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A bíróság a dr. Srínta Szabolcs Miklós ( ügyvéd által
képviselt Hegyi Szabolcs ( ) kérelmezőnek a Budapest
Rendőrfőkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) kérelmezett ellen, gyülekezési ügyben hozott
közigazgatÍsivégzés felülvizsgálata irant indított nemperes eljrárásában meghoáa a következő

végzéstz

A bíróság a kérelmezett 2013. július 5. napjrín kelt 01000l36300'2/2013.ált. sámú végzését
hatályon kívtil helyezi.

Az ügy t.írgyi illetékfeljegyzési joga folytín feljegyzett 10 000 (Tizezer) Ft eljárási illetéket a
kérelmezett személyes illetékmentessége miatt az állam viseli.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatrrak.

Indoko l ás

A Tenorel}uírítiísi Központ 20|3. julius 4. napjrín 30l00ll276l3l20l3.á1t. számon a rendőrségről
sző|ő 1994. évi )O(XIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. $ (1) bekezdés a) és d) pontja alapjrín
személy- és létesítménybiztosítrási intézkedésként elrendelte 2013. július 4. napján 1ó órától a
sziikséges ideig, de legkésőbb 2013. augusztus 4-én24 óráiga Budapest XII. kenilet, Cinege út
azon - pontosan körtilhatlírolt _ részének \ezánását' ahol a minisáerelnök lakik. p$1{{5$f azzal
indokolta" hogy a Cinege út 5. szím alatti épületben védett személy tartózkodik, és ily módon
biaosítható maga az épület, valamint a védett személy zavarta|ankcizlekedése. Egyidejűleg felkérte
a kérelmezettet és a Készenléti Rendőrséget, hogy további indokolt forgalomkorlátozási'
közrendvédelmi, bűnmegelőzési és objektumvédelmi intézkedésekkel egészítsék ki az intézkedést.

A kérelmező ezt követően, 20|3, július 4. napján 18 óra 15 perckor jelentette be telefonon a
rendőrségen, hogy másnap reggel 7 és 8 óra között viírhatóan l0 fr a miniszterelnök július 4-i
parlamenti felszólalásával kapcsolatos ellenvéleményt szeretne kifejteni a miniszterelnök Cinege úti
héua e|őtt, abénza| szemköai jardan'

A kérelmezelt még a bejelentés napjan állásfoglalríst kért a Terrorelhlirítasi Kiizponttól az iggye|
kapcsolatban.

A Terrorelhárítasi Központ 20|3'július 4. napjánkelt 30l00l1276/412013.ált. számú vá\asziratában
kifejtette, hogy a védett személy életvitelszetúen tartőzkodik, vagyis naponta több alkalommal
közlekedik az intézkedéssel érintett területen. A Cinege út átmenő forgalma csekély, így az
önmagában nem veszé|yezteti a biaonságát. A 2013, július 5. nap1ara bejelentett rendezvény
ugyanakkor arla iriínyul' hogy a résávevők a védett személy megjelenését kivárva, kifejezetten
annak helyszínen tartózkodrása idején valósítsák meg a tiltakozó magatartásukat. Tekintettel a
Cinege út sztik voltiíra és egyéb fizikai adottságaira, egy a gyülekezési jog alá tartoző rendezvény
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megtartiása biaonsági kockázatot jelenthet a védett személy vonatkozásában. Egy esetleges, előrenem látható erőszakos magatartás esetén _ a gépjárműbe való beszállás vagy abból való kiszállrísideje alatt - a védett ''eÁély és a demonstráió[ ,,ut.,.gteppen olyan közel helyezkednének elegymáshoz, hogy nem biztosítható a csoportosulrís kellő iá8uen való feloszlatiísa, biztonságostiívolságra történő kiszorítiísa, a menekülési útvonal szabadon hagyasa. Mindezeket figyelembevéve' a védett személy szabad mozgása és közlekedése, valamin]t testi épségének biztosításaérdekében elkerülhetetlenül szükséges annak megakadályozása, r,ogy ,..,oezvény vagy egyébcsoportosulással járó tevékenység résztvevői a szlmély- és létesítménybiztosítiísi intézkedésbenmegjel<ilt területre belépjenek' illetőleg ott .u.tJ"t.oa;*ut. A ,,,ino"*upi személy ésgépjárműforgalo1 zavartalansagat es az ott élők szabad, mőzgasátazonban biztosítani kell, ezértteljesen nem indokolt a teriilet|Jzárása.

