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Távolmaradását előre jelezte dr. Vaitsuk Mária és Pintér Kólmán bizottsági tag.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 6 fö
bizottsági tag.

Megkérde,i, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem harrgzott el.

Kéri a bizottságtagjait, hogy a napirendről szavazzanak.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:



100 12022. (XI.29.| GB határ ozat
A Bizottság az ülés napirendjét azalábbiak szerint állapítja meg:

Napirendek:
l. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

.../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a
köáisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
szóló 2ll20l2. (X.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

I. Pápa Város Településszerkezeti tervének módosítása

il. Pápa Város Önkormányzata Képviselötestületének
, . . .12022. (. . . ) önkorrn ányzati rendelet-terv ezete P ápa
Helyi Epítési Szabályzatuől szőlő I4l20I9. (IX.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról
III. Településrendezési eszközök korábban elindult

módosításával kapcsolatos döntés

Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos döntés

Pápa Város Önkormányzata folyőszámlahitel felvétele a
2023-as éwe

1. napirend
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .,,t2022. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról ós támogatásokról szóló
21 12012. (X.25.) önkorm ányzati rendelet módosításáról

Németh zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van--e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bízottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazaltal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:.

1,0 1, 12022. (XI29.) GB határ ozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének a köztisáviselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról szőlő 2Il20l2. (X.25.)
önkormanyzati rendelet módosításáról szóló . ..12022. (...)
önkormányzati rendelet-tervezetét a Képviselőtestület tészére
elfo gadásra j avasolj a.

4.



2. napirend
I. Pápa Város TelepüIésszerkezeti tervének módosítása

Németh Z§olt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

Mqzei László városi főépítész
Hozzásző|ásában elmondja, hogy az I. pontban fogadjrák el att a szerkezetitervmódosítást, ami
azlpati Park szabályozási tervének változtatásáxól szól. A hatályos jogszabályok szerint új
gazdasági övezet került kijelölésre az lpui Parkban. A CHI FU Central Europe Kft.
fejlesztésével összefiiggésben volt egy telepítési tanulmányterv, melyet a Testület már \átott
2021-ben a fejlesztés indulásakor. E tanulmánytervek alapján készültek el a rendezési terv
módosításának a munkarészei. Az I. pont a településszerkezeti tervnek a módosításaról szól,
melyet egyhatfuozati javaslattal fogad el az Önkormányzat.
A II. pontban található a Helyi Epítési Szabályzatnak a módosítása. Ez részben összeftigg a
nyáron elfogadott Her-Csi-Hús Kft.-vel kapcsolatos Juhar utcai módosítással, ahol mrár bekerült
egy Új gazdaságí övezet a rendezési tervbe. Ezzel összehangolva jöttek lé,fie azok a
váhortatások, amelyek a helyi építési szabályzat egyes részeit módosítják.
A tavalyi jogszabályi változások miatt az Országos Településrendezési és Epítési
Követelményekkel kapcsolatban, a korábbi településfejlesáési koncepciórő|, az integrált
településfejlesztési stratégiaról és településrendezési eszközölaől, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szőlő 314l2012.(XI.8.) Korm. rendelet helyett
hatá|yba lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szőlő 41912021.(V[.15.) Korm.
rendelet. Az Önkormányzatátmeneti helyzetben van, mivel tervei mégatavalyi jogszabályok
alapjan készültek és aszerint módosítják, de az eljárási rendet már az új szabályok szerint kell
lefolytatni, A 32 pontból álló csomagjuk emiatt elakadt. Az újonnan beépítésre szrint területek
kijelölése miatt hatáskört kapott az Országos Főépítész, aki nem tartotta teljes értékűnek az
Önkormányzathatőrozatát, mivel egy hatarozatbakell foglalni miden egyes erre vonatkozó
döntést. Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell még arról, hogy nincs a település területén
hasonló beépítésre szánt terület, különben nem jarulnak hozzá az Allarrri Főépítész zuő
szakmai véleményének kiadásáíloz. Így a III. pontbanújra a Testület elé kell terjeszteni egy
batár o zati j avas l atot.

