
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

4. számú

UTASÍTÁSA 
Budapest, 1967. évi február hó 16-án

ÁBTL-4.2.-10-24/4/1967/1

BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 24/4/1967.

Hatályon kívül: 17/73 miniszteri parancs
Szolgálati használatra!



10- 24/4/1967.

b e l ü g y m in is z t é r iu m Szolgálati használatra!

A MAGYAR NÉ P K ÖZTÁRSASÁ G 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 

4. számú 
U T A S Í T Á S A  

Budapest, 1967. évi február hó 16-án.

A Belügyminisztérium testületeinek hivatásos állományú tagjai (to
vábbiakban: testületi tagok) egészségügyi szabadságának engedélye
zése az orvosi felülvizsgálat, valamint a szolgálati baleset (betegség) 
esetén követendő eljárás rendjét az alábbiak szerint szabályozom.

I.

EGÉSZSÉGÜGYI SZABADSÁG

1. A testületi tag részére — betegség esetén — orvosi javaslat alap
ján egészségügyi szabadság engedélyezhető. A BM vagy más 
hatósági orvos által javasolt egészségügyi szabadságot, ha rend
kívüli szolgálati érdekkel nem ütközik, engedélyezni kell.

Rendkívül fontos szolgálati érdek esetén — de a beosztott egész
ségi állapotát is figyelembe véve — az egészségügyi szabadság 
engedélyezése átmenetileg, a szükséges legrövidebb időre elha

laszthaló, a rendkívüli szolgálati körülmény megszűntével azon
ban azonnal ki kell adni.
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2. Az egészségügyi szabadság időtartam a — kórházi, gyógyintézeti 
ápolás időtartam át is beleszámítva — összesen egy évig (tbc.-s 
megbetegedés esetén kettő évig) terjedhet.

3. Szolgálati baleset, betegség, esetén az egészségügyi szabadság — 
a 2. pontban m eghatározott időtartam tól eltérően — a teljes fel- 
gyógyulásig, illetve az állapot végleges kialakulásáig jár.

4. Az egészségügyi szabadság engedélyezésére jogosult parancsno
kok rendszeresen tájékoztassák felettes parancsnokaikat egysé
gük egészségügyi helyzetéről. Súlyosabb megbetegedésekről, bal
esetekről haladéktalanul tegyenek jelentést.
Az egészségügyi szabadságon lévőkről, valam int a kórházba, 
vagy gyógyintézetbe beutaltakról vezessenek nyilvántartást. 
Amennyiben az egészségügyi szabadságra, illetve kórházba, 
gyógyintézetbe való beutalásra nem a szolgálati hely szerint ille
tékes BM orvos te tt javaslatot, a parancsnokok az illetékes BM 
orvost kötelesek értesíteni.

5. Az egészségügyi szabadság az évi rendes szabadságba nem szá
m ítható be. A m egállapított szabadságidőt a testületi tag beteg
sége (egészségügyi szabadsága) m iatt módosítani, illetve csökken
teni nem szabad.
A betegség (egészségügyi szabadság) m iatt ki nem adott rendes 
szabadságot a testületi tag részére felgyógyulását, illetve szolgá
latba állítását követően ki kell adni. Amennyiben leszerelése, 
illetve nyugdíjazása m iatt a szabadság kiadására nincs mód, azt 
pénzben 'meg kell váltani.

II. 

ORVOSI f e l ü l v iz s g á l a t  é s  s z e r v e z e t e

6. A testületi tagot orvosi felülvizsgálati eljárás alá kell vonni, ha:
a) betegsége olyan természetű, hogy szolgálatképessége a megbe

tegedés kezdetétől számított egy éven (tbc.-s megbetegedés 
esetén kettő éven) belül sem áll helyre,

b) szolgálati eredetű balesetet szenvedett és állapota végleges k i
alakulásakor munkaképességének csökkenése következtében 
beosztásának ellátására alkalmatlan,
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c) betegsége az egy (illetve kettő) -évnél ham arább zajlott le 
és egészségi állapotában olyan végleges fogyatkozás jött 
létre, melynek következtében eddigi beosztásának ellátására 
alkalmatlan,

d) egészségi állapota m iatt a szolgálati hely szerint illetékes ve
zető (parancsnok), BM orvos vagy BM gyógyintézet ezt szük
ségesnek tartja,

e) maga kéri, saját megítélése alapján azzal; hogy beosztásával 
járó feladatokra m agát egészségi állapota m iatt alkalm atlan
nak tartja.

