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A Veszpr6mi J6r6sbirosag Ugyeloszt6si Rendje
(2019. szeptember 1-t6l - december 31-ig terjed6en)

1. Alapadatok:

A2011. evi CLXI. torveny 9.S. (1) bekezd6se, valamint a 612015. (Xl. 30.)
OBH utasitds 114.S-119.S alapjan a Veszpremi J6r6sbirosdg ugyelosztdsi
terv6t az alabbiak szerinthat(trozom meg:

1.1. A Veszpr6mi Jdr6sblrosdrg ugyelosztdsi rendj6t a blr6sSg elnoke,
ta rtos a kad d I yo ztat1sa esete n e I n o kh e lyettes e hatArozza m eg .

1 .2. Az ugyelosztdsi rend tartalmazza meghatd rozott idoszakban a
Veszpremi Jarasbir6sdgon mfikod6 tandcsok szitmAt, a bir1k, titk6rok,
biros6gi ugyintezS altal int6zett ugycsoportokat, az eljdrdrs rendjet
akad6lyoztatds eset6n, az Ugyelosztdsra jogosult meghatdroz1sAt 6s az
ugyelosztas modjat,

Az ugyelosztdsi rend alapelvei:
a.) az ugyelosztdsi rendnek rninden bfr6ra, titk6rra 6s blrosdgi ugyint6zore
ki kell terjedni
b.) az ugyeloszt6si rendet drltaldnos m6don kell megalkotni 0gy, hogy
dbb6l megdllapithat6 legyen, az 6rkezo ugyet melyik bfr6nak, titkdrnak
biros6gi ugyintez6nek kell kiosztani
c.) az igyelosztdsi rendet a kioszt6s szempontjaira vonatkoz6an napt6ri
6ven belul kizArolag elore meghatdrozott eljar6si rendben lehet
m6dositani
az ugyelosztdsi rendt6l az eljdrdsi torv6nyekben szabalyozott esetekben,
illetoleg igazgatAsi riton a blrosdg mrikodeset 6rinto fontos okbol lehet
elt6rni.
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d.) az ugyelosztdsi rendben meg kell hatarozni, hogy milyen
idoszakonk6nt kell megvizsg6lni a kiosztSsnak a munkateher jelentos
elt6r6s6t ered m6n y ezo hatdsAt
e.) a kordbban kiosztott ugy dtosztdsakor is az ugyelosztdsi rend
alapelveinek megfelel6en kell elj6rni
f,) az ugyelosztds modszer6t el6re meghatdrozott elvek ment6n,
kiszdmithat6an es atlathatoan kell meghatarozni 6s szubjektiv dont6sek
nelkul alkalmazni
g.) senki nem vonhat6 el torv6nyes biraj6t6l, titkerjdt6l

1 .3. alapfogalmak:
torueny altal rendelt biro: az eljAritsi szab6lyok szerint, a hatdskorrel 6s
i I let6kess6ggel rendel kezo birositgon m U kod o, el6re meghatdrozott
ugyeloszt6si rend alapjan kijelolt bfr6, titkar

Aqvszak: az igyeloszt6si rend szempontjeb6l ugyszak a bunteto 6s
civilisztikai ugyszak, azzal, hogy a Veszpremi Jdr6sbirosdgon a bunteto
ugyszak magdban foglalja a szabAlys6rt6si ugyeket, mig a civilisztikai
tlgyszak magSban foglalja a polgdri, gazdasagi es v6gr.ehajtdsi ugyeket
is

ilgycsoport: a birosdgi ugyek t6rgyuk, valamint az alkalmazando anyagi
es elj6rdrsi szabSlyok azonossdga, kulonboz6s6ge vagy specialitdsa
szeri nti csoportos it6sa

Aqvbeosztds: annak meghat6rozAsa, hogy az egyes tandcsok mely
ugyekben jdrhatnak el

Uqvkiosztas: annak meghatdrozlsa, hogy az Ugyek tandcsok szerinti
elosztdsa milyen szabSlyok alapj6n tortenik

helyettesites: az eljAro blro, titk6r, birosagi ugyintez6 v6ratlan
akada lyo ztat1sa eset6n kovetend o eljarSs