Hozzáfűzi, hogy ezek alapjan az idén elindított 16 pontos csomagra vonatkozőan az
Önkormány zat nyi|atkozatát egy hatfuozatí javaslatban foglalták össze.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6
bozta:

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot

t02 12022. (X1.29 .\ GB határ ozat
A Bizottság Pápa Város Településszerkezeti tervének
módosításaról szóló előterjesztést a Képviselőtestület részére
elfo gadásra j avasolj a.

igen



il. Pápa Város Önkormányzata I(épviselőtestületének,...12022. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Helyi Epítési Szabá|yzatárő| szóló l4t2}1g, (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Nómeth Zsolt bizottsági elnök
Megállapítj a,hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatfuozatot
hozta:

103 12022. (XL29.\ GB határozat
A Bizottság Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének a Pápa Helyi Epítési Szabá|yzatfuől
szőlő l 4l2al9. (IX.26.) önkormanyzati rendelet módosításáról
szőlő .../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a
Képviselőtestület részéte elfogadásra j avasolj a.

III. Településrendezési eszközök korábban elindult módosításával kapcsolatos döntés

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1artőzkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

10 4 12022. (XI.29 .\ GB határ ozat
A Bizottság a településrendezési eszközök korábban elindult
mó dosításával kapcsolato s döntést a Képviselőtestíilet részére
elfo gadásra j avasolj a.

3. napirend
Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos döntés

A napirend tárgllalásán jelen van Ferencz Zsolt irodavezető helyettes és Keresztényi Tamás
vasúti kazlekedési szakértő.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van--e?

Ferencz Zsolt irodavgzető hel}rettes
Kiegészítésében elmondja, hogy a tavalyi évben a város képviselőivel mar egyeáettek a
helyijáratos menetrend felülvizsgálatáról. Egy meghívásos tender keretein belül a



Közlekedéstudományi Intézet nyerte el ennek a pályázatnak az elkészítését. Januárban és
februárban a kollégákkal közösen utasszámlálást és párhuzamosan a jelenlegi
autóbuszmegállóknak a felülvizsgálatátis elvégezték. A városvezetés elképzelése az volt, hogy
a jelenlegi menetrend helyett optimálisabb, gazdaságosabb menetrend kerüljön kialakításra.
Ennek figyelembevételével egy kérdőívben a lakosságot is megszólították, illetve megkeresték
a pápai cégeket is. Kaptak visszaje|zéseket, hogy hol lenne szükség beavatkozásra. Ennek
eredményeként született meg a kivetítőn láthatő közlekedési hálőzat. Elmondja, hogy a
vonalhálőzat hasonló a jelenlegihez. Vannak benne különjáratok, viszont alapvetően a
hivatásforgalmi igényeket szolgáljaki. Külön igény jelentkezett akereskedelmi létesítmények,
például Tesco, Spar, Lidl kiszolgálásfua. A lakosság részéről igény jelentkezett a vasúti
rendszerhez illeszkedő közúti közösségi közlekedési el- és ráhordó hálőzatánakkialakítására.

Keresztényi Tamás vasúti közlekedési szakértő
Elmondja, hogy a tervezés során azutazási igények felmérésekor a jelenlegi vonalhálőzatot
vették figyelembe. A vonalhálőzat két különálló struktúrából ál1. Vannak olyan vonalak,
melyek a törzshálózat tészét képezik, és vannak olyanok, amelyek csak hivatásforgalmi
időszakban közlekednek. Ezek föleg a gyarakat, iskolakat szolgálják ki, hogy a közlekedés a
lakosság számárakényelmes és megvalósítható legyen. A törzshálózatelemeittekintve azl-es
vonal munkanapokon a vasúttól a Pápakovácsí elágazóig huzódik. Ennek kiegészítője 6B
vonalszámú körjárat, arri abevásárlóközpontokat és a Tizedik utcát járjabe. Ezen felül is van
több hivatásforgalmi vonal. A 7-es vonal alapvetően atókerti iskolát szolgáljaki,az 5-ös a
varos észak-keleti részeit járjabe. Az 1 -es vonal kiegészítéseként az lY a gyárakat szolgálja ki.
Újdonság a2-es vonal, amellyel a Törzsökhegyről a vasútállomásra lehe]-eljutni. Céljuk volt
ezzel a vonallal, hogy a helyközi jaratok is bevonhatóak legyenek a helyi közlekedésbe. A
tötzshálőzat szempontjábőt az l-es vonal a legfontosabb tengely, ahol félórás időközönként
közlekednek az autőbuszok, és óránként biztosítják a vasúti rahordást. Ehhez csatlakozva
lehetőség varl az autóbuszállomáson és a Budai Nagy Antal utcán átszállási lehetőségre.
Ismerteti, hogy hétvégén nincsenek koncentráltutazásiigények, így célvolt, hogy a közlekedési
kínálat is csökkentettebb legyen. EzérthéWégénaz 1-es és a 68 körjriratokat összevonták egy
vonallá, anri az egész varost lefedi. A hivatásforgalmi járatok csak munkanapokon
közlekednek. Tájékoúat, hogy ezzel a vonalhálőzattal a korábbiakhoz képest a ft,irdő
elérhetősége sokatjavult és a bevásárlóközpontok is ki vannak szolgálva helyijárattal. A gyárak
a 7A vonalnak köszönhetően szintén nagyobb területi lefedettséget kapnak.