7. Az orvosi felülvizsgálatot a szolgálati hely szerint illetékes ve
zető (parancsnok), BM orvos és személyzeti szerv együttes javas
lata alapján az illetékes csoportfőnökök, országos parancsnokok, 
megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, hőr. ker. parancsnokok, 
BM központi szerveinél az önálló osztályvezetők, valam int az 
em lített beosztásokkal azonosszintű, illetve ennél magasabb be
osztású vezetők rendelhetik el.

8. A közvetlen parancsnok a felülvizsgálati javaslathoz készítsen 
részletes véleményt, amely tartalm azza, hogy a testületi tagot 
egészségi állapota milyen mértékben befolyásolja beosztásának 
ellátásában,
-  eddigi egészségügyi szabadságának időtartam át,

 milyenek szociális körülményei és
— szükség esetén milyen könnyebb beosztást, illetve beosztáso

kat tudnának részére bizosítani.

9. Felülvizsgálatra rendelés esetén a szolgálati hely szerint illeté
kes BM orvos még a  FÜV, bizottsági eljárást megelőzően ren
delje a testületi tagot a területileg illetékes Munkaképességcsök
kenést Véleményező Orvosi Bizottság elé (továbbiakban: 
MUCSÖ) esetleges munkaképességcsökkenésének véleményezése 
céljából. A MUCSÖ ülésén a BM orvos is vegyen részt.

10. A felülvizsgálatra rendelés végrehajtása, a testületi tag egész
ségi állapotára vonatkozó orvosi leletek, kórházi, gyógyintézeti 
zárójelentések, a parancsnoki valam int a MUCSÖ vélemény be
szerzése s a FÜV Bizottsághoz való megküldése a szolgálati hely 
szerint illetékes BM orvos feladata.

11. A felülvizsgálati eljárás lefolytatására az I. fokon eljáró Testü
leti Felülvizsgáló Bizottságok (továbbiakban: FÜV Bizottságok),
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fellebbezés esetén a II. fokon eljáró BM Központi Felülvizsgáló
Bizottság (továbbiakban: BM Központi FÜV Bizottság) illetékes.

12. A Felülvizsgáló Bizottságok az alábbi szervezeti felépítésben m ű
ködnek :

I. fokon eljáró Testületi FÜV Bizottságok:
a) A BM központi állomány FÜV Bizottsága.
• Elnöke: a BM Egészségügyi Osztály vezetője által megbízott 

orvos,
Tagjai: a BM központi állomány felülvizsgálati ügyeit intéző 

orvos.
a BM IV/II. csoportfőnök megbízottja.

b) A BM budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok FÜV Bi
zottsága.
Elnöke: a BM Egészségügyi Osztály Rendőrorvosi Csoportjá

nak vezetője,
Tagjai: a testület felülvizsgálati ügyeit intéző orvos, a BM 

IV/II. csoportfőnök megbízottja.
c) A BM Határőrség Országos Parancsnokság FÜV Bizottsága.

Elnöke: a BM Hőr. Országos Parancsnokság Egészségügyi 
Osztály vezetője,

Tagjai: a testület felülvizsgálati ügyeit intéző orvos, a Hőr. 
Országos Parancsnokság Személyzeti Osztály veze
tője, vagy megbízottja.

d) A BM Karhatalom  Országos Parancsnokság FÜV Bizottsága.
Elnöke: a BM K arhatalom  Országos Parancsnokság vezető

orvosa,
Tagjai: a testület felülvizsgálati ügyeit intéző orvos, a BM 

K arhatalom  Országos Parancsnokság Személyzeti 
Osztály vezetője, vagy megbízottja.

e) A BM Tűzrendészet Országos Parancsnokság FÜV Bizottsága.
Elnöke: a BM Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság vezető

orvosa,
Tagjai: a testület felülvizsgálati ügyeit intéző orvos, a BM 

Tűzrendészet Országos Parancsnokság Személyzeti 
Osztály vezetője, vagy megbízottja.