A kérelmezett 20|3. július 5. napjrín kelt 0l000/3ó300-2/2013.áIt. számú végzésében aközigazgatasi hatósági 
"U,i..l" 

és szolgáitatís általrínos szabályairól szóló 2x04.évi CXL. törvény (atovábbiakban: Ket.) 30. $ b) ponda alapjrín _ hatasköre hiányát megállapítva * érdemi vizsgálatnélktil utasította el a bejelentésl.
Inclokolásába beépítette a ,l.errorelhárít.ís! 

Központ azon okfejtését, mely szerint a demonstrálóksziikségképpen tul közel kerülnének a védett személyhez, ami miatt _ -őnszemély biaonságrínakmegóvása érdekében elkerülhetetlenül' s'titsag", 
- 
megakadál yozrti, hogy a személy- éslétesítménybiaosítási intézkedésben megielölt tertiietre belepjenelq illeíoleg ott tarto7kodjanak.Kifejtette, hogy 1 bejelentésben megiel<iil helyszín * ntu. +e. $ trl bekezdése alapjrín elrendeltintézkedés következtében nem veliető korlátozís nélkül igénybe mindenki szétmér4 ezért agyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gyfv') l5. $ a) pontja értelmébennem minősül köaeniletnek, vagyis a bejelentet7 rendezvény nem tartozik a Gytv. hatá|ya a|á.Hangsúlyozta azonban, hogy éz a korlátozís V'lzárő|ag a személy- és intézménybiztosíuásiintézkedéssel érintett helyszín és időszak uo**o-JJ_u* érvényes.

A kérelmező feltilvizsgálati kérelméb:l1 kérelmezett végzesének hatályon kívül helyezését kérte.Kifejtette, hogy a miniszterelnök 2013. július a-i pafiamenti felszólalrísával szemben miísnapreggel, a miniszterelnök otthonából való tÁvozasako, iiu.int,lt kinyilvrínítani ellenvéleménytiket, aparlament környékén ugyanis Kossuth ter lezarása miatt nem volt lehetóség.ikvéleménynyilvaníüísra.
Alláspontja szerint az Alkotmiánybíróság 3na3.gI.14.) ABhatározataértelmében a Gytv. hatá|yaa|átntozik a bejelentés; és el kell végezrri mind a.hauísítir hirínyát megríllapíió végzés,mind pediga Tenorelhárítő Közpo.nt azt megalapozo intézkedése Gytv szerinti érdemi 

^bi,o,agi 
felülvizsgrílatríta j ogszerűségre, sztikségességére és arrínyosságra vonatkozóan.

A személy- és létesítménybiaosíuísi intézkedéisel kapcsol{ban előadta, hogy azállríspontja szerinta Terrorelhrírító Központ indokolatlanul és aránytalanu| zÁÍt le egy köáe;íetet annak érdekében,hogy ott ne lehessen a demonstrációt megtartaÍli. Semmivel ,"* indokolta' hogy miért kellett egyhónapra |ezérni azt a teru|etet, amelyra bejelentették a gytilekezést. A védett személy szabadmozgrísrának, zavarta|an közlekedésének biztosítása az R{y. +6. $ (l) bekezdése alapján nemjogszeni célja az intézkedésnek, a védett személy biáonsrígát pedig kevésbé korlátozó eszközzel islehetett volna biztosítani. A teriiletle zÁrés nyi|vrínvalóan a gytiiekeiesek korláto zásárairányult, amiazonbanjogszenitlen'. Nem világos' hogy milyen veszéIyt jelentett volna az Utcatúloldalan tartottbékés gyülekezés, külcinösen olyán,,".áyt' uái zot:. u"g*^ 4' utrán megszrinik vagy elhrírul.A kérelmezett végzésével kapcsolatban a Lérelmező kifejtitte, hogy annak indokolásából sem denilki, hogy a demonstráció mennyiben veszé|yeztetné a védett személy és objektum biaonságát, avédett személy szabad mozgásiínak és közlekedésének biaosí.trísát. A helyszín fizikai adottságairautalrís nem elegendő indok, hiszen a bejelentés helyszíneként nem a miniszterelnök bazánakelőtti'hanem az azza\szemköai jardaszakas z vo|tmedeítilve. Az Rtv. 46. $ (1) bekezdése nem ziírja ki,hogy a rendőrség lehetővé tegye alezért területrá való belépést. A tertile t |ezárásatehát nem jelenti
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automatikusan aá, hogy azon ne lehetne tartani demonstrációt' A kérelmezett azonban nem adta
indokát annak, hogy a legfeljebb l0 fóre tervezett gyülekezés résztvevői miért ne tartózkodhattak
volna a védett személy hápáva| szemközt.