2. Abiros6gon mfikod5 tigyszakok
2.1. Buntet6 ugyszak
B. elsofokti buntet6 ugyek
Bpk. buntet6 nemperes ugyek
Fk. fiatalkorfak buntet6 0gye
Bny. nyomozdsi biroi ugyek
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lr. idegenrend6szeti ugy
Beu. egyeb (vegyes) ugy
Szk. szab6lysertesi hatosd g hatarozata ellen beny0jtott kifogas
Sze. elz6r6ssal is s0jthat6 szab6lysertes miatti ugy
Szpd. p6nzbirsdg dtvaltoztat6sa iranti ugy
Szkd. kozerdekU munka 6tvdltoztat6sa irdnti ugy
Szo. szab6lys6rtesi ugyben emelt ugyeszi ovds
Szve.szabalysert6si egyeb (vegyes) ugy

2.2. Civilisztika ugyszak
P. els6foku polgari peres ugy
Pk. polgdri nemperes ugy
G. gazddlkodo szervezetek egymds kozotti peres ugye
Gpk, gazd6lkod6 szervezetek egymds kozotti nemperes ugye
Pv. egy6b (vegyes) ugy
Vh. vegrehajtasi ugyek

3. Ugyszakok szerinti iigykios ztils

3.1. Az ugyek kiosztdsdt bunteto ugyszakban az elnok, civilisztika
ugyszakban az elnokhelyettes v6gzi, akik egymdrst akad6lyoztatls eset6n
kolcsonosen helyettesitik. Mindket vezet6 egyidejrl akaddlyoztatlsa
eset6n az altaluk esetileg kijelolt dolgozo jogosult az ugyeket kiosztani.

3.2.1. Bunteto ugyszak:
A peres buntet6ugyek novekvo ugysz6m szerinti sorrendben, a biroi
tan6csok emelked6 szdmsorrendj6ben kerulnek kiosztdsra. A fiatalkoru
vddlottak ellen indult bunteto ugyeket, kizitrolag ezen ugycsoportokra
kijelolt birak kapjak. Ezen ugyek sz6tosztdsat kovetoen kell kioszlani az
egyeb ugyeket.
A t6rgyal6si kedvezm6nnyel rendelkezo birdk sz1mAra ar6nyosan
kevesebb ugy kerul kiosztdsra,

A peren kivuli ugyek novekvo ugysz6m szerinti sorrendben , a tandcsok
emelked6 szdmsorrendj6ben kerulnek kiosztAsra. A fiatalkoru vddlottak
ellen indult peren kivuli ugyeket, kizArolag ezen ugycsoportra kijelolt birlk
kapjak.

Ha a vadlott(ak) el6zetes leiartoztatdsban van(nak), vagyis az un. foglyos
ugyeket, amennyiben azok fiatalkoni v6dlottak ellen indult ugyek, ezen
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ugyek int6z6s6re kijelolt birak kapjak kiztrolag szint6n novekv6 ugysz6m
szerinti sorrendben.
Minden mds bunteto ugyben a foglyos ugyek, novekvo ugyszdm szerinti
sorrendben, a bunteto ugyszakban ilelkezS valamennyi' tandcshoz
kerulnek kiosztSsra,

A nyomozasi birak r6sz6re hetenk6nti v6lt6suknak megfeleloen kerulnek
kiosztdsra az ugyek. Az adott h6ten 6rkez6 ugyeket az arra a h6tre
beosztott nyomoz1si biro kapja. Figyelemmel arra, hogy a Vlll. tan6cs
peres 6s peren kivuli buntet6ugyeket is inl6z, a nyomozdsi bfro
feladatkor6be tarlozo ugyek kozul kizarolag k6nyszerintezked6s
elrendel6se 6s megeloz6 tdvoltartds elrendel6se tdrrgydban 6rkezett
ugyek kerulnek kioszt6sdba. A XlV. tandcs r6sz6re valamennyi nyom ozAsi
biro hatdskor6be tartozo ugy kioszthato. K6nyszerint6zked6s
meghosszabbftdsa tArgyaban az elrendelo blro jar el.

