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2019. 01. 28. 

Szerencsi Járásbíróság • 2. sz. tárgyalóterem 

10.B.317/2017. V. F. vádlott jelentős kárt 

okozó csalás 

bűntette 

2019. 01. 28. 8:00 

 

Tárgyalást tart a Szerencsi járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

aki ellen jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint a sértett egészségi állapota miatt a 

bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására korlátozottan képes 

személy, akivel a vádlott bizalmi, szerelmi kapcsolatot alakított ki annak 

érdekében, hogy valótlan okokra hivatkozással több alkalommal pénzt 

kérjen kölcsön tőle, illetve kölcsönösszeg felvételére sarkallja a sértettet saját 

anyagi érdekében. Cselekményeivel a vádlott több, mint tizenkét millió forint 

kárt okozott. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:gyurani@miskolcit.birosag.hu


2019. 01. 28. 

Miskolci Törvényszék • Fszt. 28. sz. tárgyalóterem 

6.B.43/2017. Dr. Sz. Sz. J. és 8 

társa vádlottak  

Jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2019. 01. 28. 

2019. 01. 30. 

9:00 

9:00 

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék azoknak a 

vádlottaknak az ügyében, akik ellen jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint 2016 elején egy ukrán állampolgár azzal kereste meg a III. 

rendű vádlottat, hogy szervezze meg Magyarországon a „cola” fantázia nevű 

kábítószer előállítását. A III. rendű vádlott összeismertette a gyártási 

folyamatot ismerő II. rendű és a mákszalmát biztosítani tudó I. rendű 

vádlottat.  A gyártást hárman készítették elő, amelynek során telephelyet 

vásároltak, illetve megállapodtak a IV. rendű vádlottal 4 tonna mákszalma 

átadásáról. A IV. rendű vádlott állami engedély birtokában jogosult volt 

annak átmeneti tárolására, de az engedély kereteit túllépve a kért 

mennyiséget társai rendelkezésére bocsátotta. Az V., VI., VII., VIII. és IX. 

rendű vádlottak a feldolgozás folyamatában vettek részt. A vádlottak a 

mákszalmából a jelentős mennyiség alsó határát többszörösen meghaladó 

mennyiségű morfint nyertek ki. 

A tárgyalás január 30-án 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 28. 

 

Miskolci Járásbíróság • 21. sz. tárgyalóterem 

7.Fk.795/2018. H. K. és 3 társa 

vádlottak 

hivatalos 

személy elleni 

erőszak  

2019. 01. 28. 13:00 

Folytatja a bizonyítást a bíróság azoknak a vádlottaknak büntetőügyében, 

akikkel szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség.  

 

A vádirati tényállás szerint 2017 szeptemberében Köröm községben az I. r. 

vádlottal szemben négy rendőr egy másik bűncselekmény gyanúja miatt 

intézkedni akart, azonban a férfi kivonta magát a rendőri intézkedés alól, és 

menekülni kezdett. Amikor a rendőrök utolérték, az I. r. vádlott az egyik 

rendőr felé ütött, azonban a rendőr kivédte az ütést, majd kényszer 

alkalmazásával tudták megakadályozni a férfi további ellenállását. A II. r. 

vádlott - az I. r. vádlott élettársa - úgy próbált közbeavatkozni, hogy az egyik 

rendőrt rángatni kezdte, majd egy műanyag palackkal próbálta megütni. 

Mindeközben az utcán gyülekezni kezdtek a hozzátartozók, akik közül a III. r. 

és a IV. r. vádlott – az I. r. vádlott testvére és lánya – a rendőröket körbeállva 

sértegették, fenyegették őket, valamint az I. r. és a II. r. vádlottat ellenállásra 

biztatták.  

 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 29. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

5.Fk.40/2017. H. R. és társai 

vádlottak 

életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 29. 

2019. 01. 31. 

9:00 

9:00 

 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a Borsod megyei Mérán egymás családtagjai ellen fordulva 

okoztak életveszélyes sérülést. 

 

A vádirat szerint a két mérai család már korábban elmérgesedett viszonya, 

fel-fellángoló vitája fajult tettlegességig. Az ügy hat vádlottja összeveszett, 

dulakodtak, lökdösődtek, majd az egyik vádlott ellökte a társát, aki hanyatt 

esett, fejét az útpadkához ütötte és elájult. Koponyasérüléseket szenvedett, 

életveszélyes állapotba került.  

