri a legmagasabb
osszegzett s0lysz6mnak megfelel6 s0lysz6mot, a tovdbbi kioszt6sb6l
kimarad. Amint a kiegyenlftes valamennyi tan6cs vonatkozSsdban
megtortenl, az ugykioszt6s annak dltalanos rendje szerint folytatodik"
A s0lysz6mmal nem bir6 ugycsoportok esetdn a kiegyenlit6s a peres
ugyek fent leirt kiegyenlltesi rnechanizmusdnak rnegfelel6en tort6nik,
azzal, hogy a kiegyenlit6s alapja a kiosztott ugyek darabszdma"

3.4. Az ugykiosztds menete

A bunteto 6s polgdri kezel6irod6k a be6rkez6 ugyeket az igyszdmok
kiosztdsa el6tt csoportokba osztjAk az alSbbiak szerint:

Buntet6 kezeloiroda:
- fk-s ugyek,
- Be" 17" S. l5l es 16l bekezdes6be tarlozo ugyek,
- egyeb buntet6 ugyek
- Be" 544. $-a szerinti ugyek,



- Bk-s ugyek, (Beu.)
- szab{lysert6si u gyek.

A fentiek szerint csoportba sorolt ugyeket abc sorrendbe kell rendezni,
az l"r. v6dlott, illet6leg az l.r" elj6ras al6 vont szem6ly nev6nek
figyelembe v6tel6vel. Az flgy sorba rendezett ugyek ezt kovet6en a
buntet6 ugyszakban, illet6leg szabSlys6rtesi ugyszakban emelkedo
sorrendben kapjdk meg az Ugysz6maikat.

A polgdri peres, peren kivuli 6s v6grehajtdsi ugyeket ezen ugycsoportok
szerint kulon-kulon abc sorrendbe kell rendezni , az L r" alperes vagy az
l.r. kotelezett, ad6s nev6nek figyelembe v6tel6vel. Az igy sorba rendezett
ugyek ezt kovetSen kapjdk meg az ugysz6mokat emelked6
sz6msornendben.

3"5. Az iratok bemutatdsa az ugykioszt6sra jogosultnak

A kezdoiratot 6s a kezdoiratkent kezelend6 iratot az esetleges el6zm6nyi
iratokkal felszerelve az irodavezet6 lehet6seg szerint a lajstromba
tortenS bejegyzes napjdn, de legkes6bb az 6rkez6st kovet6 munkanapon
bemutatj a az ugyeloszt6sra jogosu ltnak.

3"6. Az ugyek 6rtosztds6nak rendje

A biro 6s birosdgi titkar tart6s, el6reldthat6lag 3 honapot meghalado
tavoll6te eset6n a rA kiosztott ugyekben a szuks6ges int6zked6sek
megt6tel6rol, az ugy 6toszt6s6val a bf rosag elnok6nek, illetve
elnokhelyettes6nek azonnal int6zkednie kell, ha az adott ugyben a
biros6g ugyforgalmi helyzet6re tekintettel vagy mds okbol az ngy
torv6nyes hat6rid6n beluli, iddszerfi elint6z6se nem biztosithato.
Amennyiben a tart6san tdrvollev6 bir6, illetve bir6sdgi titkar valamennyi
ugyenek azonnali Stoszt6sdra nincs lehet6s6g, vagy az a fentiek ok6n
nem indokolt, ugy a biros6E elnoke, illetve elnokhelyettese az ugyek
Stoszt6sArol a birosdgok igazgatdsarol szolo 612A15 sz. OBH utaslt6s
106. S. l2l bekezdes6ben foglaltak szerint int6zkedik. A kordbban
kiosztott ugyek 6toszt6sakor is a fent r6szletesen ismertetett
szabdlyoknak megfelel6en kell elj6rni, tehat az automatizmus
biztosit6sdval.
lVl6r kiosztott uEyek eset6ben bfro vagy titkar helyettesltds6re nincs
lehet6s6g, az ugy atoszt{sra kerul.
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3.7. A beosztott birdk altal int6zett ugyek felsorol6sdt az l. sz6mu
mell6klet, mig a beosztott titk6rok dltal int6zett ugyek felsorolSsdt a ll.
szdm0 mel l6klet tartalmazza.

Jelen ugyelosztdsi rend visszavondsig, m6dositdsig, de legfeljebb
2018. december 31-ig 6rv6nyes.
Az ugyelosztdsi rendet, a targyevet megeloz6 6v december 10-ig ki kell
fuggeszteni a polgdri, bunteto 6s v6grehajtdsi kezel6iroddkban.

Dr. G
a j6r6s

e Zsolt
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1. Mell6klet: A beosztott bir6k Slta! int6zett i.igyek
A melleklet idobeli hatSlya: 2018" janudr 1.-2018. december 31.