Grőber Attila bizottsági tag
Megkérdezi, hogy mikor történt a felmérés és milyen időszakot vizsgáltak.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Ismerteti, hogy hétkömap két napon keresztül történt az utasszőlnlálás. Hosszabb távil
utasszámlásást nem végeztek. A menetrend kialakítását alapvetöen a kérdőívben szereplő
igények és észrevételek befolyásolták. Megfogalmaződott, hogy a kereskedelmi
létesítményekhez nagyobb számú autóbuszjáratravan szükség, illetve igény volt a ftirdő és a
kőrház elérhetőségének javítására és az iskolákba való eljutásnak a biztosítására.

Grőber Attila bizottsáei tag
Erdeklődik, hogy mi volt a felmérés tapasúalata.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Elmondja, hogy valamennyi autóbusz-megállóhelyet megvizsgáltak. Skálába sorolták a
megközelíthetőséget, a műszaki állapotatot, fedettség, szerint, illetve helyi vagy helyközi
megállóként funkciónál-e, illetve hogy a megálló rendelkezik-e kresz táblával



Grőber Attila bizottsági tag
Megkérdezi, lrogy a.jelerrlegi nregállólrelyek megmaradnak-e.

Ferencz Zsolt irodavezető hel}rettes
Yálaszában elrnondja, lrogy a megállók megmaradnak, és tettek javaslatot
kialakítására is.
Ismerteti, hogy a 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os és 17-es járatok változatlan
közlekedrri.

új megállóhelyek

formában fognak

Grőber Attila bizottsági tag
Közli, hogy a járatsűníségben komoly változásokat lát. Példaként említi a 2-es jfuatot, ami
hétköznap l4-szer k<izlekedett , azij menetrend szerint pedig csak 6-szor fog jámi.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Tájékoúat, hogy helyijrárati funkciót végeznek a helyközi jráratok is. A 2-es vonalba a helyközi
járatok besegítenek, így ezen a vonalon jobb lesz a járatsűrűség.

9rőber Attila bizottsági tag
Erdeklődik, hogy avárhatőkilométerhossz hogyan változika jelenlegi menetrend és a javaslat
alapján. Mekkora megtakarítást jelent az új menetrend.

Keresztényi Tamás vasúti közlekedési szakértő
Elmondja, hogy a vonalhálőzatot racionalizálték, és ennek köszönhetően munkanapokon
23.000 kilométert spóroltak. A munkanapi teljesítmény 7 %o-kal, a hétvégi pedig 40'%-ka|
csökkent, összességében 1 0-12 %o-os acsökkenés.

Grőber Attila bizottsági tag
Megkérdezi, hogy a menetrend készítői megfogalm ailak-e arra vonatk ozőan javaslatokat, hogy
milyen lenne az az optimális autóbusz típus, amely ezt a menetrendet tógioUUan ki fud;á
szolgálni.
Elmondja, hogy időnként régi, nagy autóbuszokat lát közlekedni olyan helyeken, ahol kicsi a
forgalom, ahol pedig igény lenne rá, kisebb buszok jarnak.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Yálaszábanmegerősíti, hogy valób an egyeúettek a városvezetőivel, és tettek javaslatokat is. A
pályazatban szerepel, hogy 14 év lehet a maximális kora az autóbuszoknak és Euro 5_ös
környezetvédelmi besorolás követelményeinek kell megfelelniük.
Ismerteti, hogy az a pályáző kerül előnybe, aki a legfiatalabb életkorú autóbusszal fog
szolgáltatás t v égezni.