A tárgyalás január 31-én 9 órakor folytatódik. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu  
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2019. 01. 29. 

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság • I./126.sz. tárgyalóterem 

3.Bf.417/2018. J. Z. vádlott sikkasztás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 01. 29. 9:30 

Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, akit a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 6 év 

börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, mert a helyi televízió 

alkalmazottjaként felelős volt a házipénztárban kezelt pénzért és egyéb 

értékekért, majd ezen beosztását kihasználva több mint 90 millió forintot 

saját célra használt fel. 

A megállapított tényállás szerint a vádlott kezdetben előadóként, majd 

pénztárosként dolgozott a helyi televízió alkalmazásában. 2013 évtől 

kezdődően a sértett bankszámlájáról többször utalt saját célra, így saját 

magánszámlájára is. Az is előfordult, hogy magáncélú vásárlást folytatott a 

sértett bankkártyájával annak terhére, illetve felvett összegeket nem fizetett 

be a házipénztárba, körülbelül tízmillió forint értékben. Mindezek leplezése 

céljából a bankszámlakivonatokat eltitkolta, azokat meghamisította.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

 



2019. 01. 29. 

Miskolci Járásbíróság • 30. sz. tárgyalóterem 

38.B.2154/2018. H. O. és társa 

vádlottak 

rablás bűntette és 

más 

bűncselekmény 

2019. 01. 29. 10:00 

 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint elhatározták, hogy Miskolcon egy 

prostituálttal szexuális cselekményt folytatnak, és ennek során észrevétlenül 

elveszik a nála lévő készpénzt. A sértett először a II. rendű vádlottnak 

nyújtott szexuális szolgáltatást, majd az I. rendű vádlott következett. A sértett 

elkezdte a cselekményt, amikor az I. rendű vádlott jelzett a II. rendű 

vádlottnak, hogy a sértett lábánál lévő pénztárcát vegye el, aki ennek eleget 

is tett. A sértett azonban mindezt észlelte és kiabálni kezdett. A II. rendű 

vádlott vissza akarta adni a pénzt, de társa erőteljesen rászólt, hogy ne 

tegye. A sértettet rángatni kezdte és veréssel, szurkálással fenyegette. Az I. 

rendű vádlottnak e szándékról nem volt előzetes tudomása, a fenyegetésben 

nem vett részt és azt nem támogatta. A vádlottak a készpénzzel együtt 

elhajtottak a helyszínről. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 29. 

Ózdi Járásbíróság • 1. sz. tárgyalóterem 

11.Fk.250/2018. V. D. M. és társa 

vádlottak 

felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 01. 29. 

 

10:30 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik a vádirat szerint Ózdon egy 14 cm pengehosszúságú 

kést szorítottak a sértett nyakához, aki ennek hatására a követelt 

mobiltelefont átadta. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei 

fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott 

büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a 

bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 29. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.Fk.365/2018. fk. F. N. vádlott közfeladatot 

ellátó személy 

elleni erőszak 

2019. 01. 29. 13:00 

 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a fiatalkorú 

vádlottnak az ügyében, aki a vádirat szerint egy tornanádaskai 

gyermekotthonban erőszakoskodott a nevelővel szemben. A nevelő a 

hangosan szóló zenét kikapcsolta, a csatlakoztatott pendrive-ot kihúzta. A 

vádlottnak ez nem tetszett, odalépett és a nevelő bal kezét, amelyben az 

eszközt tartotta, erősen megszorította és megcsavarta. Akkor hagyott fel 

magatartásával, amikor nevelő megígérte, hogy a zenét visszakapcsolja. 

Nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket okozott. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 



2019. 01. 30. 

Miskolci Törvényszék • I./113. sz. tárgyalóterem 

9.B.37/2018. L. Cs. vádlott emberölés 

bűntette 

2019. 01. 30. 8:00 

A Miskolci Törvényszék tárgyalást tart annak a vádlottnak az ügyében, aki 

vádirati tényállás szerint szilveszter éjjelén ölte meg édesapját. 

A vádlott és szülei 2017. december 31-ig együtt éltek nyékládházi 

otthonukban. A vád szerint az év utolsó napján már a délutáni órákban 

megkezdték az italozást, mely estére veszekedésbe torkollott. A férfi a 

lépcsőnek háttal álló apját lelökte a lépcsőről, aki nekiesett a bejárati 

ajtónak. Ekkor a vádlott egy 3 cm széles, 1 méternél hosszabb fa karóval 

legalább két alkalommal fejbe vágta a földön fekvő sértettet, majd fojtogatta 

őt. A vádlott 6 órával később értesítette a mentőket, akik már csak a halál 

tényét tudták megállapítani. 