A kérelmezett ellenkérelmében _ a végzésében Íbglaltakat fenntartva _ a felülvi zsgá|ati kérelem
elutasítrísát kérte.
Hangsúlyozta' hogy a Terrorelharító Központ feladata a védett személyek biztosítása és a védelem
rendjének meghatiírozasa, ezért a TerrorelhaÍító Központ 2013. július 5. napján kiadott
tájékoztatasát ,,kvéni szakhatósági véleménynek'' tekintette, és az abban foglaltakal figyelembe
vette. Tekintettel volt arr4 hogy a Tenorelhárító Központ szerint ,'elkenilhetetlenül szükséges'' volt
annak megakadrílyozása, hogy rendezvény tartasa vagy egyéb csoportosulás cétjábő| a |ezárt
területre belépjenek vagy ott tartózkodjanak' Hangsú|yozta, hogy a gyülekezési jog fogalmilag
h'tzátrő|ag köaeriileten gyakorolható szabadságjog, azonban a bejelentésben megjelciit helyszin a
területlezínís folytán elvesáette közteriilet j ellegét.

A kérelem az alábbiak szerint megalapozott.

A kérelmezett végzese a Ket. 30' $ b) pontján alapul, amely szerint a hatóság a kérelmet érdemi
vizsgrílat nélktil, nyolc napon belül eluksítja, ha nincs haüísköre vagy nem illetékes, és a kérelem
áttételének nincs helye.

Az Alkotrnánybíróság 312013. (II.l4.) AB haüíÍog*ának. v,2. pontja értelmében a
rendőrkapitrínyságnak a köáerületen tartandó rendezvénnyel kapcsolatos bejelentést elbíriíló,
hatískör hianyát megállapító végzssr, oú1g9"*.a Gvtv. 9. $ (1) bekezdése órtelméb€n \,ett
,,áú|arúgazgat.ási tuatáÍozat',' amellyel szemben a Gytv. szerinti bírósági felülvizsgálat kérhető, és
amelynek ténybeli és jogi a|apját köteles érdemben felülvizsgríIni a bírósíg.

Ebből következően a bíros-ígnak - a hatékony jogorvoslathoz való jog biaosítása érdekében _
érdemben kellett vizsgiílnia a kérelmezett döntésének jogszeniségét, az arrnak a|apját képezo
intézkedésre is kiterjedően.

A Gytv. ó. $-a értelmében a köáertileten tartandó rendezvény szervezését be kell jelenteni a
rendezvény helye szerint illetékes rendőrségen.

Ez.ze| kapcsolatban a bíróság felhívja a figyelmet a kérelmezett azon alapvető tévedésére, mely
szerint a gyülekezési jog a Gyrv. 6. $.ából következően olyan szabadságjog lenne, amelyet csak
köztertileten lehetne gyakorolni. Ezze| szemben ugyanis a magiíntulajdonban lévő tenileten tartott
rendezvény is a gytilekezési jog körébe esik, csak a Gytv. 6. $.a alapján nem tartozik bejelentési
kötelezettség aLá. Ennek azonban nem volt különösebb relevanciája az ügy eldöntése
szempontjából' hiszen a kérelmező és tarsai köztertileten szerettek volna gyÚlekezni.

A GyfV. 15. $ a) pontja értelmében e törvény alkalmazasában közterület: a mindenki szénnára
korlátozás nélkül igénybevehető terület, út, utca" tór.

