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812002. (Xl l.l 6.) szi{rnri rendelcte
a koztisztasdgt'ol, valarnint a teleptildsi szil6rd hulladekkal kallcsolatos helyi

lcozszolgilltatdsrol is annak kotelezo igdnybevdtelirol.

Pisko Kdzsdg Onkolnrdnyzat Kipviselo-testiilete a helyi onkolnrdnyzatokLol szolo 1990. ivi LXV.
toLvdny (Otv.) l6$.(1). bekezdesiben, valamint a hulladikgazddlkoddsLol szolo 2000. dvi XLIII.
tdlviny (l-lgt.)23$-6ban kapott felhatalrnazds alap.idn. ktil6nds figyelemniel a24212000.(Xll. 23.),
valamint a 213/2001 .(Xl.l4.) Kolrn, rendelettren lbglaltakLa. az aldbbi rendeletet alkotja:

l. Fejczct

Altali nos rcndelkczdsck

l,$.

(l) A ielen lendelet cilia. hogy Pisko Kozse gl<ozigazgat6si teLtiletin a lakossdg egiszsegdnek videlnie,

valamint Pisko kozsig telmiszeti is ipitett kdLnyezetinek megovdsa drdekdtren a telepiilisi szildrd

hrrlladdkLa vonatl<ozri kOzszolgdltatiist is annak kdtelezo iginybeviteldt biztositsa, illetve az ezeldcel

kapcsolatos feladatokat ds helyi hatdsl<ordket,.iogokat es kotelezettsdgeket. tilalmakat is

.logkdvetkezrnenyeket a helyi sa.i 6tossdgoknak nregl'eleloen rendezze.

(2) A rendelet hatdlya Pisko kozsdgl<lzigazgatdsi teLtileten beltil a rendszeles hulladikszdllftdsba

lrevont, helyi kozszolgdltatdssal ell6tott ingatlanok tula.idonosaira, biltokosaila vagy haszndloiLa

(tov6bbiakban egyiitt: ingatlan tula.idonos) ter,jed ki. A lendszeres hulladikszr{llit6sba bevont tertiletek

iegyzikdt az l. szdnt[t melliklet tartalmazza.

(3) A kozszolgdltatds az ingatlanon osszegyu.jtott telepiilisi szilard hulladek rettdszeres elsz6llitdsdra, az

ingatlanon dsszegyri.itdtt lonrtalanitds kdrdbe vont telepiildsi szil6rd hulladdk - a kozszol96ltato 6ltal

meghatdrozott idopontban ds helyen tdLtdno - begytijtisdre is az elsz6llit6sdla, ltulladdkkezel(l telepek.

hulladiklerakok ds a hulladik 6rtalmatlanitdsdt szolgdlo ldtesitnrinyek letesitisire, nrtikddtetisire es

iizerneltetesire. valamiut a telepiilesi szildrd hulladdk 6r'talnratlanit6sdra teried ki.

2.(i.

(l ) A Lendszeres hulladdkszdllitdsba bevont teriileten az ingatlan tula.idonos az a.ielen lendeletben

meghathrozottak szelint.iogosult is koteles igenybe venni a helyi kozszolgdltatdst,

(2) Gazd6lkodo szewezet akkoi koteles a helyi kdzszolgdltatds iginybevetelire. ha a gazdasdgi

tevekenysigevel 6sszeftiggdstren keletkezett telepiilesi szil6rd hulladdkdnak a kezeldsirOl.

(hasznositdsdrol, vagy du'talnratlanitdsdLol) a Llgt. 13.$.- ban figlaltaknak nregfeleloen nem gondoskodik.

(3) A helyi kotelezo kozszolgdltatdsra vonatkozir kozszolgdltatdsi szelzodis litre.ion a kozszolgdltatds

elso igenybeviteldvel.
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II. Fcjezct

A kizszolgdltatds elkit{srinak rcndjc

3.{i.

(l ) Pisko kozsig l<lzigazgatAsi tediletdn a hulladikkezelisi kozszolgdltatds teliesftdsdre kiz6rolagosan
.iogosult hulladdkkezelo a DDMIIG Duna-Drdva nrenti hulladikgazddlkoddsi Kli.
Cdgf egyziks z-Atn'. 02-09 -06(t7 57

Szikhely: 7900 Szigetrrdr, Szatradsdg u. 14.