Süle Zsolt bizottsági tag
Megkérdezi, hogy az ,Ónkormányzat ÉszétőI volt-e valamilyen elvfuás, ritmutatás az új
menetrend kialakításánál. Például a megtett kilométereket kellett-e csökkentetni.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Elmondja, hogy elsősorban utasbarát menetrendet próbáltak készíteni.

Hozzáteszi, hogy a vonalhálózatraciona|izálásáratörekedtek, mely által a te§esítmény is tudott
csökkeni.



Ferencz Zsplt irodavezető helvettes
Elmondja, hogy a fordaszerkezet átalakttásával törekedtek az autőbuszok legoptimálisabb és
Ieggudaságo s abb kihasznál ás ára.

Zse graics Gyula bizottqág!_.lg
Informálódik, hogy gondoltak-e a tnenetrend kialakításánál arra, hogy a parkolási rendelet
bevezetésével nagyobb igény lesz a helyijárat közlekedésre.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Közli, hogy a menetrend elkészítésekor még nem történt meg a parkolási rend felülvizsgálata,
így ezzel még nem számolhattak.

Zsegraics Gyula bizottsági tag
Megkérdezi, hogy véleményük szerint igényelhet-e több járatotazűjparkolási rend bevezetése.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Elismeri, hogy ezen még nem gondolkodtak. Fő feladatuk egy optimális menetrend elkészítése
és a csúcsidőben lévő torlódások megszűntetése volt.

Zsegraics Gyula bizottsági tag
Tudakozódik, hogy figyelembe vették-e a Juhar utcában lévő két nagyobb üzem miatti
nagymértékű gyalogos forgalmat.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Elmondja, hogy javaslatot tettek a Juhar utcában még egy megállóhely kialakítására, melynek
köszönhetően közvetlenül a gyárkapu előtt tette volna le a busz a dolgozókat. Ezeket az
ötleteket végül elvetették, de a kialakításra került menetrendet a Yanfeng és az Astotec cégek
hivatásforgalmáthoz igazították. Elmondja, hogy meghatározott időpontokban tízpercenként
három autóbusz végzi a dolgozók szállítását, melyeken maximális azutaslétszám.

Gróber Attila bizottsági tag
Látjaaz előterjesáésben, hogy a2022. év I. felévébenazÖnkormányzatnakmennyibe kenilt a
közösségi közlekedés. Tudomása szerint ebben azidőszakban volt a cégek számáta is rársapka
azizemanyagon.

Unger Tamás alpolgármester
Közli, hogy a Volanbusz Zrt.-nélmarciustól nem volt arsapka azüzemanyagon.

Grőber Attila bizottsági tag
Erdeklődik, hogy az Önkormányzatnakatömegközlekedés évi2i}millió forintjábakerülne-e.

Unger Tamás alpolgármester
Válaszban megerősíti, hogy valóban ennyibe kerülne.

Grőber Attila bizottsági tag
Úgy gondolja, hogy a kilométerhossz racionalizálásával lehet spórolni, illetve, ha
környezetkímélőbb és kisebb fogyasáásri autóbuszokkal történne a szolgáltatás. Megkérdezi,
hogy a 12 %-kal számolva 25-50 millió forint körüli lenne-e a megtakadtás.

Unger Tamás alpolgármester
Elmondja, hogy korábban is beszéltek a buszközlekedés és a város k<izlekedési helyzetének a
kezeléséről. Ebbe beletartozik a parkolási rendelet kialakítása, a behajtásokkal kapcsolatos