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 01. 30. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

9.B.328/2017. K. J. vádlott 

 

Közúti baleset 

gondatlan 

okozásának 

vétsége 

2019. 01. 30. 8:00 

Folytatja a bizonyítást a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

indult büntetőeljárás. 

A vádirat értelmében a vádlott parkolás közben hátramenetet hajtott végre, 

de nem győződött meg arról, hogy a manőver közben nem akadályozza-e a 

többi jármű közlekedését, amely a KRESZ alapján kötelezettsége lett volna. 

Ennek következtében nem észlelte a mögötte kerékpárral elhaladó sértettet 

és nekitolatott. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Gyurán Ildikó 

sajtószóvivő 

46/815-386 • 70/703-2487 

gyurani@miskolcit.birosag.hu 

 



2019. 01. 30. 

Miskolci Járásbíróság • 301. sz. tárgyalóterem 

40.B.1903/2018. S. I. és 48 társa 

vádlottak 

előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntette és más bűncselekmények 

2019. 01. 30. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a volt pénzügyőr 

vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben előnyért hivatali kötelességét 

megszegve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette 

miatt emelt vádat az ügyészség. 

 A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2011-től kezdődően rendszeresen, 

kereskedelmi mennyiségben hozott Ukrajnából Magyarországra a záhonyi 

határátkelőn át szeszes italokat, dohányárut, üdítőket, édességet és más 

élelmiszereket, hogy azokat lakóhelyén értékesítse. A vádbeli időszakban (2014. 

december-2015. július) a III.-XXIX. rendű pénzügyőr vádlottak teljesítettek 

szolgálatot a záhonyi határátkelőnél. A kilépő forgalom esetében feladatuk volt 

a járművek üzemanyagmennyiségének ellenőrzése és rögzítése egy statisztikai 

rendszerben, annak érdekében, hogy a belépéskori kontrollal együtt nyomon 

lehessen követni a lényegesen olcsóbb ukrán üzemanyag jogszerű, hét naponta 

legfeljebb egy alkalommal megengedett behozatalát. Belépő forgalom esetében 

pedig azt is ellenőrizni kellett, hogy a behozott áruk kereskedelmi 

mennyiségűnek minősülnek-e. 

Az I. rendű vádlott és társai magas kockázati szintűnek minősültek, így 

vonatkozásukban minden esetben szigorított vizsgálatot kellett volna elvégezni, 

vagyis mind a járművek, mind a poggyászok teljes körű átvizsgálását, gyanús 

esetben másodlagos vizsgálatot. 

Az I. rendű vádlott jó kapcsolatot alakított ki több pénzügyőrrel, különösen a III. 

rendű vádlottal. Ezt felhasználva információi voltak a pénzügyőrök beosztásáról, 

az esetlegesen felmerülő nehézségekről, arról, hogy kik vonhatóak be a jogtalan 

előnyt elfogadók körébe. A pénzügyőröket közvetítésre kérte, győzzék meg 

társaikat az átvizsgálás mellőzéséről. Az I. rendű vádlott telefonon szervezte a 

kilépést-belépést, az információkat a pénzügyőrök üzenetben küldték el részére. 

Az egyes kötelességszegéseknek kialakult „tarifája” volt. A pénzügyőrök a 

behozott áruk vizsgálatának mellőzése mellett az üzemanyagmennyiséget is 

lényegesen kisebb mértékben rögzítették, így a vádlottak a hét naponkénti egy 

alkalomnál gyakrabban tudtak ukrán üzemanyagot behozni az országba.  

A bizonyítás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 01. 31. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • 4. sz. tárgyalóterem 

14.B.361/2018. P. L. vádlott ittas 

járművezetés 

vétsége 

2019. 01. 31. 8:00 

Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, aki a vádirat szerint az ÉMÁSZ tulajdonában álló tehergépkocsival 

úgy közlekedett a Komjáti és Tornanádaska közötti útszakaszon, hogy előtte 

szeszes italt fogyasztott. A helyszíni rendőri intézkedés során vele szemben 

alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, majd előállítása 

során megállapították, hogy véralkoholszintje 3,38g/l (ezrelék) volt.  

