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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. január 03 -07. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2021.El.I.D.10/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) értelmében 2021. november 18. napjától a Miskolci Törvényszék és 

az illetékességi területén működő járásbíróságok épületeiben foganatosított nyilvános eljárási 

cselekményen (tárgyalás, nyilvános ülés, stb.) hallgatóságként megjelenni kívánó személyek a 

bíróság épületébe csak előzetes regisztráció esetén, pillanatnyi testhőmérséklet mérés nélkül, 

az eljárási cselekményt megelőzően 10 perccel léphetnek be. Előzetesen regisztrálni legkésőbb 

az eljárási cselekményt megelőző munkanap 15:00 óráig lehet;  

- a 2020. évi LVIII. törvény 138. § (2) bekezdése értelmében a civilisztikai ügyekben bíróság a 

tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a 

tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja, a 2020. évi LVIII. törvény 205. § 

értelmében a büntetőügyekben a bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt határozattal 

hivatalból kizárja, ha a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel 

összefüggő rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ez 

esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti ki;  

- tájékoztatja továbbá a törvényszék, hogy a Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi 

területén működő járásbíróságok épületeiben az orr és a száj egyidejű eltakarására alkalmas 

maszk viselése és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Az eljárási cselekményeken való részvételi szándékukat szíveskedjenek az eljárási cselekményt 

megelőző munkanap 15 órájáig az mtsajto@miskolcit.birosag.hu  e-mail címen bejelenteni. Kérjük 

közöljék a médium megnevezését és az eljárási cselekményen részt venni kívánó személyek számát 

is. 

Együttműködésüket köszönjük. 
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2022. 01. 03. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Fsz. 21. számú tárgyalóterem 

17.B.30/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény 

2022. 01. 03. 8:15 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

a vádirat szerint alkalmi ismerősét bántalmazta, majd kirabolta. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott és a társaságában lévő nő 2020. február 

22-én délután Miskolcon a vasúti pályaudvar közelében találkozott a sértettel. 

A nő megszólította a sértettet, rövid beszélgetés után egy közeli garázssorra 

mentek és a nő szexuális szolgáltatást nyújtott a férfinak, majd otthagyta. 

 

Később azonban a selyemréti villamosmegállónál ismét összetalálkoztak 

mindhárman és szóba került, hogy a nőnek egy 20.000 forintos bírságot kell 

megfizetnie, amiért a sértett megsajnálta, ezért ketten a közeli automatához 

mentek és a sértett 15.000 forint készpénzt vett fel. 

 

Útközben újra találkoztak a vádlottal, aki miután megtudta, hogy a sértett még 

nem adta oda a pénzt a nőnek, erőszakossá vált és követelőzni kezdett. A 

sértett férfi azonban faképnél hagyta őket, ám távozóban a vádlott a földre 

lökte és többször fejbe rúgta, mellkasára térdepelt és ököllel ütötte, a 

bántalmazást követően pedig átkutatta zsebeit és 22.000 forinttal távozott. A 

sértett súlyos fejsérüléseket szenvedett. 

 

A büntetőeljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 03. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület földszint 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.18/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2022. 01. 03. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 őszén Ricsén támadtak haragosukra. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és fia, a II. rendű vádlott 2019. október 30-

án este ittas állapotban összeszólalkoztak Ricse egyik utcájában a sértettel, 

akivel régóta haragos viszonyban voltak. A vádlottak a náluk lévő 1 méter 

hosszúságú díszkardokkal kezdték fenyegetni a sértettet, az I. rendű vádlott 

egy alkalommal a fejére célozva le is sújtott, az ütést a sértett karjával védte 

ki. Ezt követően a II. rendű vádlott is hasonló mozdulatot tett, ám a sértett 

védekezésképpen lábon rúgta, így nem találta el. 

 

A sértett jobb alkarján 8 napon túl gyógyuló, éles szélű vágott seb keletkezett. 