SzabSlysertesi ugyek 6s rnagdnvddas szem6lyes meghallgatdsok:

A szabdlys6rtesi ugycsoportban a kifog6ssal 6rkez5 ugyekben a
p6nzblrsdgok 6tvdltoztat6sa t6rgydban 6s az elz6rdssal buntetheto
szab6lys6rt6sek ugyeben ezen ugycsoportokra kijelolt titkdrok j6rnak el.
Az ugyek novekv6 ugyszdm szerinti sorrendben, tandcs sz6maik
emel ked o sz6 msorre ndj6be n keru I nek kios ztasra 

"

A gyorsitott szab6lys6rt6si eljdrdsokat az ugyeletes titkdrr int6zi.
Amennyiben a kifog6ssal 6rkez6 ugyben targyal6s tart6sdrt k6rik, fenti
titk6rok jarnak el azzal, hogy a t6rgyalSs tartds6ra irdnyulo k6relem
tandcsvdltoz6st nem eredm6nyez.

Magdnvddas ugyben, szem6lyes meghallgat6sokon ezen ugycsoport
int6z6s6re kijeldlt titkdrok jdrnak el. Az ugyek novekv5 ugyszdm szerinti
sorrendben, tandcs szdmaik emelked6 szdmsorrendj6ben kerulnek
kioszt6sra.

3.2.11. Civilisztika ugyszak:
A polgdri 6s gazdas6gi peres ugyek kiosztdsa a fenti tandcsok kozott,
novekv6 ugysz6m szerinti sorrendben, a tandcsok emelkedo
szdmsorrendj6ben tortenik, v6logatas nelkul.

A tdrgyaldsi kedvezm6nnyel rendelkez6 blrak szAmAra ar6nyosan
kevesebb ugy kerul kiosztdsra.
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A peren klvuli ugyek, valamint a v6grehajtdrsi ugyek kiosztdsa ezen
ugycsoportokban valo eljardsra kijelolt titkdrok kozott tort6nik, novekvo
ugyszSm szerinti sorrendben, tandcs szlmaik emelked6
szdmsorrendj6ben.
A v6grehajtasi lapok, z1radlkok ki6llitdsa, bir6s6gi letiltasok elrendel6se
irdnt indult ugyek a v6grehajtdsi (birosagi) ugyintez6nek kerulnek
kiosztdsra"

3.3: Egyeb ugyelosztdsi m6dszert nem alkalmazunk.

3.4. Az drltalSnosan alkalmazott ugykiosztdsi modszertol elt6r6s esetei

Afentiekhez k6pest kiv6telt jelent a torv6nykez6si szunet id6szaka, amikor
a foglyos ugyek a szabads6gol6si tervvel osszhangban kerulnek
kioszt6sra. A foglyos ugyek soron kivuliseget dlveznek.

A torv6nykez6si szunet idoszak6ban a Be. C. fejezete szerint indult
ugyekben az adott id6szakban beosztott ugyelet titkdrr jdr el.

A Be. XCIV. fejezet6ben rogzitett 6s huszonegyedik r6sz6ben foglalt
eljdrr6sokban, az alapugyben eljdrt biro jar el.

Osszbuntet6si eljardst az a bfro folytatja le, aki az alapugyekben
utols6k6nt joger6re emel ked ett u gyben e ljdr rt.

Egyesitesre ir6nyulo ugyeszi inditvdny eset6n az igyet az inditvdrnyban
megjelolt, kor6bban 6rkezett ugyben eljaro tandcs kapja; egyesit6s
megfontol6sa celjabol.

A biros6g ele bllitasokal az arra a napra beosztott ugyeletes biro int6zi,
tdrrgyalja azzal, hogy a fiatalkorU vddlott ellen indult ugyekben csak kijelolt
birok jarhatnak el" Az ugyek kiosztdsdt az elnok, t6voll6te eset6n az 1ltala
kijelolt dolgozo v6gzi az arlnyos ugyelosztdst figyelembe v6ve.

A v6grehajtas megszuntet6se 6s korlstozAsa ir:5nt indult polgdri peres
ugyek - figyelemmel ezen ugyek soronkfvulis6gere - lajstromozdsukat
kovet6en egyenk6nt, a tandcsok emelked5 szdmsorrendj6ben kerulnek
kiosztdsra.
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Ujraindult ugyekre vonatkozo kulon szabdlyok:

A hat6lyon kfvul helyez6s folytdn megism6telt eljdrdsban, civilisztika
ugyszakban, az a tandcs t6rgyal, amelyik.a hatdlyon kivul helyezett
hatarozatol hozta. Bunteto ugyszakban akkor, ha a hatdrlyon kivul
helyez6s megalapozatlans6g okabol tort6nt, az elozS pontokban irtak
6rtelemszeril alkalmaz6s6val, az igy 0j tandcsra kerul kiosztdsra. A Be.
C. fejezet6ben szabdlyozott ugyekben, ha trirgyaldrs tartds6t k6rik, ez a
koru lm6ny nem ered m6n yez tanilcsvSltozdst.
A felfuggeszt6sek, f6lbeszakad6sok, szunetel6sek 6s a Pp. 126"$-6nak
alkalmazdrs6t kovet6 0j ra i ktat6sok, n em ered m6 nyezne k ta ndcsvd ltozSst"

Az egyenletes munkateher biztositdsa v6gett a birosdg elno'ke,
a kad6 lyo ztatAsa eset6n el nokhelyettese negyed'6vente megvizsg Alja az
ugyelosztdsnak a birak 6s titkdrok kozotti munkateherben jelent6s elt6r6st
eredm6nyezo hatdrsdt. A vizsgdrlat alapjat bunteto es polgari peres ugyek
eset6n az adott idoszakban 6rkezett, kezdoirati valtozok alapjan
meghatdrozott s0lyszdmok egy tandrcsra juto osszege kepezi. Egyeb
peres 6s peren kivuli ugyek eset6n a vizsgSlat alapja azadottid6szakban,
tandcsonkent 6rkezett ugyek darabsz6ma.
Bunteto 6s polgdrri peres ugyek eset6n az elnok, illetve elnokhelyettes
legkes6bb a tdrgy negyed6v utols6 honapja 15. napjaig a BllR program
alapjan tan6csonkent osszesiti a targy negyed6vben addig kiosztott
sulysz6mokat. Az ujraindult ugyek s0lyszdmai az osszeslt6skor polgdri
Ugyszakban nem szdmitandok. Amennyiben az osszegz6s
eredm6nyek6nt a tandcsonk6nt kiosztott ugyek osszegzett s(lysz1mai
kozott elt6r6s mutatkozik, 0gy azt a kovetkez6k szerint kell kiegyenliteni:
A kiegyenlit6s viszonyitdsi alapja a legmagasabb osszegzett s0lyszAm.
Az ujonnan |rkezett ugyek a kiegyenlit6s sordn kizArolag az alacsonyabb
osszegzett sulyszAmokat el6rt tandcsokhoz kerulnek kioszt1sra egymdrst
kovetoen, kezdve a legalacsonyabb osszegzett sulyszdmot elert
tan6ccsal. Amelyik tandcs el6ri a legmagasabb osszegzett s0lyszAmnak
megfelelo s0lyszSmot, a tovdrbbi kioszt6sb6l kimarad. Amint a kiegyenlit6s
valamennyi tandcs vonatkozdsdban megtort6nt, az ugykiosztds annak
6ltaldnos rendje szerint folytatodik.
A s0lysz6mmal nem biro ugycsoportok eset6n a kiegyenlit6s a peres
ugyek fent leirt kiegyenlitesi mechanizmusdnak megfeleloen tort6nik,
azzal, hogy a kiegyenlit6s alapja a kiosztott ugyek darabszdma.



3.5. Az ugykioszt6s menete

A buntet6 6s polgdri kezeloiroddk a be6rkezo ugyeket az igyszdmok
kiosztdsa elott csoportokba osztjAk az alabbiak szerint:

Bunteto keze16iroda:
- fk-s ugyek,
- egyeb buntet6 ugyek
- Be, C. fejezete szerinti ugyek,
- Bk-s ugyek, (Beu.)
- szab6lys6rt6s i u gyek.
A fentiek szerint csoportba sorolt ugyeket abc sorrendbe kell rend ezni, az
l.r. vddlott, illet6leg az l.r. eljdras ald vont szem6ly nev6nek figyelembe
v6tel6vel. Az igy sorba rendezett ugyek ezt kovetoen a bunteto
ugyszakban, illet6leg szab6lysertesi ugyszakban emelked6 sorrendben
kapjak meg az igysz6maikat.