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak 

– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi 

felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság 

az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 

mailto:horvathd@miskolc.birosag.hu


2019. 01. 31. 

Miskolci Járásbíróság • Fszt. 29. sz. tárgyalóterem 

12.Fk.1290/2018. B. S. és 3 társa 

vádlottak 

közérdekű üzem 

működése 

megzavarásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 01. 31. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik a vádirat szerint 2017 márciusában Belegrádnál a Hernád 

folyón átívelő kábelt levágták, majd értékesíteni akarták azt. Mikor a kábel 

burkolatát égetni kezdték, füst keletkezett, melyet a hernádkaki 

önkormányzat dolgozói észleltek. Amikor az önkormányzat munkatársa a 

helyszínre érkezett a vádlottak elfutottak. 

A cselekmény miatt 41 településen szünetelt az internet, telefon és televízió 

szolgáltatás, illetve 25 településen szünetelt a köztéri kamerarendszer. Az 

üzemkiesés több, mint négyezer embert érintett és mintegy 12 órán át 

tartott. A vádlottak a nyomozás során a bűncselekmény elkövetését 

beismerték. 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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3.B.252/2018. V. M. vádlott és 

társa 

rablás bűntette 

és más 

bűncselekmény 

2019. 01. 31. 

 

8:00 

Előkészítő ülést tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akik a vádirat szerint Putnokon egy kocsmai italozás 

közben többször felszólították a sértettet, hogy adjon nekik pénzt, illetve a 

mobiltelefonjára is felfigyeltek. A sértett a kérés teljesítését határozottan 

visszautasította. A vádlottak ekkor elhatározták, hogy egy későbbi 

időpontban erőszakkal elveszik tőle. A sértett egy társasággal a városban 

szórakozott, a vádlottak csatlakoztak hozzájuk, majd amikor a sértett 

egyedül maradt, akkor is vele haladtak tovább. Egy félreeső helyen leütötték 

a sértettet és elvették a pénztárcáját. Az I. rendű vádlott elfutott a 

helyszínről. A II. rendű a mobiltelefont akarta magához venni, de egy 

rendőrjárőrtől megijedt. Cselekményét leplezendő az intézkedés alatt a 

sértett közelében maradt, aki ittassága miatt nem tudott érdemben 

nyilatkozni. Amikor ismét ketten maradtak, arcon ütötte a sértettet és 

elvette a mobiltelefont. A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé 

teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei 

fennállnak – az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott 

büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a 

bizonyítási eljárást. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 
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7.B.50/2017. V. K. vádlott és 2 

társa 

súlyos 

fenyegetéssel 

elkövetett 

zsarolás bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 02. 01. 

 

8:00 

Tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak a 

büntetőügyében, akikkel szemben súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás 

bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint az I. r. vádlott a 1990-es évek végétől kezdődően alacsony 

áron több leromlott állapotú családi házat és zártkertet vásárolt föl, 

melyeket élettársával, a II. r. vádlottal együtt anyagilag és szociálisan 

rászoruló személyeknek a piaci ár többszöröséért értékesített, valamint 

bérbe adott. Figyelemmel arra, hogy a vádlottak tudomással bírtak azon 

tényről, hogy a magas összegű bérleti díjak kifizetését követően a 

sértetteknek nem marad pénzük a megélhetésükre, számukra 50%-os 

kamatok ellenében biztosítottak kölcsönöket. Amikor a sértettek nem tudtak 

fizetni, a vádlottak bántalmazással fenyegették meg őket. Egyes sértettek 

járandóságait az úgynevezett kamatos pénz törlesztés érdekében a 

kézbesítőtől az I. r. vádlott vette át. Egy alkalommal az I. r. és a II. r. vádlott 

elmentek a sértett és az élettársa bérleményébe, ahol kiabálva követelték az 

elmaradt bérleti díjat. A sértett annyira megijedt a terheltektől, hogy 

mobiltelefonján keresztül próbált rendőri segítséget hívni. Amikor az 

udvaron tartózkodó III. r. vádlott észlelte, hogy az ajtón kilépő sértett 

értesíteni akarja a rendőrséget, ennek megakadályozása érdekében az 

ajtóban megragadta a sértett torkát, és rákiabált, hogy: „még a rendőrséget 

hívod?!” Az erőszakos fellépés hatására a sértett nem mert telefonálni. 

Akár a bizonyítási eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297 • 70/361-2778 

horvathd@miskolc.birosag.hu 

 