döntések és olyan forgalmi rend változtatás, mely a közeljövőben következik be. Összefliggés
van a buszközlekedés átalakítása és a helyi közlekedés helyzetének notmalizálása között. Fő
cél, hogy a tömegközlekedést minél nagyobb tömegek vegyék igénybe. Ha u emberek
kiszállnak az autóikból és a buszokat használják, nyernek vele. Környezetvédelmi, valamint
közlekedésbiztonsági és közlekedésszervezési okai is vannak a döntéseknek.
Ismerteti, hogy a régi rendszer valóban 250 millió forint támogatási igénnyé növekedett.
Emlékszik még 30 millió forint alatti igényre is, de az elműIt 8-10 évben folyamatosan
növekedett az összeg,Amikor 20l6-20l7-ben módos ítottáka rendszert, sikerült olyan rendszert
kialakítani, amit 130 millió forint helyett 100 millió forintból tudtak fenntartani.
A régi rendszer átvizsgálása során sok olyan észrevétel került napvilágra, melyet az új
menetrend kezel Próbálták a különböző városrészeket összekötni egymással, a városnak azon
részeit, amit eddig tömegközlekedéssel csak átszállással vagy nehezen lehetett megközelíteni.
Példaként említi a kereskedelmi egységek és a fi,irdő megközelíthetőségének javítását. A
vizsgálatok csúcsidőn kívül nagyon alacsony utaslétszámot mutattak. Ezt a rendszert hosszú
távon nem lehetett fenntartani.
A tömegközlekedésben minél modernebb egy busz, annál jobbak akezdeti működési feltételei.
Nem szerettek volna egy amortizácíőval sújtott fordát felállítani, mert az megemeli a
szolgáltatási díj mértékét. Sajnos jelenleg 20 éves vagy annál idősebb buszokkal látjael a helyi
szolgáltatő a szo|gá|tatást.
Elmondja, hogy elképzelésük szerint várhatóan alacsonyabb költséggel, kevesebb kilométerrel,
kisebb háIőzattal,körülbelül 8 autóbuszból álló fordával megvalósíthaíőháIőzatothoznak létre.
Cél, hogy jobban összekötik a különböző városrészeket, így jobban el tudják juttatni apápaiakat
olyan helyekre, ahová eddig nehezebben tudtak autóbusszal eljutni. Remélik, hogy hosszú
távon minél többen fogiák használni eztarcndszert.

Grőber Attila bizottsági tag
Megkérdezi, hogy van-e a piacon a jelenlegi szolgáltatón kívül olyan szolgáItatő, aki képes
ellátni a szolgáltatást.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettes
Példaként említi Szombathely varosát, ahol körülbelül egy éve a Blaguss Kft. a szolgáltató. A
közlekedéssel és az utazással kapcsolatban isjók a tapasáalatok.

Unger Tamás alpol gármester
Kiegészítésében elmondja, hogy az új rendszert egy kis- és középválla|kozás is el tudja látni.
Az Önkormányzat a korábbinál szélesebb lehetőséget teremtett és nem korlátoúaa versenyt.

Ferencz Zsolt irodavezető helyettgs
Hoz.záfiizi,hogy sok varosban egyéni vállalkozó biztosítjaahelyijáratos közlekedést. Példaként
említi Berhidát.

Grőber Attila bizottsági tag
Tudomása van róla, hogy Zfucen is egyéni vállalkozó biztosítja a helyijaratos közlekedést, de
ezek avarosok nagyságrendileg nem hasonlíthatóak össze Pápával.
Felhívja a figyelmet, hogy van olyan Veszprém megyei város, amely már próbálkozott ezzel a
megoldással, majd belár,ta, hogy nem működik. Felmerül a kérdés, hogy mekkora vállalkozás
tudja ellátni a feladatot. Szem előtt kell tartani, hogy a szerződés hosszabb távtaszől, és egy
kis- és középvállalkozás nem mindig tökeerős.

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászőIás nem hangzott el.

8



Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal. ellenszavazat nélkül, 1 taftőzkodás mellett a következő
határozatot hozta:

105 12022. (XI.29.\ GB határ ozat
A Bizottság a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos döntésről
szóló előterjesztést a Képviselőtestület ftsz&e elfogadásra
javasolja.

4. napirend
Pápa Város Önkorm ányzata folyószámlahitel felvétele a2023-as évre

Németh Zsolt bizottsági elnök
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés,hozzászőlás van-e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nom hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatátozatot
hozta

folyószámlahitel
felvétele a 2023-es évre taryyű előterjesztést a

Képvi selőtestület r észér e elfo gadásra j avasolj a.

Németh Zsolt bizottsági elnök
A bizottság ülését 75 őra 43 perckor bezátja.

Ug[-^ J-4
Németh zsolt
bizottsági elnök

Bakos Lászlő
bizottságitag

9.) GB határozat
A Bizottság a Pápa Varos
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Néu

Németh zsolt

Bakos Lászlő

Dr. Vaitsuk Mária

pintér kálmán

Süle Zsolt

Zsegraics Gyula

Domonkos LászIő

Grőber Attila

Dr. Áldozó Tarnás

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Berrkő Krisztina

szalai krisztina

Rádi Róbert

Unger Tamás
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