Tandcsszdm N6v nt1zett Aqvcsopott

1.8. Dr. Bihari Viktoria
B. els6fok0 brintet6 rigyek
Fk. fiatalkor0ak brintet6 rigye
Bpk. btintet6 nemperes Ligy
Beti. eov6b veoves uov

2.8. Dr. Sz6ntai Orsolya
B, els6fok0 buntet6 ugyek
Bpk. buntet6 nemperes Ugy
Beu. egyeb vegyes rigy

3,8. Dr. Szildgyi lstvdn
B. elsofok0 brintet6 iigyek
Bpk. brintet6 nemperes ugy
Betl. egyeb vegyes rigy

4.8. Dr. Rohonyi Zsuzsanna
B" els6fokri buntetci ugyek
Fk. fiatalkor0ak buntet6 rigye
Bpk. brintet6 nemperes ugy
Beri. eov6b veoves uov

5.8" Dr, Rebay Judit
B. els6fokri btrntet6 ugyek
Bpk. buntet6 nemperes rlgy
Beu. egyeb vegyes ugy

6.8, Dr" GrdplerAnita
B, els6fok0 buntet6 ugyek
Bpk. buntet6 nemperes rlgy
Beu, egyeb vegyes rigy

9.8" Dr. Gyenizse Zsolt
B. els6fok0 brinteto tigyek
Fk. fiatalkor0ak b[intet6 tigye
Bpk. bunteto nemperes ugy
Betl. eov6b veoves uov

10"8, Dr. Ldszlo Krisztina
B. els6fokri buntet6 ugyek
Fk. fiatalkorfak buntet6 ugye
Bpk, btintet6 nemperes ugy
Beri. eqvdb veqves uov

11.8. Dr. Litkei-Szabo Anita
B. els6fok0 bunteto ugyek
Fk, fiatalkor0ak biinteto ugye
Bpk. buntet6 nemperes rigy
Beu. egyeb vegyes ugy
Bnv. nvomozdsi bfroi uqvek

13.B. Dr. Bitdn6 dr. Hartmann Krisztina
B. els6fok0 buntet6 ugyek
Fk. fiatalkor0ak buntet6 rigye
Bpk. btintet6 nemperes ugy
Ber.i. eqv6b veqves uqv

14.8. Dr, Varga Erika Bny, nyomozdsi biroi ugyek

16.8. Dr. Pfeffer Regina
B. els6fok0 buntet6 rlgyek
Fk, fiatalkor0ak btlntet6 tjgye
Bpk. buntet6 nemperes Ligy
Beri. eov6b veoves liov
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Tandcsszdm N6v nt€zett Uqvcsopoti

2.P. Dr. Benyo Gyorgy
P. elsofokri polg6ri peres ugy
G. gazddlkod6 szervezetek peres
ugye

3P. Dr. Juh6sz Gergely
P. els6fok0 polg6ri peres rigy
G. gazddlkod6 szervezetek peres
ugye

4.P. Dr. Tr6n L1szlo
P. els6fok0 polgdri peres ugy
G. gazdalkod6 szervezetek peres
ugye

5.P. Dr. Kosztyu Timea
P. els6foku polgdri peres rigy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye

8.P. Dr. Barna Theodora
P. elsofok0 polgdri peres rigy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye

LP" Dr. Birk6s Gabriella
F. els6fok0 polgdri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye

10.P. Dr. Vincze Edina
P. els6fok0 polgdri peres rigy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
tigye

11.P" Domjdnn6 dr. Kispdl Erika
P. els6fok0 polg6ri peres ugy
G. gazddlkod6 szervezetek peres
rigye

12.P. Dr. PusztaiAgnes
P. elsofok0 polgdri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye

14.P. Dr. KdntorAur6l
P. els6fokri polgdri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
rigye

15.P. Dr. Andr6 Tibor
P" elsofok0 polg6ri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye

16.P. Dr. Hal6sz P6ter
P. els6fok0 polgdri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye
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2. Mell6klet: A beosztott titk6rok 6ltal int6zett tigyek
A mell6klet idobeli hat6lya: 2018. janudr 1.-2018. december 31"

Tandcsszdm Nev tntdzett uqvcsopott

22.52. Dr. Huszdr Eszter
Va I a me n n yi szab 6lyse rt6 s i

ugytipus
Bpk. buntet6 nemperes ugyek

23.Vh" Dr. Sztits Katalin
Vh. v6grehajtdsi urgyek
Pk. polg6ri nemperes ugy
Gpk. gazddlkodo szervezetek
nemperes ugye
Pv. eqv6b (veqves) uqv

25.52. Dr. Horvdth Bedta
Va la me n n yi szabAlys6 rt6s i

ugytipus
Bpk" buntet6 nemperes ugyek

25.Vh. Dr. tsudai D6vid
Vh. v6grehajtdsi ugyek
Pk. polgari nemperes ugy
Gpk. gazdalkod6 szervezetek
nemperes ugye
Pv. eqv6b (veqves) uqv

26.52. Dr. Cseri Gabriella
Valamennyi szabSlysertesi
ugytipus
Bpk. bunteto nemperes ugyek

30.vh. Dr. Olt6rczy Ad6nn
Vh. v6grehajtdsi ugyek
Pk. polg6ri nemperes ugy
Gpk. gazdalkod6 szeruezetek
nemperes ugye
Pv. eqv6b (veqves) uqy