A Terrorelhárítási Központ a bejelentésben megjelölt időpontot is érintően, legfeljebb egy hónapra
kor|éttozta a bejelentésben szereplő utcarész ,,mindenki száméra igénybe vehetoségét,' azza|,hogy
személy- és létesítménybiztosítási intézkedésként' a miniszterelnök személyes bizlonságrinak
védelme érdekében |ezárta a területet a Gytv. hatál-la aIátartoző és egyéb csoportosulások elól.
A Tenorelhárítási Központ intézkedésének alapját érdemben az Rw.46. $ (l) bekezdés d) ponda
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képezte, amely szerint a rendőrség, valamint a rendőr a védett személy biztonsága érdekében
ffi:i.J,?íilTlffi?*dá'y""h"dhö.*t |".i,ti u.teoien és onnan távozzék,illetőleg az ott

Helytálló a kérelmez ő azon álláspotrtja' mely szerint az Rtv. fenti rendelkezése alapjrín elrendeltterületlezírás nem vonja automátikúan -;g;;á azt' hogy ne lehetne gyúlekezni a lezérttenileten. A rendőrség ugyanis mérlegelheti, hJgy r.it 
"ng.a 

be a|ezártteniletre és kit nem.
A Terrorelh{írítási Központ váJaszi.ratából kitűnik, hog{. a személy- és létesítménybiaosítrísiintézkedés kifejezetten a gy.rilekezeset 

-me 
gakadá|yozásara 

' 
iranyul. A gyülekezésmegengedhetőségéről való döntés azonban nem a i.enorelhrirítiísi Központ, hanem a kérelmezetthatiísköre, az en:vonatkozó eljrírast a Gytv. szerint - megpeaig az Alkoirrrrinybíróság és az EmberiJogok Európai Bírósága 1a tovabuiatuá"'.gí,á.u'l *'"t".taiara ú';i;*el _ kell lefolytatni.Ebben az e|jatuban jogszabály nem nevesíti.szakhaíó.7gtent a Tenorílhrírítási Központot , a,,kváziszakhatóság'' fogalmat Pedig á jogre:d::. i'*";, i;y ; kérelmezettre a bejelentés elbírálrísa soránnem kötelezőek a Terrorelhárítási Köá*.-;.g"rr"pi.i""i.-s;j;;*,i!,.t"getes alapjiín, sajátfelelősséggel kell döntenie arróI, hogy fudomrísul i.,,-" vagy sem egy gyülek ezésrevonatkozóbejelentést.

Tekintettel arr4 hogy a kérelmezett a Gytv. közterület fogalmrínak való megfelelés hirínya miatthozot| a teÍve7ttt gyiilekezés megÍilüása""r 
"gy.'I"e[ti 

döntést, vizsgálni kellett erre vonatkozóállráspontj a helytálóságát.

A kérelmezelt azza|:*9t., hogy a bejelentésben szereplő, egyébként közterüIehek minősülőutcarész a Terrorelhrírító Közponi atai L.ü"tt"oi,,l" teioe*"zteuen neÍn volt ,,mindenki szímárakorlátozís nélktil igénybe veliető'', íry n:* .fulelt müg a kiiatertilet Gyfu 15. $ a) pontja szerintitogaimrínak, Úgy azonban nem érteiáeá"to u-'óyt'] toa",titet fogalm4 bogy azegyik államihatóság jogorvoslattal nem trímadható diszkrecionrílis intézkedéiel ku,*nutnu köaerületrőlgyülekezést, míg a másik eITe a kizárásra _ mint a ,'rnindenki általi igénybe vehetőség',megsziínésére _ hiva&oással megállapíthatnr! *rr" u t.,nrehe a toztertitet jelleg hiánya folytánfogalmilag kizÁrt a gyüIeke zes. 
-az 

ilyen órtelmezós ugyanis ellehetetlenítené a gytilekezésiszabadság állami korlátozasával szembeni h"ték";;' úi.ói jolbrvostat igtirryuevetelének lehetősegét,a korlátozás sztikségességének és anínyos*ígr{nak fiiggetlen uoo,ag aái ái*őrizhetőségét.
Ezét a bíróság nem fogadta el a kérelrn ez*tt azonindokát, 