_  4 _
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II. fokon eljáró felülvizsgáló bizottság:

A BM Központi FÜV Bizottság.

Elnöke: a BM Egészségügyi Osztály vezetője, vagy megbízottja,

Tagjai: a BM Egészségügyi Osztály felülvizsgálati ügyeit intéző 
orvos,
a BM IV. főcsoportfőnök megbízottja, valamint 
az l/l. csoportfőnök megbízottja, tanácskozási joggal.

III.

A FÜV BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

13. A FÜV Bizottságok a felülvizsgálat alá vont testületi tag ügyé
ben az egészségi állapotra vonatkozó anyagok előzetes tanulm á
nyozása u tán  — legkésőbb az iratok beérkezésétől számított 30 
napon belül — ülésen kötelesek dönteni. A felülvizsgálati ülésre 
a testületi tag, ha szükséges, berendelhető. Az ülésen elhangzot
takról jegyzőkönyvet kell felvenni.

14. A felülvizsgálat során a ,.BM Egészségügyi Alkalmassági Utasí
tás"-nak megfelelően — az összes körülmények figyelembevéte
lével, illetve mérlegelésével — hozott döntésüket (egyhangúlag, 
vagy szótöbbséggel) a „Felüvizsgálati táblázat”-on rögzítsék. 
Döntésük tartalm azza azt is, hogy a felülvizsgálat alá vont tes
tületi tag egészségi állapotát figyelembe véve alkalmas-e jelenlegi 
beosztásának ellátására, illetve milyen más beosztásra alkalmas. 
Az I. fokú eljárásnál a MUCSÖ véleményének m egállapítását a 
„Felülvizsgálati tá b lá z a tio n  fel kell tüntetni. A „Felülvizsgálati 
táblázat”-ot a Bizottság minden tagjának alá kell írni és el kell 
látni a Bizottság bélyegzőjének lenyomatával.

15. A FÜV Bizottságok döntésükről készítsenek határozatot, amely
nek egy-egy példányát haladéktalanul küldjék meg a felülvizs
gálat alá vont testületi tagnak és a felülvizsgálatra rendelő ve
zetőnek (parancsnoknak). A határozat indokolása csak azokat 
a megállapításokat tartalm azhatja, amelyek a Bizottság ülésén 
felvett jegyzőkönyvben is szerepelnek.

— 5 —
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A döntést is tartalm azó „Felülvizsgálati táblázat”-ot és a tes
tületi tagra vonatkozó valamennyi iratot, a fellebbezési határidő 
lejárta után a szolgálati hely szerint illetékes BM orvosnak kell 
visszaküldeni.

A FÜV Bizottságok a felülvizsgált esetekről vezessenek nyilván
tartást.

16. A FÜV Bizottság határozata ellen a kézbesítés napjától számított 
15 napon belül benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbe
zést írásban a BM Központi FÜV Bizottságnak címezve az alap
eljárást lefolytató testületi FÜV Bizottsághoz kell benyújtani. 
A FÜV Bizottság a fellebbezést a felülvizsgálati eljárás során ke
letkezett iratokkal együtt a BM Központi FÜV Bizottsághoz kö
teles haladéktalanul felterjeszteni.
Ha a testületi tag ra jta  kívül álló okból 15 napon belül fellebbe
zését nem tudja benyújtani, kimentésnek van helye. A kimentési 
idő két hónapon tú l nem terjedhet. Kimentési kérelem esetén 
a BM Központi FÜV Bizottság — a benyújtott igazolások alap
ján  — előbb a kimentés elfogadása, vagy elutasítása tárgyában 
határoz. Erről hozott határozatát jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
A kimentés elutasítása esetén a testületi tagot határozattal kell 
értesíteni. Ha a BM Központi FÜV Bizottság a kim entést alapos
nak találja és elfogadja, sor kerül a II. fokú eljárás lefolytatá
sára.