A védekező mozdulat hiányában komolyabb, életveszélyes sérülést is 

szenvedhetett volna. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 03. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület II. emelet 221/B. számú tárgyalóterem 

15.B.2489/2021. felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette 2022. 01. 03. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2021 májusában és júniusában Miskolcon egy 

benzinkút és két dohánybolt kasszájából vitt el összesen mintegy 700 ezer 

forintot, úgy, hogy az ott dolgozó alkalmazottakat mindhárom alkalommal a 

nála lévő késsel fenyegette meg. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 04. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 118. számú tárgyalóterem  

12.B.19/2021. 

 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette  

 

2022. 01. 04. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a négy vádlottnak az 

ügyében, akikkel szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat tartalma szerint a vádlottak pénzszerzés céljából 2019. november 2. 

napján együtt mentek be egy szalonnai ingatlanba, ahol otthon találták annak 

idős lakóját is. A négy férfi ezt követően rátámadt a 85 éves asszonyra, 

többször fejen ütötték. A sértett az így elszenvedett sérülések következtében 

még a helyszínen életét vesztette.  

Az ügyben iratismertetés és perbeszéd várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 05. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület földszint 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.15/2021. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége 

2022. 01. 05. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyében, akivel 

szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés 

vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc-Bábonyibérc városrész közelében lévő 

ingatlanban tartózkodott a cselekmény idején másfél éves, illetve három 

hónapos gyermekével, valamint sógornőjével és annak két és fél éves 

gyermekével. Az ebédhez vizet forraló sógornő az udvarra ment ki és a 

gyermekek felügyeletét a szomszéd szobában lévő vádlottra bízta, aki abból a 

célból, hogy tápszert készítsen, a fazékhoz lépett és egy pohárral merített 

belőle, azonban könyökével véletlenül lelökte az edényt és a forró víz az ott 

játszó két nagyobb gyermekre ömlött. A vádlott ahelyett, hogy segített volna, 

a gyermekeket otthagyta és visszament a másik szobába, hogy kisfiát 

megetesse. A sértettek II. fokú égési sérüléseket szenvedtek. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 05. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa Gy. úti épület Fsz. 22. számú tárgyalóterem 

22.B.129/2021. információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette 

2022. 01. 05. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik sportfogadási csalásokkal több millió forint kárt okoztak. 

 

A vádirati tényállás szerint a III. rendű vádlott által üzemeltetett miskolci 

bárban szerencsejáték és sportfogadások lebonyolítására alkalmas terminál 

is működött, amelyet a pultosként dolgozó IV. rendű vádlott kezelt. Az I. és II. 

rendű vádlottak 2018 nyarán több alkalommal úgy kötöttek sportfogadásokat, 

hogy annak ellenértékét nem, vagy csak részben fizették meg a 

vendéglátóegység felé. Erre a III. rendű vádlott teremtett lehetőséget, aki az I. 

és II. rendű vádlott kérésére „meghitelezte” a tranzakciókat, és a szelvényeket 

magánál tartva a nyereményből remélte a tartozás kiegyenlítését. Az 

ellenértéket a terminált üzemeltető kft. térítette meg a Szerencsejáték Zrt. 

felé. 

 

A büntetőeljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 05. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 26. számú tárgyalóterem 

19.B.1703/2021. tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett személyi szabadság 

megsértésének bűntette és más bűncselekmény 

2022. 01. 05. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak az alsózsolcai férfinak az 

ügyében, aki a vádirat szerint rettegésben tartotta a családját, többször 

megverte, bezárta és megöléssel fenyegette őket. 

 

A vádirati tényállás alapján a vádlott kaszát, borotvát, kést tartott az ágya 

mellett, ezzel fenyegetve élettársát és nevelt gyermeküket. Rendszeresen 

előfordult, hogy a lakás ajtaját bereteszelte, beláncolta, a kulcsot magánál 

tartotta, megakadályozva ezzel, hogy a sértettek elhagyhassák az ingatlant.  