(tovdbbiakban: Kozszol gdltato)
(2) Teleptildsi szildtdhulladikot csak az en'e a cilm kiiel6lt ds legdlisan nriikddtetett, a Kozszolgdltat6val
kdtott szerzodisben megiel6lt helyen ds nrodon a vonatkoz6 rizenteltetisi szabdlyok is eloirdsok szigorir
betartiis6val szabad el helyezni.
(3) Az dttkotrttdrtyzat sziilcsdg eseten gondoskodil< a kozszolgdltato.javaslata alap.idn a gyiijtopontok,
valantint a lerak6hely kiielolesirol, a ldtesitrndnyel< megvalositdsiirol is nriikodteteser.ol a loiszol96ltato
utiiin. rralamint biztositia a kozterrilet haszniilatiit az indokolt mennyisigti gyiiitoeddny kihelyezesihez,
tdroldsdhoz ds nregkozel itisdhez.

4.$.

(l ) A hulladdksz6llit6si kdzszolgi{ltat6s iginybevitele kdtheti egy alkalomnral lcotelezo.
(2) A szervezett l<dzszol96ltatrist iginybevevok sz6m6ra a szabr,6nyos tiiroloeddnyek haszndlata
kotelezo.
(3) A tdrol6edinyt rigy kell kivrilasztani. hogy- begyti.itds gyakorisdgdnak figyelerrrberretelivel - ardnyos
legyen a keletkezo hulladikmennyisigdvel, de minirnur:r 70 liter tarLrtOtcapacitds r{ll.ion rendelkezisre
ingatlanonkdnt.

s.$.

A kdzszolgdltato a teleprildsiszil6rd hulladdkotkit heti egy alkalonirnal l<6teles elszdllitani. A szdllitds
ntod.idrol ds ide.idrol az ingatlantula.idonost a kozszolgdltato - beldt6sa szerint irrisban vagy l<lzzetetel
irtjdn td.jdkoztatja.

IIl. Fcjczct

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kitclezettsdgei

6.$.

(l ) Az ingatlantula.idonos koteles a Piskd kozsig onkormdnyzata dltalszervezett kozszolgdltatds
iginybevdtelere az ingatlan6n keletkezo te lepiilisi szikirdhulladdk e rendeletben eliifrtal< szerinti
gytiitdsdre. r,alanrint a sz6llftrisi napokon elszdllit6s cdl.i6bol a kozszolg6ltatonak tdrtino dtaddsra.
(2) Azingatlanturla.idonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtokdba keLtilt telepiilisi sziliirdhLrlladikot a

kolnyezet szennyczisdt'megelozd. kdrositdsdt kizdro mridorr k6teles g),tiiteni is zihhoz'a kdzszolgdltato
sz6llitoeszkdrBl"tez rendsz-elesitett tdroloeddnyt koteles igdnybe veuni.
(3) Az ingallantula.jdonosnak a hulladdk gj,iiitdse sordn megl'elelo gondossdggal kell el.jdrnia, annal<
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erdekdben. hogy a hulladik nrdsok iletit, testi ipsdgit, egiszsigit is.j6 kOzdrzetdt ne veszdlyeztesse. a

termdszetes ds dpitett kornyezetet ne szennyezze, a novdny-ds dllatvil6got ne kdrosftsa, a koz.endet ds a
kozbiztonsrigot ne zavaria . es az ingatlandn keletkezo hulladdk mennyisdgdt alacsony szinten tartsa.
(4) Az ingatlantula.idonos a tiiroloeddnyben az ingatlanon szol<6sosan keletkezo hulladdkot tdnror.itis
ndlkiil [rgy helyezheti el, hogy annak l'edele zdrhat6 legyen, valanrint az a hulladdk sz6llitrls sordn a
kozszolgriltato alkalmazottainak egdszsigdt ne veszilyeztesse. a gepi iiritdst ne akad6lyo zza, azirito
berendezist ne kdrositsa.
(5) A tdroloedeny nielld hulladdkot elhelyezni csal< a kozszolg6ltat6tol vdsdlolt,.ielzissel ell6tott zsdkbal
lelret, A.ielzett zsiik iira tartalnazza a telepiilisi szikird hulladdk elszdllitdsrinak, kezelisinek ds
dltalnratl anitdsdnak koltsigit.
(6) Ila a tdroldeddny olyan nedves hulladdkot lafialnraz. arnely osszetomdr'ddott, vagy befagyott. vagy a
benrte levo hulladikot frgy osszepliseltdk, hogy emiatt a tdrol6eddnyt az eloirt nrodon kiiir.iteni nenr
lehet. a tula.idonos koteles a visszatnaradt hulladdkot fellazitani is a tdr.oloedinyt haszndlhatovd tenni.