.hogy u bejelentés nem olyan köaeniletrevonatkozott, amelyre kiterjedne a Gytv' hatálya, e, e.J.*u"n vizsgálta meg, hogy igazo|tvolt-e abejelentett gytilekezés megakad.ílvő*,"n nna"i 
" 

o'* keretjeilJge ̂ iui,*Alaptrirvén y és az|993. évi XxxI. törvénnyel kihLa"t"* Emberi Joiok Európai Egyezménye (a továbbiakban:Egyezmény) rendelkezéseit, vatamint a sÚasbourgi uirlsigl gyato.tatoThrvta segitségtil.
Az Alaptclrvény VIII. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.Az I. Cikk (3) bekezdése értelmében alapveto joJ *.l" Jup'"t.i 1og érvényesülése vagy valamelyalkotmrírryos érték védelme érdekében, a retteieitil sztikséges mértékben, az elérni kívant céllalarányosan, az a|apv'etőjog lényeges tartalmrárrak tiszteletben tar&ísával korlátozható.Az Egyezmény l1. Cikkénekl. b.t"'aése értelrnéuen mi.,oenkinek joga van a békés célúgytilekezés szabadságához (...). A 2. bekezdes szerint e jog gyuto.tí,at csak törvénybenmeghatiírozott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni' Á.ry.t egy demokratikus trársadalomban anemzetbiaonság vagy közbiztonság, a zavargás vagy bűnÓ3os megataarH yozátsa,a közegész ség, azerkölcsök, illetőleg mrísok jogai és iiabadsrgx veaJíme éráekében sztikségesek.

A gyülekezési jog korlátozrísríhoz tehát az Naptöwényben és az Egyezmenyben foglaltak szerint



Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
17.Kpk45.7$n0t3n.

törvényi előírás, legitim cél (alapvető jog érvényesiilése, alkotmányos érték avagy az
Egyezményben felsorolt va|a.mely |egitim érdek védelme), valamint a c|emokratiktrs tfusadatómu*
fennálló (feltétlen) sziikségesség (illefve az ennek részétképezii ariínyosság) szükséges. A Bíróság
gyakorlata szerint továbbá,,releviins és elegendő'' indokok szükségeiek a.iiorlátoÁ ig*,lrísához
(lasd a Bíróság Patyi és Mások kontra Maglarország 552gl05 sámú ügyben 2008. október 7.napján hozott ítéletének 39. bekezdését).

A törvényi előírás jelen esetben az Rtv. 46. $ (1) bekezdés d) pontja, a legitim cél mások(nevezetesen a védett személy) jogainak védelme, a demokratikus társadalomban fennálló
sztikségesség vizsgéúata pedig az a|kalmazott beavatkozas feltétlen szükségességének, vagyis azeszköz és cél arrínyosságrinak vizsgá|atát (a legenyhébb altematíva tesájénei< elvégzéseg, távauta
az egymassal szemben rí1ló érdekek közötti helyes egyensúly arányossági-vizsgá|atatigenyíi.

A sztikségesség vizsgálata körében a bíróság megállapította, hogy a kérelmezett semmifele indokát
nem adta annak, hogy a védett személy biaosítrásríra miért nem vettek igénybe a kérelmező és trírsai
gyiilekezési jogát kevésbé vagy egyáltalán nem korlátozó enyhébb észk<izt. Sem a kérelmezen
döntéséből' sem a Terrorelhárító Központ alapul vett állasfoglalásából nem tűnik ki, hogy
brírmelyik kompetens hatóság is mérlegre tett v-olna miís lehetséges altem atívákat az egyébként
legitim cél elérése érdekében, mint azt, hogy egy teljes utcarészt Iezértak mindenfele
csoportosulással sz9-1ben a,,sztikséges'' ideig. Figyelembe véve, hogy a kérelmező bejelentése csak
egy legfeljebb tíz főből álló Mkés gytilekezés megvalósíLísríra irárryult, nem közvetienül a védett
személy héya e|őtt, hanem a szemközti járdán valósult volna meg, és a rendőri szervek _ különösen
a |06/|996. (x.5.) Korm. rendelet 1. $ (1) bekezdése át|ta| a minisáerelnök állandó védelmének
feladatr{val ellátott Terrorelhiárító Központ _ ellenőriafu9ffik*'Jp,'gy a részfvevőknél ne legyen
veszélyes tÍogy, valamint közvetlenül odaíllhattak, hogy uiao,itűk a védett személyt es ainat
otthonát, a bÍrcság megríllapítottq bogy a lg|clentes szerinti gyülekezés megakadályőzása már a
sztikségesség tesztj én megbukott