17. Ha a testületi tag az előírt határidőn belül a FÜV Bizottság hatá
rozata ellen fellebbezéssel nem élt, a határozat a fellebbezésre 
előírt határidő lejártával jogerőre emelkedik.

18. A II. fokon eljáró BM Központi FÜV Bizottság a benyújtott fel
lebbezésekről a beérkezéstől számított 30 napon belül ülésen kö
teles dönteni. E ténykedése során tanulmányozza a beérkezett 
írásos anyagot, szükség esetén a testületi tagot hallgassa meg, 
esetleg ismételt orvosi vizsgálat alapján a BM Egészségügyi Al
kalmassági Utasításnak megfelelően az összes körülmények ala
pos megvizsgálásával, illetve mérlegelésével hozza meg döntését.
Az ülésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni.

19. Amennyiben a testületi tag fellebbezésében az illetékes I. fokú 
MUCSÖ-nek, a munkaképesség csökkenés %-os m értékére vo
natkozó véleményével nem ért egyet, a BM Központi FÜV Bi
zottság rendelje a testületi tagot a II. fokú MUCSÖ Bizottság 
elé, újabb véleményezés céljából és döntését csak ennek birtokában

—  6 ~
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hozza meg. A döntést a „Felülvizsgálati táblázat"-on kell 
rögzíteni. Egyebekben a 14. pontban foglaltak az irányadók.

20. A BM Központi FÜV Bizottság döntéséről a testületi tagot hatá
rozattal köteles értesíteni. E határozat jogerős, ellene további 
fellebbezésnek helye nincs.

21. A BM Központi FÜV Bizottság határozatának egy példányát a 
testületi tagot felülvizsgálatra rendelő vezetőnek (parancsnok
nak) és az I. fokon eljáró FÜV Bizottságnak is meg kell küldeni. 
A II. fokú döntést is tartalm azó „Felülvizsgálati táblázat”-ot és 
a felülvizsgálat alá vont testületi tagra vonatkozó valamennyi 
iratot a szolgálati hely szerint illetékes BM orvosnak vissza kell 
küldeni. 

22. A BM Központi FÜV Bizottság a felülvizsgálat alá vont testü
leti tagokról vezessen nyilvántartást.

IV. 

SZOLGÁLATI BALESET (BETEGSÉG)

23. A baleset akkor minősül szolgálati eredetűnek, ha a szolgálattal 
összefüggő tevékenység kifejtése közben következett be. Szolgá
latinak kell tekinteni azt a balesetet is, amely bárhonnan az 
igénybevehető legrövidebb úton, — annak megszakítása nélkül
— szolgálatba menet, vagy onnan a lakásra, szállásra távozás 
közben történt.

24. Szolgálati eredetű betegségnek a 67/1958. Korm. számú rendelet
9. §. II. sz. mellékletében „A kártalanításra igényt adó foglalko
zási betegségek jegyzéké"-be felvett betegségeket kell tekinteni, 
továbbá azokat a betegségeket, amelyek a szolgálati balesettel 
(sérüléssel) minden kétséget kizáróan összefüggnek akkor is, ha 
az egészségromlás hosszabb idő eltelte után jelentkezik.

