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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

 

2018. szeptember 27.-i 

117. számú HATÁROZAT 

 

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez 

szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének 20027/20.09.2018. sz. Indokolását, a Megyei Szállításügyi 

Hatóság Osztályának a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

Törvény, 

- az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 353/2017. sz. belügyi és közigazgatási reformért felelős 

miniszteri rendelet, rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) betűjének, összevetve a 97. cikkellyel (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) Jóváhagyja 22 útvonalengedély odaítélését a megyei személyszállítási közszolgálat 

menetrend szerinti különjáratokkal történő ellátása céljából, a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletnek megfelelően. 

(2) Az útvonalengedélyek és az ezekhez tartozó feladatfüzetek kibocsátására csak azután kerül sor, 

miután bemutatták a helyhatóságok szállításügyi szakosztályai vagy szolgálatai által kiállított 

véleményezéseket a szállított személyek fel- és leszállásához használt megállókra, a törvényes 

rendelkezések betartásával. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága keretében működő 

Megyei Szállításügyi Hatósággal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  20027/20.09.2018. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások 

kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó 

határozattervezethez   

 

A 92/2007. sz. törvény és a 353/2007. sz. M.I.R.A. Rendelettel jóváhagyott alkalmazási normák 

rendelkezései szerint, a SC Balint Trans SRL, szállító cég, a szállítási szolgáltatás megrendelőivel 

megkötött szerződések alapján, kérelmezték a menetrend szerinti különjáratokkal végzett 

közszállításhoz szükséges útvonalengedélyek odaítélését, a következő útvonalakra: 

 

- 1) Batizháza – Marosgezse – Marosludas – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 2) Marosdátos – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 3) Szélkút – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 4) Nagyikland – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 5) Lackod – Somostelke – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 6) Székelysóspatak – Malomfalva – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 7) Ádámos – Dicsőszentmárton – Oláhkocsárd – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 8) Harangláb – Désfalva – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 9) Harasztkerék – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  
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- 10) Nyárádselye – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 11) Székelyhodos – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 12) Szászrégen – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 13) Mezőmadaras – Mezőpanit – Marosszentkirály – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 14) Mezőújfalú – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 15) Marosvásárhely – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 16) Marosvásárhely (Kornisa felé) – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 17) Marosvásárhely (Tudor felé) – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 18) Marosszentgyörgy – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 19) Mezőszentmargita – Kerelő – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 20) Marosbogát – Radnót – Nyárádtő   

(a SC Balint Trans SRL 19671/14.09.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 21) Nyárádszereda – Nyárádkarácson – Nyárádtő   

(a SC Balint Trans SRL 19671/14.09.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 22) Dicsőszentmárton – Mikefalva – Nyárádtő   

(a SC Balint Trans SRL 19671/14.09.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

 

Az útvonalengedélyek és a feladatfüzetek kibocsátására a Maros Megyei Tanács útvonal-odaítélésre 

vonatkozó határozata alapján kerül sor, a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 353/2007. sz. M.I.R.A. Rendeletének 35. cikkelyének (1) 

bekezdésének az előírásainak megfelelően, miután bemutatják a helyi vagy megyei közigazgatási 

hatóságok szállításügyi szakosztályai vagy szolgálatai által kiállított véleményezéseket, a szállított 

személyek fel- és leszállásához használt megállókra. 

Következésképpen, az utólag módosított és kiegészített 92/2007. sz. törvény 17. cikkely (1). 

bekezdés p) betűjének és a 92/2007. sz. törvény alkalmazási normáinak 31. cikkely 2. bekezdés 
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előírásai alapján, javasoljuk jóváhagyásra a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei 

köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az 

odaítélését, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

MEGYEI KÖZSZÁLLÍTÁSI HATÓSÁG 

 

 

  20044/20.09.2018. sz. 

_____ akta 

 

SZAKJELENTÉS 

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások 

kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A 2007. évi 92-es számú törvény 5. cikkely (1) bekezdése értelmében, menetrend szerinti 

különjáratok révén megvalósított helyi személyszállítási közszolgáltatásnak minősül az oda-vissza 

irányban végzett közszállítás, egyes személyek vagy egyes személy csoportok szállítására 

vonatkozó szolgáltatást megrendelő vagy a szállítási szolgáltatás haszonélvezője által előre 

megállapított útvonalon és program szerint, azaz: gyermekek, diákok és egyetemisták szállítása az 

oktatási intézményekbe és intézményekből, az alkalmazottak szállítása az intézménybe és az 

intézményből ahol alkalmazottak vagy egy gazdasági egység alkalmazottjainak a szállítása. 

A megyei menetrend szerinti különjáratokkal történő személyszállítást azok a közúti szállításra 

szakosodott szolgáltatók végezhetik, amelyek szerződést kötöttek egy haszonélvezővel vagy a 

szállítási szolgáltatás megrendelőjével, az illetékes megyei szintű közigazgatási hatóságok által a 

Román Közúti Hatóság – A.R.R. véleményezésével kiállított útvonalengedélyek és feladatfüzetek 

alapján. 

A helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 2007. évi 92. sz. törvény 17. cikkely (1) bekezdés 

p) betűjének előírásainak értelmében, a menetrend szerinti járatokkal, vagy esettől függően 

menetrend szerinti különjáratokkal végzett közszállításhoz a megyei tanácsok hagyják jóvá az 

útvonalengedélyeket. 

Az útvonal engedélyek kibocsátásának az eljárását, az utólag módosított és kiegészített, a belügyi és 

közigazgatási reform miniszternek a 353/2007. sz. Rendeletével jóváhagyott, a 92/2007. sz. helyi 

közszállítási szolgáltatásoknak a törvényének az alkalmazási normáinak a 31-36 sz. cikkelyei 

foglalják magukba. 

A 353/2007. sz. MIRA Rendelettel elfogadott, a 92/2007. sz. Törvénynek az Alkalmazási 

normáinak a rendelkezései szerint a SC Balint Trans SRL szállító cég, a szállítási szolgáltatás 

megrendelőivel megkötött szerződések alapján, kérelmezték a menetrend szerinti különjáratokkal 

végzett közszállításhoz szükséges útvonalengedélyek odaítélését, a következő útvonalakra: 

 

- 1) Batizháza – Marosgezse – Marosludas – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  
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- 2) Marosdátos – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 3) Szélkút – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 4) Nagyikland – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 5) Lackod – Somostelke – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 6) Székelysóspatak – Malomfalva – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 7) Ádámos – Dicsőszentmárton – Oláhkocsárd – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 8) Harangláb – Désfalva – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 9) Harasztkerék – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 10) Nyárádselye – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 11) Székelyhodos – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 12) Szászrégen – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 13) Mezőmadaras – Mezőpanit – Marosszentkirály – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 14) Mezőújfalú – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 15) Marosvásárhely – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 16) Marosvásárhely (Kornisa felé) – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 17) Marosvásárhely (Tudor felé) – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  
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- 18) Marosszentgyörgy – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 19) Mezőszentmargita – Kerelő – Vidrátszeg (Ipari park)   

(a SC Balint Trans SRL 18511/29.08.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 20) Marosbogát – Radnót – Nyárádtő   

(a SC Balint Trans SRL 19671/14.09.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 21) Nyárádszereda – Nyárádkarácson – Nyárádtő   

(a SC Balint Trans SRL 19671/14.09.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 22) Dicsőszentmárton – Mikefalva – Nyárádtő   

(a SC Balint Trans SRL 19671/14.09.2018. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

 

Az említett útvonalakon való szállítás végzésének az engedélyezésének az érdekében, minden 

kérelmező által külön-külön, benyújtott dokumentumok, a 353/2007. sz. MIRA Rendelettel 

elfogadott, a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. Törvény alkalmazási 

szabályainak 33. cikkely (1) bekezdése szerintiek: 

a) a kérvény; 

b) az útvonalra beosztott gépjárművek jegyzéke és ezek férőhelyei; 

c) a szállítási engedély eredetivel megegyező másolatai, a jegyzékben szereplő gépkocsik számával 

egyenlő példányszámban; 

d) a javasolt közlekedési menetrend, amely összhangban kell, hogy legyen a tevékenységek 

kezdési/befejezési programjával, illetve a váltások kezdési/befejezési időpontjával, amelyet a 

szállítás haszonélvezője vagy a szállítás megrendelője láttamozott; a közlekedési menetrendnek 

tartalmaznia kell azokat az útvonalakat (menetirányokat), amelyeken a tevékenységek/váltások 

kezdésekor, illetve a tevékenységek/váltások befejezésekor a személyek szállítása történik; 

e) a szállítás megrendelőjével (megrendelőivel) kötött szerződés(ek), amely(ek)ből kiderüljön a 

tevékenységek kezdési/befejezési programja, illetve a váltások kezdési/befejezési időpontja; 

f) a szállított személyeket tartalmazó táblázat, amelyet a megrendelő láttamozott, és amely a 

szállítási szerződés mellékletét képezi. 