F,zért az érintett jogok viszonyára vonatkozó anínyossági vizsgrílatot már nem is volt sziikséges
elvégezni. Ezze| kapcsolatban a bíróság csak megiegyzí, hogy abirosíg gyakorlata szerint orisa}r.a Bíróság Berladir és Mások kontra oroszország 34202106 szímú 
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hozott ítéletének 44. és 45. bekezdését) a politikai véleménynyilvrínítás demokratikus fontossáiara
tekintettel csak szűk mérlegelési mozgastér illeti meg az államot az i|yen véleménynyi1vrínítlsra
iranyuló gyülekezés korlátozísában. Ez aá jelenti, hogy a politikai véIeménynyilvaníiásra iranyuló
gyülekezés korlátozrísa esetén a Bírósíg szigoru felülvizsgál atot végez, és már át,-ui bíróságoínak
is ilyen vizsgálatot kell végezniük. A szigoru felülvizsgálat mércéje az,hogy csak kivételes Jsetben
és nagyon nyomós okból fogadható el a korlátoz^, Ajelen ügyben pedig nem lehetett ilyen okot
azonosítani.

Megállapítható tehát, hogy sem relevánsak, sem elegendőek nem voltak a kérelmezett által adott
indokok a bejelentés szerinti gyülekezés korlátoziisiíra. Nem tekinthető szükségesnek egy
demokratikus t.rirsadalombarr a politikai véleménynyilvanítasra iranyuló békés gytilekeiést pusain
azon okból korlátoani, Ilogy aávédett személy jelenlétében kívánják megvalósítani.

Ezért a bíróság megállapította, hogy a kérelmezett végzése nem felelt meg a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek' és azt a Gytv. 9. $ (2) bekezdése szerinti nemperes eljárásban
hatrílyon kívtil helyeae.

Noha a körtilmények arra utalnak' hogy esetleg m'íÍ okafogyotta váIt a tewezett gyülekezés ' arra
irrínyuló szríndék esetén a Gytv. 9. $ (3) bekezdése szerint kell eljárni, vagyú. a rendezvény
megtartása előtt 24 órával tájékoztatni kell a rendőrséget a gyÍilekezés megtartásának új tervezett
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időpontjráról. A bíróságjelen végzése folytáín tudomiísul vettrrek minőstilő gyülekezéssel szembenpedig a Terrorelhaxto k-.:zpont Jem1erret;á$. 
Ti"'í"gy a rész,tvevőtet a űó;etentésben megjelölthelyszínre beengedi, természete'*tigy.r.,e aÍTa' r'"gy..líauontás ne történjen.

A kérelmezett az 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakb11: 
Jtv.) 5. $ (l) c) pontj a a|apjánszemélyes illetékmentességet é|vez, ezért trelye tte az ltv. 43. $ (i) uete,oe." szerinti eljárási

ii:tTiiljil*:''.*''*:í1e,., uut* int a ajtqso. ivi. 26.) IM rená"r"t i:. $ (1) bekezdésó es a

A kérelmező isénvt tartott ugyan költségtérít ésre, azügy vitelével felmenilt költséget azonban nemigazo|t, és jogi 
,képviselőj"e 
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u;3í u 32l2au, (vL.b,.) IM rendelet (atovábbiakban: R.) 4/A. $ 1i1bekezdése alapjrárr, hogy rí]talános forgalmi adó Íizetésére köteles-e.Ezért a bíróság az R. 3. $ 1+1u"t."'ae'" a"piá" n"*Tuaotra kérelmeiő részére ügyvédi munkadíjatköltségként figyelemb. '.,.n''i, e' *ur. viseiése.e a kérelÁezettet a Pp. 78. $ (l) bekezdése alapjankcltelezni.

A végzés elleni jogorvoslatot a Gytv. 9. $ (2) bekezdésének utolsó mondata zariaki.
Budapest, 20|3.jutius 1 1. napjrín
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