25. A baleset (betegség) szolgálati eredetének megállapítása a tes
tületi FÜV Bizottságok, fellebbezés esetén a BM Központi FÜV 
Bizottság hatáskörébe tartozik. Ha a baleset, (betegség) kétséget 
kizáróan nem bizonyul szolgálati eredetűnek, s azt a balesetet 
szenvedett is elismeri, nem kell a FÜV Bizottsághoz fordulni.
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26. A közvetlen parancsnok:
a) ha a baleset (betegség) bekövetkezésének körülményeiből an

nak szolgálati eredetére lehet következtetni, köteles a baleset 
időpontját követő 48 órán belül „Sérülési jegyzőkönyv"-et 
felvenni két példányban. A „Sérülési jegyzőkönyv”-et érte
lemszerűen kell kitölteni, le kell írni abban a baleset körül
ményeit és részleteit. Ha tanúvallomások állnak rendelkezésre, 
minden esetben azokat is rögzítse és a tanúkkal írassa alá,

b)  ha a balesetet szenvedett testületi tagot nem BM orvos része
sítette elsősegélyben, köteles az illetékes BM orvost a baleset
ről értesíteni és az elsősegélyt nyújtó egészségügyi szervtől 
a látleletet beszerezni, melynek tartalm aznia kell, hogy a bal
esetet szenvedett milyen egészségügyi ellátásban részesült,

c) a balesettel kapcsolatban felvett „Sérülési jegyzőkönyv” 
mindkét példányát, valam int szükség szerint az elsősegélyben 
részesítő egészségügyi szerv látleletét, a balesetre vonatkozó 
más orvosi leleteket és egyéb iratokat a szolgálati hely szerint 
illetékes BM orvosnak küldje meg.

27. A szolgálati hely szerint illetékes BM orvos:
a) vizsgálja felül a „Sérülési jegyzőkönyvében foglaltakat, 

szükség szerint személyes megállapításai, vagy a beszerzett 
látleletek alapján azt egészítse ki, aláírásával és bélyegző- 
lenyomatával lássa el,

b) a „Sérülési jegyzőkönyv”-et a 25. pontban említett esetekben 
a rendelkezésre álló összes iratokkal a baleset szolgálati ere
detének megállapítása céljából az illetékes I. fokú FÜV Bi
zottsághoz terjessze fel,

c) ha a szolgálatinak m inősített baleset (betegség) esetén az álla
pot végleges kialakulása után munkaképességcsökkenés kö
vetkezett be, a testületi tagot u talja az illetékes MUCSÖ-höz 
munkaképességcsökkenésének véleményezése céljából,

d) ha a testületi tag munkaképességcsökkenése a szolgálati bal
eset (betegség) következtében a MUCSÖ vélemény szerint 
a 15 %-ot" meghaladja, de eredeti m unkakörének ellátását nem 
akadályozza, intézkedni kell a pénzügyi szervek ú tján  a bal
eseti járadék folyósítása iránt,

e) ha a munkaképességcsökkenés a testületi tagot eredeti munka 
körének ellátására alkalm atlanná teszi, orvosi felülvizsgálati 
eljárás alá kell vonni. Emellett intézkedni kell a baleseti já ra
dék folyósítására.
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28. Az I. fokú FÜB Bizottságok a baleset (betegség) szolgálati ere
detének elbírálásánál:

a) vizsgálják meg a felterjesztett anyagot, s ha a baleset körül
ménye, annak a szolgálati ténykedéssel való összefüggése nem 
tisztázható, végezzenek kiegészítő vizsgálatokat,

b) alapos vizsgálat és az összes körülmények mérlegelése alap
ján  hozott döntésükről a testületi tagot és a szolgálati hely 
szerint illetékes vezetőt (parancsnokot) határozattal értesít
sék, mely ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül — 
a BM Központi FÜV Bizottsághoz címzett és az I. fokon eljárt 
FÜV Bizottsághoz benyújtott — fellebbezésnek van helye. 
A továbbiakban a 16. pontban foglaltak az irányadók,

c) amennyiben a fellebbezési határidőn belül az érdekeltek fel
lebbezéssel nem élnek, a határozat jogerőre emelkedik.
Ha az I. fokú eljárásban hozott határozat jogerőre emelke
dése után m erül fel olyan adat, mely az I. fokú FÜV Bizott
ság határozatát vitássá teszi, az érdekelt szerv kezdeménye
zésére a BM Központi FÜV Bizottság köteles ú j eljárást foly
tatni.