7.$.

(I) A tdroloedinyben tilos olyan anyagot elhelyezni ( 1'orro hanrn. mar6-rndrgezo apyag. dllati h'lla,
lblyikony vagy bel'agyott zsiladdk, gyirldkony vagy Lobban6 anyag. ko is dprilet rd;ie'idk, nagyobtr
terjedehnti, sirly0 tdLgy, stb.), arnely veszilyezteti a hulladdk szdllitdssal 1bglalkoz6 alkalnrazott
egdszsdgit. rnegrongdlhatia a gyfritoberendezdst. drtalmatlanitiisa sordn vesidlyeztetheti a k6rnye zetit, a
teleptilesi szihirdhulladdkkal egyiitt - egyib - okb6l nem gyiijtheto. illerve ne1n minosi.il teleptiiesi
szil6rd hLrlladiknak.
(2) Jla a kozszolgiiltat6 alkalmazottai nreg6llapitidk, hogy a hulladdk nenr a kdzszolgriltat6
szdllftoeszkdzeltezrendszelesitett is a kozszolgdltatot6l 6tvett tdr.oldedinyben, vagy-miis
gytiitoeszkozben keltilt kilrelyezisle, illetve a kihelyezett tdrol6ediny a k-o4zolgaILrO attut alkalnazott
gepi tiritdsi ntodszerrel - nern rilitheto, vagy a tiiLol6eddnyben az ( l) bekezddsben megjel6lt anyagot,
tdLgyat helyeztek el, illetve az tfrltoltott, a kitirftdst is a hulladdk eiszrillitdsdt.iogosultal n:egtagadni. A
kitiritds is a hulladik elszrillitdsdnak nregtagaddsdr6l a kozszolgdltato azok i'eltrintetdsivel ir.tesiti az
ingatlantula.idonost. Az etniatt el nent sz6llitott hulladik elszdllitrisdrol az ingatlantr"rla.idonos koteles
gondoskodni.

8. {i.

A t6r'ol6edinyeket szi.iksdg szerittt, de legakibb ivente kit alkalornnral ki kell tisztftani es lcrtotleniteni.
A tdroloedinyek rendszeles tisztitdsa is feltotlenitise az ingatlantula.idonos i'eladata. annak koltsige az
ingatlantulaidonost terhelik.

e.$.

(l)A kozszolgriltat6 a hdztalt6si hulladikot az ingatlan elotti.idrddn, vagy a ka;lu kozeliben veszi iit.
(2) Azokon a teri'ileteken, ahol a tilroloedinyeket a kozszolgiltatdnak vald atadds vdgett kozteriiletr.e
netn lehet kihelyezni' ott a ti{roloedinyek kihelyezdsirol aiingatlantula.idonos uugyitilon 

'reg6llapod6salap.jdn, dii elleniben a kozszolgdltat6 gondoskodik.
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10.{i.

(l)A t6roloedinyeket bekeLitett ingatlanokndl a lceritisen beliil kell tdrolni, azol<at csak a

hul ladikszril I itds napi dn I ehet koztertrl etre l<i tenni.

(2) Az ingatlantula.idonos k6teles a tdroloeddnyek elokiszito-tdrol6 helyit tiszt6n tartani. tilen a hot6l

nregtisztitani. A begytiitds alkalnrdval szennyezet kdzteriilet tisztit6s6rol a kozszolg6ltato koteles

gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek kdmydkiq nregkdzelitisi irtvonaldt tdrgyak elhelyezisivel vagy parkolo

gepidrmi.ivel<kel oly m6don elzArni, anrely a tdroloedinyeknek a gyakorlatban kialal<ult nrodon toLtino

iiri tds dt akadiiy ozza.

IV. Fcjezct

A klzszolgriltat6 jogai ds kltclezcttsdgci

I I .!i.