 

2020 májusában a férfi megengedte, hogy élettársa ügyintézés végett 

elmenjen otthonról és a gyermeket is magával vigye, azonban felszólította, 

hogy siessenek haza, mert egyébként megöli őket. Mire hazaértek, a 

gyanúsított az előszobába fejszét, baltákat és egy karót, a teraszra egy 

csomóval ellátott kötelet készített össze. A szerszámok láttán a sértettek 

félelmükben elmenekültek otthonról. Távozásukat követően a férfi a lakásban 

tüzet gyújtott, minek következtében az ingatlan kiégett és lakhatatlanná vált. 

 

Az eljárás befejezése nem várható.  

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 05. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

3.B.372/2021. rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2022. 01. 05. 8:00 

Előkészítő ülést tart az Encsi Járásbíróság annak a két vádlottnak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2021. május 19-én délben egy gönci 

élelmiszerüzletből egy üveg whiskey-t és egy doboz hajfestéket táskába rejtve 

vittek el, majd amikor az áruvédelmi eszköz a kasszánál jelzett, a vádlott nőnek 

ki kellett ürítenie táskáját. A nő próbálta az eladó kezéből kirántani az italt, 

illetve kezét rángatta, szorította, majd feladta és távozott a helyszínről. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 05. 

Encsi Járásbíróság • 3. számú tárgyalóterem 

3.B.343/2021. felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette 2022. 01. 05. 9:30 

Tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vizsolyi vádlottnak az ügyében, 

aki 2021 januárjában ittas állapotban egy bozótvágóval kergette élettársát.  

 

A vádirati tényállás szerint a férfi 2021. január 26-án délután élettársát követve 

megjelent egy 51 cm pengehosszúságú bozótvágóval a vizsolyi művelődési 

házban. A közösség számára szabadon nyitva álló helyiségben a vádlott az 

asztalitenisz asztal körül kergette élettársát, miközben többször irányába 

dobta a macsétát, illetve többször felé csapott. Az asszonyt nem találta el a 

vádlott, így az eszközt a művelődési ház bejárati ajtajába, majd annak belső 

falába vágta, továbbá a pingpongasztalra is ráütött vele. A vádlott élettársának 

sikerült elmenekülnie, a férfi pedig őt követve, kezében a bozótvágóval 

távozott a helyszínről. A vádlott által okozott rongálási kár 47.000 Ft. Kihívóan 

közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt 

észlelőkben megbotránkozást, riadalmat keltsen.  

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 05. 

Mezőkövesdi Járásbíróság • Földszint 2. számú tárgyalóterem 

8.B.386/2021. bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett súlyos testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. 01. 05. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben testi sértés és garázdaság miatt is vádat emelt az 

ügyészség. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2021. március 4-én Mezőkövesd egyik 

utcáján ittas állapotban szóváltásba került egy férfival, akinek trágár 

kifejezéseket kiabált és több alkalommal belerúgott egy kerítés kapujába. 

 

A vádlott 2021. február-május hónapjaiban több alkalommal testszerte ököllel 

ütlegelte, illetve fojtogatta feleségét, akinek zúzódásos, horzsolásos sérülései 

keletkeztek és eltört a karja. 

 

A vádlott feleségének nagyanyját, akinek házában szívességi 

lakáshasználóként éltek, 2021. május 25-én tenyérrel arcon ütötte. Az idős 

asszonynak eltört az orra és az arccsontja. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 05. 

Tiszaújvárosi Járásbíróság • 33. számú tárgyalóterem 

8.B.363/2021. közúti baleset okozásának vétsége 2022. 01. 05. 13:00 

Előkészítő ülést tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint 2019 decemberében az M3-as autópálya 

Budapest felé vezető oldalán Hejőkürt térségében nem az időjárási 

viszonyoknak megfelelően választotta meg járműve sebességét, ezért 

megcsúszott és kétszer a szalagkorlátnak ütközött. A közlekedésben 

résztvevők igyekeztek elkerülni a balesetet, azonban hat jármű a manőverezés 

miatt az úttesten sodródott, illetve megpördült és egymásnak vagy a 

szalagkorlátnak ütköztek. Egy személy súlyos, egy pedig könnyebb sérüléseket 

szenvedett. 