A polgari peres, peren kivuli 6s v6grehajtasi ugyeket ezen ugycsoportok
szerint kulon-kulon abc sorrendbe kell rendezni , azL r. alperes vagy az Lr.
kotelezett, ad6s nev6nek figyelembe v6tel6vel. Az igy sorba rendezett
ugyek ezt kovet6en kapjak meg az ugyszdmokat emelkedo
szdmsorrendben. , .i

3.6. Az iratok bemutat6sa az ugykiosztdsra jogosultnak

A kezd6iratot 6s a kezdSiratkent kezelend5 iratot az esetleges elozm6nyi
iratokkal felszerelve az irodavezeto lehet6seg szerint a lajstromba tort6no
bejegyz6s napjdrn, de legkesobb az 6rkez6st koveto munkanapon
bem utatj a az ugyelosztSsra jogosu ltnak.

3.7. Azugyek atoszt6sSnak rendje

A biro es blrosagi titkSr tart6s, elorelathatolag 3 h6napot rneghalado
tdvoll6te eset6n a rit kiosztott ugyekben a szuks6ges int6zked6sek
megtetel6rol, az ugy drtosztdsSval a birosdrg elnok6nek, illetve
elnokhelyettes6nek azonnal int6zkednie kell, ha az adott ugyben a birosSg
ugyforgalmi helyzet6re tekintettel vagy m6s okbol az ugy torv6nyes
hatdrrid6n beluli, id6szerU elint6z6se nem biztosithato.
Amennyiben a tart6san tdvoll6v6 bir6, illetve bir6sdgi titkar valamennyi
ugyenek azonnali 6tosztas'drra nincs lehet6s6g, vagy dz a fentiek okdn
nem indokolt, ugy a blrosdg elnoke, illetve elnokhelyettese az ugyek
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6tosztdsarol a birosdrgok igazgatdsdrol szolo 612015 sz. OBH utasitdrs 106.
S. (2) bekezd6s6ben foglaltak szerint intezkedik. A kordbban kiosztott
ugyek 6tosztdsakor is a fent r6szletesen ismertetett szabdlyoknak
megfeleloen kell eljarni, tehdt az automatizmus biztosit6s6val.
Mdr kiosztott ugyek eset6ben bir6 vagy titkdr helyettesit6sere nincs
lehetos6g, az ugy dtoszt{sra kerul.

3.8, A beosztott blrak dltal intezett ugyek felsorolasat azl. szAm0 mell6klet,
mig a beosztott titkarok altal int6zett ugyek felsorolSsdt a ll. szdmu
me I le klet tartalmazza.

Jelen ugyelosztdsi rend visszavon6sig, m6dositdsig, de legfeljebb
2019. december 31 -ig 6rv6nyes.

Az ugyelosztdsi rendet, a tdrgyevet megelozo 6v december 10-ig ki kell
fuggeszteni a polgdri, bunteto 6s v6grehajtasi kezel6iroddkban.

Zsolt
a jarasbf drg elnoke



I
1" Mell6klet: A beosztott bir6k 6ltal int6zett i.igyek
A melleklet id6beli hat6lya: 2019. janudr 1.-2019. december 31.

Tandcsszdm Nev ntdzett Agycsoport

1.8. Dr. Bihari Viktoria
B. elsofok0 buntet6 rigyek
Fk. fiatalkor0ak buntet6 ugye
Bpk. bunteto nemperes rlgy
Beu. eov6b veqves uqv

3.8. Dr. Szil6gyi lstv6n
B. elsofokri buntet6 rigyek
Bpk. bunteto nemperes r.igy
Beri. egyeb vegyes ugy

4.8. Dr. Rohonyi Zsuzsanna
B. elsofokri bunteto ugyek
Fk. fiatalkor0ak buntet6 rigye
Bpk. brinteto nemperes ugy
Beti. eov6b veoves r-iov

6.8. Dr. Gropler Anita
B. elsofok0 buntet6 rigyek
Bpk. bunteto nemperes rlgy
BeLi. egy6b vegyes ugy

8.8. Dr. Kadndr Eszter
B. elsofok0 buinteto ugyek
Bpk. bunteto nemperes rlgy
Beu. egy6b vegyes ugy
Bnv. nvomozdsi biroi uqvek

9.8. Dr. Gyenizse Zsolt
B. elsofokri bunteto ugyek
Fk. fiatalkor0ak brlntet6 ugye
Bpk. bunteto nemperes Ligy
Betl. eqv6b veoves r.iov

10.B" Dr. L5szlo Krisztina
B. elsofok0 bunteto rigyek
Fk. fiatalkorfak buntet6 ugye
Bpk. brinteto nemperes rigy
Berl. eqv6b veqves uqv