(l)A kdzszolgdltat6nak kdtelessige lriztositani, hogy a keresletnek megfclelo darabszdm[ris minosdgii

szabviinyos tdroloediny 6lljon az ingatlantulaidouos rendelkezdsdre. A tdloloedeny a kozszolgdltatotol

- elozetes nregrendelds alap.idn - nregv6sdrolhato, vagy bdrbe veheto.

(2) A birte adott tdLolo t6rol6edinyel< karbantartdsdt, I'elfiiitdsdt ds sziiksig szerinti kicserdldsdt - kiil6n

irdsbeli szerzodds alapj6n - a kozszolgdltatd vdgzi. Iiz a szol96ltat6s abban az esetben diintentes, ha a

cserdt vagy a.iarritdst a szabvdnyositott tiiloloediny Lendeltetds szerii haszndlata sor6n bek6vetkezett

elhaszndlodds teszi sziiksdgessi.

(3) A kozszolgdltat6 l<6teles a tdrol6edinyek kitiritisdt kinriletesen az eh,6rhato gondossdggal vegezni.

il1 n tarotoeddnyekben okozott k6rokat a kozszolgriltato tdritdsnretttesen koteles kijavitani. amennyiben

a k6rokozds neki i'e1o|ato okbol kOvetkezik be. A kdzszolgdltat6nak az ebbol eredo karbantartdsi

niunkdl<. valamint aiavitds idotartam6ra helyettesito tdil6edinyt kell biztositania. Amennyiben a

k6rokozris nem r.ohat6 fel a k6zszol96ltat6nak, a haszniilhatatlannd vrilt tdroloeddnyek.iavitdsa. Potldsa,

iIIetve cserdje az ingatlantula.idonost telheli.
(5) Az elhaszn6lodott t6rol6"diny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantirlajdonosnak kell gondosl<odnia.

12.$.

(l) A nagydaralros hulladik (lom), tovdbbd a napouta szokdsosan keletkezo hdztartdsi lrulladek

nrennyisegit megfialado falonrb ds kerti hulladdk szelvezett gyiritdserol. elszdllitdsdrol ds

6rtalniatlalitdsdrsl llonrtalanitds) a kozszolgilltato dvente legal6bb egy alkalommal teritdsmentesen

gondoskodik. A h6ztartdsi veszilyes hulladek szervezett gyiiitdsdrol, elszrillitdsdrol ds drtalmatlanitdsdrol

a kozszolgdltato tdritis elleniben az ingatlan tr.rlaidonossal l(otott ktilon megdllapodds alapi6n

gondoskodik.

iz) n lomtalanit6s idoponti6r6l a kozszolgrlltato h6rom hdttel koL6bban tdjdkoztatia az dnkonndnyzat

jegyzojdt, aki erL6l a helyben szokdsos m6do1 drfesiti a lakossdgot.

ilin f,tirrrolgdltat6 a rendelet hatdlya ald tartozo ingatlanon keletkezett hulladdkot ielen rendeletben irt

izab6lyok ,r.iint koteles rendszeresin elsz6llitani a kiiel6lt hulladeklerako telepre, illetve annak

drtallratlanit6sdr6l rrds. a szakmai'kornyezetrridelnri szabdlyokat megtal't6 modon gondoskodni"



V. Fcjczct

l 3.$.

A kizszol96ltatds dija

(l) A Ilgt, 23.$.17 pontiriban kapott fclhatalmaz6s alap.iiin a teleptilisi onkornrdnyzat mentesiti a

hulladikszdllft6sba bekapcsolt ingatlantr.rla.idonosokat a kdzszolgSltatdsi dijfizetisi kotelezettsig alol, is
ezAltal bi ztosit j a s z6nr ul< ra a kdzszol 96 I tatds i n gy enessdget.
(2) A telepiildsi onkornrrinyzat a Ilgt. 59.$./l l.bekezdes.j. / pontjriban kapott felhatalnraz6s alapjdn
megalkotott, a teleptildsihulladdkkezelds kdzszolg6ltatdsi dij riszletes szakmai szabdlyai16l szolo
24212000|XII.12.lKornt. r'ettdelet 6.$./6/ bekezddsiben foglaltaknak rnegl'eleloen a kdzszolg6ltatonril
felnrertilo koltsegeket, - szerzoddstikben neghat6rozott modon is gyakorisdggal- megtdriti.

VL Fejczet

Kiztcrii lctekeri keletkczd lr u lladdk gyii j tdse 6s elszd | | it6sa

14.{i.

(l ) A kozteriileteken keletkezo hdztartdsi es egyib szildrd hulladdkot kiziirolag a ki.ielolt
hulladiklerakoban lehet elhelyezni, anrelylol az 6nkolmd nyzat a kozszol96ltatds keretein beltil, kiilon
szerzodds alapjSn gondoskodik.
(2) Az illegdlis hulladdklerakok l'elszdnrol6sdr6l az 6nl<ornr6rlyzat a kozszolgdltatds keretein kivtil
gondoskodik.

VII. Fejezet

Sza bd lys6rtdsi rcnd elkczdsek

I s.$.

(l) Szabdlysdrtdst kovet el is 30.000.-Ft-ig teriedo pinzbirsdggal sirithat6, aki:
a.) h6ztaltdsi hulladdkot l'elhalnroz, \,agy kozteriiletre, illetve mds ingatlandra a.jelen rendeletben
meghat6rozott l'eltitelektol eltdro modon kihelyez (6.9. /l/. bek.)
b.) a telepiilisi szil6rd hulladikot nem a.ielen Lendeletben meghat6rozott telephelyen helyezi el (3.9./3/.
bek)

c.) a tdroloediny tisztdntaltdsi is I'ertotlenitdsi kdtelezettsegit elmulasztia (8.g.)
d.) a tArol6eddnyt rendeltetdsdtol eltiroen haszniil. nem hiiztaltdsi hulladikot rak a tartdlyba, rothad6,
brizos hulladik elszdllftdsArdl nem gondoskodil< (7.g./l/ bek.)
e.) a tdrol6eddny nrelli - a szolgdltatotol vdsdrolt,.ielzett zsdk kiviteldvel - hulladdkot helyez ki (6.9,/5/
bek.)

(2) A szab6lysdrtisi hatosdg I 0.000,'Ft-ig teriedtl helyszfnbirsriggal sirithatja az ( I ) bekezdis a,d.e -

pontjdban ilegiil6lt szab6lysertisek elkdvetiiit. .



VIII. Fejezct

Fogalom mcglratrirozdsok

l6,{i.

Il rendelet alkalmazdsdban:

l./ Ingatlan a kozszolgdltatdsba bevont tenileten I'ekvo egylak6sos lako- vagy lakds cilidLa haszndlt

iptilet lakdsonkint, valamiut a ueul lak6s cdlidra szolgdlo azon helyisigek, amelyekben a lbgyasztoi

tevdkenysdg sor6n hulladdk kdpzodik. Jelen rendelet alkalnraz6siiban ingatlannak nrinostilnek a

gazddlkodo szervezetek nem lalcds cdlj6ra szolgdlo azon helyisdgei. anrelyekben a lbgyasztoi

tevekenysig sor'6n hulladik l<dpzodik ds a hulladdl< kezelisiLol nem gondoskodnak az Or.2.$.121 .

bekezddsiben ineghatdrozott modon.

2./ Tctcpiil6si szildrd ltulladdk:
a.) hdztartdsi hulladik: az ernberel< mindennapi dlete sordn a lakdsokbau, valamint a pihenis, tidtiles

cilidra haszndlt helyisigekben is lakohdzak kozos haszn6latir helyisdgeiben ds teriiletein, valamint az

intdzndnyel<ben keletkezo. veszilyesnel< nenr minosiilo hulladdk.
b.) kozteLtrleti hulladik: k0zlbrgalnrir ds zoldteLtileteken keletkezo hulladdk

c. ) hdztartdsi hulladdkhoz hasonlo .i ellegti is osszetitelii hul laddk :

gazdasdgi vdllalkozdsokn6l keletkezo - kiil6n.iogszabdlyban nreghatiirozott - veszdlyesnel< nent

nrinosiilo szildrd hulladdk, amely a h6ztartdsi hulladdkkal egyiitt kezelheto.

3./ IJulladdkgyiijtd udvar ( hulladdkudvar):
az elkiilonitetten ( sze lektiven ) begyfi.jtheto telepiildsi szildrd, valamint kiil6n.iogszabdlyban
meghatdrozottak szer4int a veszilyes hulladdkok 6tvdtelile is az elszdllitdsig elktilonitett modon tdLtdno

t6r'ol ilsra szol gdlo, l'el iigyel ettel el I dtott, z6rt be gyt'r 
i tohely.

4./ Gyiijtdpont:
A kozszolgiiltatds keletibe tartoz6 azon ingatlantulajdonosok telepiilisi szildrd hulladikdnak -

nreghat6rozott vagy meghatiirozatlan idotartamig - ritvdteldre kiielolt hely, ahonnan a kozossegi vagy a

sz6llitdsi napol<on kihelyezett egyini tdrolo eddnyboltortin6 elsziillitdsdvaltel.lesiti a kdzszolgrlltat6 a

kotelezettsdgdt.

5./ Tclepiitdsi szilfrdhultad6k lerak6 tclcp ( hulladik lerako ) :

nitiszaki videlenrniel ldtesitett, lblyamatos ellenoLzdst biztosit6 rendszeu'el elldtott, a szildrd hulladdk

i'6ld l'elszindn vagy lijldben tortino dltalmatlanitdsdra szolgrilo mirt6rgyak ds kiszolgdlo ldtesitrndnyek

6sszessige,

6./ Nagydarabos lrulladdk ( lonr ) : a teleptildsen a hdztartdsokban keletkezett azon hulladek(

hdztartdsi berendezds. I'elszeLeldsi t6rgyak, eszkozdk is anyagok ( amely a kozszolgdltat6s keLetdben

rendszercsitett tdrol6edinyzettren nenr helyezheto'el,

7./ tiologiailag lebonthato hulladik (biohulladel<): rnirrden szerves anya! tartalntir hLrlladek, ami
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nrikt'oolganizrnusok, tala.jdlolinyek vagy enzinrel< segitsigivel lebonthat6.

8./ Vcszdlycs lrulladik: az olyan hulladdk. amely a I{gt.2Sz. nrellikletdben felsorolt tulajdons6gok
kdziil eggyel vagy tdbbel lendell<ezik, illetve ilyen anyagokat rragy dsszeterroket taltalmaz. eredete.
dsszetdtele, koncentldcio.ia miatt az egdszsdgle. a l<6r'nyezetle kockdzatot.jelent.

().1 Arlu'lmatlanitds: a hulladdk okozta kdr'nyezetterhelds csdkkentdse, kdlnyezetet rreszdlyezteto.
szeltnyezo. k6rosito hatds6nak niegsztintetise, kiz6r'dsa - kolnyezet eleureitol tdltdno nregsziintetise.
kizdr6sa -a k6rnyezet elemeitol toltdno elszigeteldssel vagy anyagi minosiginek megvdltoztatdsdval-. a

Ilgt.3 . sz. melldkletdben l'elsorolt el.jdrdsok valamelyikdnek alkalmazdsdval.

l0,l Kezclfls: a hulladdl< t eszilyezteto hat6sainak csokkentisiLe, a kolnyezetszennyezis megelozdsire
es kizdr6siira, a tennelistre vagy a fogyaszt6sba toLtdno visszarrezetdsire irdnyulo tevdkenysig, rralanrint
a kezeloldtesitrndnyek utogondozdsdt is.

I l./ Begviijt6s: a hulladdknak a hulladdk bifiokosaitol tdrtino dtvitele a hulladik birtokosa vagy a

begyti.ito telephelyin , \,agy a begyirjtohelyen, is a tovdbbi kezelds drdekiben tortino osszegyiijtis,
vdlogat6s a begytiito telephelyin.

12,l Szilllitits: a hulladdl< telephelyen kfviili mozgatdsa, beleirtve a sz6llitnrdrryozdst is a luyar.oz6st is.

IX. Fejezet

Zri16 rendclkez6sck

Il rendelet 2003..ianudr' 01. nap.jdn ldp hatdlyba.

ilj. MatyiDezso
polgdrmesteL

Dr'. Falkas GdboL

korjegyzo

K.m.f.

Z|radel<: A rendeletet megalkotta Piskd kdzsdg Onkorrlrinyzat Kipyiselo-testrilete 2002. decenrbeL
l(r.-i iildsin.

Kihirdetve: 2002. decenrtrer 23.

Dr. I'-alkas Gdbor
l<oliegyzo