A teljes dokumentációt, amelyet benyújtottak ennek értelmébe elemezve volt és megállapítottuk, 

hogy a kérelmezők, teljesítik az utólag módosított és kiegészített 353/2007. sz. M.I.R.A. Rendelettel 

jóváhagyott, 92/2007. sz. a helyi közszállítási szolgálatoknak a törvényének az alkalmazási 

metodológiája által előírt, a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-

személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket.  

Az útvonalengedélyek és a hozzájuk tartozó feladatfüzetek kibocsátásra kerülnek, az útvonal 

lefedéséhez szükséges jármű számának megfelelő számban, a szállítás megrendelőjével kötött 

szerződésnek az érvényességének az időtartamával egyenlő periódusra, de nem több mint 3 évre, a  

Maros Megyei Tanács útvonal-odaítélésre vonatkozó határozata alapján, az utólag módosított és 

kiegészített 353/2007. sz. M.I.R.A. Rendelettel jóváhagyott, 92/2007. sz. a helyi közszállítási 
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szolgálatoknak a törvényének az alkalmazási metodológiájának 35. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak megfelelően, miután bemutatják, esetenként, a helyi vagy megyei közigazgatási 

hatóságok szállításügyi szakosztályai vagy szolgálatai által kiállított véleményezéseket, a szállított 

személyek fel- és leszállásához használt megállókra vonatkozóan. 
 

 
 

 

 

 VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcel Matei 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 20045/20.09.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások 

kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 20027/20.09.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság Megyei Szállításügyi Hatóságnak a 

szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólag módosított és kiegészített, 92/2017. sz. helyi közszállítási szolgálatok törvényének 3. 

cikkely (1) bekezdés, előírja, hogy „A helyi közszállítási szolgálatok a közhasznú közösségi 

szolgálatoknak a szférájának a része és magába foglalja az összes közhasznú és általános 

gazdasági és szociális érdekű szervezkedést és tevékenységet, amelyeket a közigazgatási területi 

egységek szintjén végeznek, a helyi közigazgatási hatóságnak az ellenőrzése, vezetése vagy 

irányítása alatt, a helyi közszállításnak a biztosítása, valamint a megyei köz-személyszállítás 

biztosításának a céljából.” 

A megyei személyszállítást, menetrend szerinti különjáratokkal, a közúti szállításra szakosodott 

szolgáltatók, a megyei közhatósági határozatok alapján kibocsátott útvonal engedélyek alapján lehet 

folytatni, az utólag módosított és kiegészített, 353/2007. sz. belügyi és közigazgatási reform 

miniszteri rendelettel jóváhagyott, a 92/2007. sz. Törvény alkalmazási normáinak a 31. cikkely 

(1^1) bekezdés szerint és a 92/2017. sz. törvény 32. cikkely szerint jóváhagyott feladatfüzetek 

alapján, amelyeket annak a közigazgatási hatóságnak a szintjén hagynak jóvá, amelynek az 

igazgatási hatáskörébe tartózik az illető útvonal, a Román Közúti Hatóság (A.R.R.) 

véleményezésével. 

A 92/2017. sz. Törvény 17. cikkely (1) bekezdés „p” betű szerint, a megyei tanácsoknak a feladata, 

esetenként, a menetrendszerinti járatokkal végzett köz-személyszállítási és a menetrendszerinti 

különjáratokkal végzett köz-személyszállítási útvonal engedélyek odaítélésének a jóváhagyása. 

A határozattervezetet kísérő okmányok szerint, a kérvényezők teljesítik, az utólag módosított és 

kiegészített, 353/2007. sz. belügyi és közigazgatási reform miniszteri rendelettel jóváhagyott, a 

92/2007. sz. Törvény alkalmazási normái által előírt feltételeket, a menetrendszerinti 

különjáratokkal végzett köz-személyszállítási útvonal engedélyeknek, az odaítélésének érdekébe. 
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Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

Mérlegelve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 215/2001. sz. helyi 

közigazgatási Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásait, amelyek szerint a megyei tanács, 

bármely más a törvény által előírt feladatot gyakorol, úgy értékeljük, hogy a menetrend szerinti 

különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges 

egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Catrinoi Ionuț / 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 


	Hot117_2018_HU
	Hot117 exp_HU
	hot117 raport spec_HU
	Hot117 raport juridic_HU