11.8. Dr. Litkei-Szabo Anita
B. elsofok0 brinteto ugyek
Fk. fiatalkor0ak brinteto Ligye
Bpk. bunteto nemperes Ligy
BeLi. eqy6b veqves uqv

12,8. Dr. Aradi-Kiss Zta
B. elsofok0 brinteto ugyek
Bpk. bunteto nemperes ugy
Beri. egyeb vegyes rigy

13.8. Dr. Bitdn6 dr. Hartmann Krisztina
B. elsofokrl bunteto ugyek
Fk, fiatalkor0ak br.inteto Ligye
Bpk. bunteto nemperes ugy
BeLi. eqy6b veqves uqv

14.8. Dr. Varga Erika Bny. nyomoz1si biroi ugyek

15. B. Dr. Polg6r Andrds
B. elsofok0 brinteto r.igyek'
Fk. fiatalkor[ak bunteto rigye
Bpk. bunteto nemperes ugy
Beu. eqv6b veoves uov
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1. Mell6klet: A beosztott bir6k 6ltal int6zett iigyek
A melleklet idobeli hatSlya: 2019. szeptember 1.-2019. december 31.

Tandcsszdm N6v ntezett uqvcsoporT

2P. Dr. Benyo Gyorgy
P. elsofok0 polgdri peres rigy
G. gazddlkod6 szervezetek peres
rigye

3P. Dr, Juhdsz Gergely
P. elsofok0 polgdri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
rlgye

ADTt. Dr. Tr6n Ldszlo
P. els6fok0 polg6ri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
rlgye

5P. Dr. Kosztyu Timea
P. elsofok0 polg6ri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye

8P Dr. Barna Theod6ra
P. elsofokri polg6ri peres ugy
G. gazddlkod6 szervezetek peres
ugye

9P. Dr. Birk6s Gabriella
P. els6fok0 polgdri peres rigy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
Llgye

10.P. Dr. Vincze Edina
P. els6fok0 polg6ri peres ugy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye

11.P. Domj6nn6 dr. Kisp6l Erika
P. elsofok0 polgdri peres ugy
G. gazddlkod6 szervezetek peres
rlgye

12.P. Dr. PusztaiAgnes
P. els6fok0 polgdri peres rigy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
rigye

15.P. Dr. And16 Tibor
P. els6fok0 polgdri peres ugy
G. gazddlkod6 szervezetek peres
tigye

16.P. Dr" Haldsz P6ter
P. els6fok0 polg6ri peres Ligy
G. gazd6lkod6 szervezetek peres
ugye
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2. Mell6klet: A beosztott titk6rok 6ltal int6zett rigyek
A mell6klet idobeli hat6lya: 2019. szeptember 1.-2019. december 31 .

TanAcsszdm Nev ntezett Aqvcsopori

22.52. Dr. Husz6r Eszter Valamennyi szabSlys6rtesi
ugytlpus
Bpk. bunteto nemperes ugyek

23.52. Dr. Dulk Tfmea Va la me n n yi szabAlys6 rt6si
ugytipus
Bpk" bunteto nemperes ugyek

23.Vh. Dr. K6ntorAurel
Vh. v6grehajtdsi ugyek
Pk. polgdri nemperes ugy
G pk. gazdSlkodo szervezetek
nemperes ugye
Pv, eov6b (veoves) uqv

24.Vh. Dr. Szrits Katalin
Vh, v6grehajtdsi ugyek
Pk. polg6ri nemperes ugy
Gpk. gazd6lkod6 szervezetek
nemperes ugye
Pv. eqv6b (veqves) uqv

25.Vh. Dr. Voros-Toth Eva Rahel
Vh. vegrehajtdsi ugyek
Pk, polgdri nemperes ugy
G pk. gazddlkodo szervezetek
nemperes ugye
Pv. eqv6b (veqves) uov

26.52. Dr. Cseri Gabriella Valamennyi sza bdlys6rt6si
ugytipus
Bpk. bunteto nemperes ugyek

30.vh. Dr. Olt6rczy Addrm
Vh. v6grehajt6si ugyek
Pk. polg6ri nemperes ugy
G pk, gazdSlkodo szervezetek
nemperes ugye
Pv. eqv6b (veqves) uqv