 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 06. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 118. számú tárgyalóterem 

12.B.35/2021. állami szerv kényszerítése céljából személy elleni 

erőszakos bűncselekmény elkövetésével 

megvalósított terrorcselekmény bűntette 

2022. 01. 06. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

rendőrökkel akarta magát lelövetni, miközben kést tartott élettársa nyakához.  

 

A vádirat szerint a vádlott 2020 augusztusában éjszakai szórakozást követően 

hazatért miskolci ingatlanába, majd depressziós állapotba került, így terápiás 

mennyiségben nyugtatót vett be. A férfi ezt követően kora délelőtt közölte az 

élettársával, hogy öngyilkos lesz, ezért késsel több helyen megvágta a 

csuklóját és az alkarját. Az asszony igyekezett lebeszélni a vádlottat 

öngyilkossági szándékáról és a 112-es segélyhívón telefonos segítséget kért, 

amikor a diszpécser tájékoztatta, hogy először a rendőrök fognak kiérkezni, 

utána a mentők. A vádlott ezt meghallva úgy döntött, ha kijönnek a rendőrök, 

akkor velük fogja magát lelövetni úgy, hogy majd eljátssza élettársa késsel 

történő fenyegetését.  

 

A kiérkező rendőröknek a vádlott férfi odadobta a nála lévő, egyébként 

töltetlen és működésképtelen gáz-riasztó fegyverét, majd váratlanul 

megragadta élettársa haját, őt az úttest közepére rángatta, majd egy 15-20 cm 

hosszúságú konyhakést a nyakához tartva többször felszólította a rendőröket, 

hogy lőjék le őt, különben megöli a nőt. 

 

A rendőrök gázspray és testi kényszer alkalmazásával tudták lefogni és 

megbilincselni a vádlottat. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 06. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület I. emelet 126. számú tárgyalóterem 

18.B.2313/2020. kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

 

2022. 01. 06. 8:00 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki a 

vád szerint a büntetés-végrehajtási intézetből azzal hívta fel a sértettet, hogy 

75.000 forintot nyert egy sorsoláson, azonban a nyereményhez csak úgy juthat 

hozzá, ha a bankkártyája használatával az ATM-be a vádlott által meghatározott 

számsorokat beüti. A sértett – miközben a vádlottal folyamatos 

telefonkapcsolatban volt – a bankautomatához ment, ahol a vádlott 

utasításának megfelelően járt el, és az általa diktált tranzakciókat végrehajtotta. 

A művelet során a sértett a vádlotthoz tartozó négy mobiltelefonkártya 

egyenlegét töltötte fel, darabonként 15.000 forint összeggel. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde  

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 06. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Fsz. 21. számú tárgyalóterem 

40.B.1648/2021. 

 

 

pénzhamisítás bűntette 2022. 01. 06. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 januárjában ismeretlen személytől származó hamis, 100 euró 

címletű bankjegyekkel próbáltak meg fizetni egy határmenti szlovák település 

vendéglőjében, illetve két ózdi benzinkúton. 

 

A bankjegyek gyenge minőségű hamisítványok voltak, amelyek sorozatszámai 

megegyeztek, azonos módon, tintasugaras nyomtatóval készültek. 

Tartalmazták ugyan az euró bankjegyek főbb rajzolati ismérveit, de a papír 

minősége és a biztonsági elem hiánya miatt a hivatásszerűen pénzkezeléssel 

foglalkozó személyek megtévesztésére nem voltak alkalmasak, viszont a 

bankjegyet nem ismerő számára megtévesztőek lehettek. 

 

A büntetőeljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2022. 01. 06. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.82/2021. maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás 

körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2022. 01. 06. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vád szerint egy sajókazai telephely vezetőjeként több 

munkavédelmi előírást megszegett és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a 

bálázógép működés közben „berántsa” egy dolgozó karját. A sértett karját 

amputálni kellett, ezért az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt 

vádat. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu

