
2007/június (110. szám) 

„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus) 

JJoogg  &&  FFeeggyyvveerr  

Az előzetes tervek az olvasói levelek megválaszolását irányozták elő, de a terveinket ismételten 

keresztülhúzta a jogalkotás, mely az alábbi és elemzés tárgyát képező jogszabályokon kívül 

megalkotta még a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és 

szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM-rendeletet is. 

 

Vadászattal kapcsolatos változások 2007. évi XVI. törvény egyes agrár tárgyú törvények 

módosításáról 

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

módosítása 

15. § (1) A Vtv. 71. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 

egyidejűleg a bekezdés a következő j)-k) ponttal egészül ki: 

(A vadászat rendje megsértésének minősül az alábbi vadászat:) 

„a) légi járműből, vadászható madárfajok esetén a motoros járműből vagy járműről, vadászható 

emlősfajok esetén mozgó motoros járműből vagy járműről, továbbá az óránként öt kilométert 

meghaladó sebességgel közlekedő vízi járműből;” 

„d)  mesterséges fényforrás, továbbá a fényszóró engedély nélküli használatával;” 

„j) vadászati tilalmi időben, vadászati kíméleti területen, a vadászati tilalom hatósági elrendelése 

ellenére folytatott vadászat, 

k)  a jogszabályban foglaltak kivételével a vadászati idényen kívüli - a vadászati hatóság engedélye 

nélküli - vadászat.” 

 

(2) A Vtv. 71. §-a (2) bekezdésének b) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 

egyidejűleg a bekezdés a következő h)-m) ponttal egészül ki: 

(A vadászat rendje megsértésének minősül továbbá az alábbi eszközökkel történő vadászat:) 

„b) a sörétes vadászlőfegyverrel a két tölténynél nagyobb tárkapacitású öntöltő (félautomata) vagy 

önműködő (automata) sörétes vadászlőfegyver;” 



„g) a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges anyag, valamint vak és megcsonkított élő csali 

állat;” 

„h)  az áramütést előidéző elektromos eszközök; 

i)  az emlősfajok ejtőhálóval történő befogásának kivételével a robbanószerek; 

j)  tükör és más vakító eszköz, továbbá gázok és kifüstölés; 

k)  elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök; 

l)  mérgezett vagy altató csalétkek; 

m) vadászható emlősfajok esetében a működése vagy felhasználása körülményei folytán nem 

szelektív csapdázási módszer, vadászható madárfajok esetében a madarak tömeges vagy nem 

szelektív befogását vagy elpusztítását eredményező, illetve a fajok helyi eltűnését eredményező 

csapdázási eszköz, illetve eljárás és módszer.” 

 

(3) A Vtv. 71. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés 

számozása (4) bekezdésre változik: 

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül a vadászat rendje megsértésének minősül, ha a 

vadász megsérti az azonosító jel használatára vonatkozó, a törvényben, illetve külön 

jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.” 

 

A fenti módosítások alapján a Vtv. 71. §-a az alábbi szöveggel hatályos 

 

Vtv. 71. § (1) A vadászat rendje megsértésének minősül az alábbi vadászat: 

a) légi járműből, vadászható madárfajok esetén a motoros járműből vagy járműről, vadászható 

emlősfajok esetén mozgó motoros járműből vagy járműről, továbbá az óránként öt 

kilométert meghaladó sebességgel közlekedő vízi járműből, 

b) a vízi vad vadászatának kivételével a lesgödörből, 

c) a vízi vad vadászatának kivételével a vízi járműről, 

d) mesterséges fényforrás, továbbá a fényszóró engedély nélküli használatával, 

e) a gímszarvasra, a dámszarvasra, az őzre, illetőleg a muflonra hajtóvadászat keretében 

történő vadászat, továbbá 

f) a falkavadászat, 

g) az érintett vadászatra jogosultak közötti megállapodás hiányában a szomszédos 

vadászterület határától számított háromszáz méteren belüli lesvadászat, 

h) vadászati idénytől függetlenül az olyan időpontban történő vadászat, amikor a vad 

menekülési lehetősége bármilyen természeti ok miatt jelentősen korlátozott, 



i) a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével a csillagászati napnyugtát egy órával követő 

és a csillagászati napkeltét egy órával megelőző időpontok közötti vadászat (a továbbiakban: 

éjszakai vadászat), 

j) vadászati tilalmi időben, vadászati kíméleti területen, a vadászati tilalom hatósági 

elrendelése ellenére folytatott vadászat, 

k) a jogszabályban foglaltak kivételével a vadászati idényen kívüli - a vadászati hatóság 

engedélye nélküli - vadászat. 

 

(2) A vadászat rendje megsértésének minősül továbbá az alábbi eszközökkel történő vadászat: 

a) az önműködő (automata) és öntöltő (félautomata) golyós lőfegyver; 

b) a sörétes vadászlőfegyverrel a két tölténynél nagyobb tárkapacitású öntöltő (félautomata) 

vagy önműködő (automata) sörétes vadászlőfegyver; 

c) a vaddisznó vadászata esetén - a sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő 

vadászat kivételével - a sörétes vadászlőfegyver; 

d) a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történő vadászat esetében a kétezer ötszáz joule-

nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer, őzre történő vadászat esetében az ezer joule-

nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer; 

e) az elektronikus optikai eszköz; 

f) a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz; 

g) a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges anyag, valamint vak és megcsonkított élő csali 

állat; 

h) az áramütést előidéző elektromos eszközök; 

i) az emlősfajok ejtő hálóval történő befogásának kivételével a robbanószerek; 

j) tükör és más vakító eszköz, továbbá gázok és kifüstölés; 

k) elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló éjszakai lövésre alkalmas célzó 

eszközök; 

l) mérgezett vagy altató csalétkek; 

m) vadászható emlősfajok esetében a működése vagy felhasználása körülményei folytán nem 

szelektív csapdázási módszer, vadászható madárfajok esetében a madarak tömeges vagy 

nem szelektív befogását vagy elpusztítását eredményező, illetve a fajok helyi eltűnését 

eredményező csapdázási eszköz, illetve eljárás és módszer. 

 



(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül a vadászat rendje megsértésének minősül, ha a 

vadász megsérti az azonosító jel használatára vonatkozó, a törvényben, illetve külön jogszabályban 

meghatározott rendelkezéseket. 

 

Ezzel a jogalkotó a használható automata és félautomata sörétes vadászlőfegyverek esetében 

kiiktatta a tárreduktoros lőfegyvereket a rendszerből, mivel egyértelművé tette, hogy a tárkapacitás 

2 darab lőszerben került maximalizálásra. Ebből azonban egyenesen nem következhet, hogy ilyen 

sörétes vadászlőfegyverek nem tarthatók, csupán az ilyen sörétes vadászlőfegyverrel 

Magyarországon nem lehet vadászni. Ez egyébként az engedélyezési eljárás során további 

problémákat fog szülni, hiszen a rendőrhatósági gyakorlat az, hogy amivel nem lehet vadászni, azt 

első körben nem igen szeretik engedélyezni. Pedig ebben az esetben is tévedésben van a hatóság, 

ugyanis csak a tiltott vadászati módok tartoznak a rendőrhatóság kompetenciájába - jelesül azért, 

mert ezek egyben megvalósítják az állatkínzás büntetőjogi tényállását -, míg a vadászat rendjének 

bármilyen jellegű megsértésének közigazgatási szankciója van, ahol is a vadászi hatóság az eljáró 

szerv. Ennél fogva a rendőrhatóság jogszerűen nem tagadhatja meg az engedély kiadását olyan 

eszköz esetén, mely nem minősül tiltott vadászati eszköznek. 

 

Közbiztonságra különösen veszélyes módosítások 

 

25/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról. 

A kormány a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 1. ponttal egészül ki, és az eredeti 1-5. pont számozása 2-6. 

pontra változik: 

„1. elektromos sokkoló: olyan hordozható elektromos eszköz, amely kis áramerősség mellett 

legfeljebb 10 000 V elektromos feszültség előállítása és közvetítése útján védekezésre képtelen 

állapot előidézésére alkalmas, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos sokkolóbotot, 

elektromos sokkolópajzsot, bénító lövedéket kilövő pisztolyt és elektromos sokkolólövedéket 

kilövő fegyvert;” 

 

2. § (1) Az R. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom] 



„a) a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar 

Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és személyekre, 

melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát jogszabály 

megengedi;” 

 

(2) Az R. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom] 

„d) a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem tartalmazó, 

legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen 

szervezett rendezvényeket.” 

 

3. § (1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm 

töltőanyagtömeget meghaladó gázspray, speciális zárnyitó szerkezet, lövedékálló és szúrásálló 

védőmellény, sisak, vért csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervek részére 

forgalmazható.” 

 

(2) Az R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem birtokolható és nem 

forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 

27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint tiltott eszköznek minősül. Ez a tilalom a Magyar 

Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság 

területén állomásozó fegyveres szervekre és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 

birtoklására és használatára engedéllyel rendelkező szervekre és személyekre is vonatkozik.” 

 

4. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki: 

„7. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 

27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.” 

 

5. § Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint egészül ki. 

 



6. § E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után 

megindított ügyekben kell alkalmazni. 

 

7. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 

27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

 

Melléklet a 25/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez 

Az R. melléklete a következő g) és h) ponttal egészül ki: 

[A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz:] 

„g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál 

(különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek); 

h) a lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.” 

 

56/2007. (III. 29.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

A kormány a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése, valamint 

mellékletének h) pontja nem lép hatályba. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő 15. napon hatályát 

veszti. 

 

A fenti elmés módosítások után a jogszabály az alábbi szöveggel hatályos: 

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről. 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya a mellékletben felsorolt közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre és 

az azokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre terjed ki. 

 



2. § E rendelet alkalmazásában 

1. elektromos sokkoló: olyan hordozható elektromos eszköz, amely kis áramerősség mellett 

legfeljebb 10.000 V elektromos feszültség előállítása és közvetítése útján védekezésre 

képtelen állapot előidézésére alkalmas, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos 

sokkolóbotot, elektromos sokkolópajzsot, bénító lövedéket kilövő pisztolyt és elektromos 

sokkolólövedéket kilövő fegyvert; 

2. forgalmazás: a közbiztonságra veszélyes eszköz továbbadására irányuló tevékenység, 

ideértve a kereskedelmi tevékenységet is; 

3. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben 

meghatározott közúti szállító- vagy vontatóeszköz; 

4. közforgalmú közlekedési eszköz: bárki által azonos feltétellel igénybe vehető közlekedési 

eszköz; 

5. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve 

a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt 

részét; 

6. nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely. 

 

3. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint 

közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. 

(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom 

a) a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a 

Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre 

és személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, 

használatát jogszabály megengedi; 

b) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzési, sport és a szokásos életvitel körében használt 

eszközökre, melyeknek közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső 

tereit is -, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt, feltéve, ha a 

tényleges munkavégzésen (tevékenységen) vagy az igazolható munkavégzéshez 

(tevékenységhez) szükséges szállításon kívül a birtoklás (szállítás) rejtve vagy a szokásos 

módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben, illetőleg egyéb biztonságos 

módon történik; 



c) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más hasonló 

rendezvény megtartásához szükséges; 

d) a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem 

tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy 

nyilvános helyen szervezett rendezvényeket. 

 

4. § (1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm 

töltőanyag tömeget meghaladó gázspray csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott 

szervek részére forgalmazható. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) forgalomban nem 

vámkezelhetők. 

(3) Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküldő szolgálat, ügynöki tevékenység, házalás és 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján nem forgalmazható. 

(4) Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem birtokolható és nem 

forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 

27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint tiltott eszköznek minősül. Ez a tilalom a Magyar 

Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság 

területén állomásozó fegyveres szervekre és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 

birtoklására és használatára engedéllyel rendelkező szervekre és személyekre is vonatkozik. 

 

5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen - ideértve az 

ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak tokban, 

dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható). 

 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közbiztonságra különösen veszélyes 

eszközökről szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 123/2002. (V. 15.) 

Korm. rendelet. 

(3) 

(4) 

 



7. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 

27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

Melléklet a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz: 

a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t 

meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a 

rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat 

kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, franciakés, szigonypuska, parittya, csúzli); 

b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: 

ólmosbot, boxer); 

c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek; 

d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével 

támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray); 

e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre 

alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); 

f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot 

előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló); 

g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál 

(különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek). 

 

Na, ez a jogszabály aztán sok helyen kiütötte a biztosítékot. Legfőképp a kiváló szerkesztés 

kapcsán, szinte hihetetlen, hogy ezután a 10.000 V feszültséget meghaladó elektromos sokkolót már 

lehet szabadon birtokolni (forgalmazni, viselni?), ami ez alatt van, az tilos. A hivatkozott uniós 

jogszabály emberek megfékezésére használható elektromos sokkoló öveket említ, melyek üresjárati 

feszültsége meghaladja a 10 kV-ot. Szerintem az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin valami 

félrefordítás lehet, amit megint nem ellenőrzött senki, mivel az olajos gyanta nem tartalma, hanem 

előállítási módja (lépése) a kapszaicinnek. Talán nem mondok viszont új dolgot azzal, hogy 

lövedék- és szúrásálló mellény nincs. Mert vagy lövedék-, vagy szúrásálló (más az anyag és a 

gyártási technológia) viszont szúrásálló sisakról meg a szakirodalom nem tud. Megjegyzendő, hogy 

a kiadott jogszabálynak köze nincs 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelethez, amire a 

kormány hivatkozik. Ha figyelmesen elolvassuk a rendelet eredeti szövegét, akkor már látszik a 

félrefordítás, ugyanakkor az is, hogy a rendelet olyan harmadik (unión kívüli) országokkal 

kapcsolatos kereskedelemre vonatkozik, ahol halálbüntetés van érvényben és feltételezhető, hogy az 



eszközöket kínzásra használják fel. Az unión belül, így Magyarországon sincs jogalkotási 

kötelezettség ezen jogszabály megalkotására. 

 

Haditechnika, vagy valami efféle 

 

Azért még egy gyöngyszem a jogalkotás szakszerűségéből: 

 

„26/2007. (II. 28.) Korm. rendelet haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, 

behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. 

rendelet módosításáról 

2. Más sima csövű fegyverek, a következők szerint: 

a) teljesen automata típusok; 

b) félautomata és pumpás működtetésű típusok;”  

 

Szerintem a jogszabály megszövegezője a pumpás helyett írhatott volna húzogatóst is, és akkor 

rögtön tudnék tenni javaslatot arra, hogy ezt mivel művelje. 

 

Dr. Bokros Gábor

ügyvéd 

 