29. A baleset (betegség) eredetének minősítésével kapcsolatos előírá
sokat (23., 24. pont) értelemszerűen alkalmazni kell a baleset 
(betegség) folytán elhaltak eseteiben is.

30. Fellebbezés esetén a II. fokon eljáró BM Központi FÜV Bizott
ság a fellebbezéssel együtt beérkező iratok, szükség esetén a tes
tületi tag és tanúk meghallgatása, esetleg újabb szakorvosi vizs
gálat alapján vizsgálja felül az I. fokon eljárt FÜV Bizottság ha
tározatát. Ennek eredményétől függően hozzon határozatot. 
A BM Központi FÜV Bizottság határozata jogerős, ellene további 
fellebbezésnek helye nincs.

V.

A BM FÜV BIZOTTSÁGOK ÉS A BM KÖZPONTI 
FÜV BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

ÉS ANNAK VÉGREHAJTÁSA

31. A BM testületi FÜV Bizottságok és a BM Központi FÜV Bizott
ság a testületi tag felülvizsgálata során egészségi állapotát, fizi
kai és szellemi képességét, beosztásával kapcsolatos követelményeket
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és körülményeket mérlegelve a „BM Egészségügyi Alkal
massági Utasítás” figyelembe vételével a következő h atározato
kat hozhatják:

a) ha a testületi tagot jelenlegi beosztására alkalmasnak 
találják

„jelen beosztásában alkalmas” 
határozatot kell hozni.

b) amennyiben a testületi tagot jelenlegi beosztására alkalm at
lannak minősítik,

„jelen beosztásában alkalm atlan” 
határozatot kell hozni.

Ez esetben meg kell jelölni azt is, hogy a testületi tag — 
állapotát és a szolgálati körülm ényeket figyelembevéve — 
milyen más beosztásra, illetve beosztásokra alkalmas.

c) ha a bizottság a testületi tagot mind jelenlegi beosztására, 
mind pedig más beosztásra alkalm atlannak minősíti,

„BM szolgálatra alkalm atlan” 
határozatot hoz.

32. A felülvizsgálatra rendelő vezetők (parancsnokok) a testületi 
FÜV Bizottság, illetve a BM Központi FÜV Bizottság jogerős 
határozata alapján a szükséges intézkedést, a határozat kézbesí
tésétől számított 30 napon belül tegyék meg.

Ha a jogerős határozat „BM szolgálatra alkalm atlan”-ságot álla
pít meg, és a testületi tag szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíjra 
nem szerzett jogosultságot az intézkedés megtételére vonatkozó 
30 napos határidő meghosszabbítható mindaddig, míg a testületi 
tag a polgári életben elhelyezést nyer.

BM szolgálatra való alkalm atlanság esetén — ha a testületi tag 
részére, egészségi, állapotának megfelelő beosztást tudnak bizto
sítani — a felülvizsgálatra rendelő vezető (parancsnok) előter
jesztése alapján a jogerős határozat végrehajtását a BM IV. fő
csoportfőnök felfüggesztheti.
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VEGYES RENDELKEZÉSEK

VI.

33. A BM Központi FÜV Bizottság elnöke és tagjai megbízásukat az 
I. és IV. főcsoportfőnököktől kapják.
A testületi FÜV Bizottságok elnökeinek, tagjainak megbízásáról 
a BM Egészségügyi Osztály vezetője és a IV/II. csoportfőnök in
tézkedik.

34. A BM Központi FÜV Bizottság felett a felügyeletet a BM I. és
IV. főcsoportfőnök együttesen gyakorolja. A testületi FÜV Bi
zottságok tevékenysége feletti felügyeletet a BM Központi FÜV 
Bizottsága látja el.

35. Csoportfőnökök, országos parancsnokok, megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányok és szervezetszerű helyetteseik, — valamint 
az em lített beosztásokkal azonos szintű vezetők orvosi felülvizs
gálatát csak a BM Központi FÜV Bizottság végezheti.

36. A testületi, szolgálati feladatok ellátásába bevont önkéntes rend
őrök, önkéntes tűzoltók, BM polgári alkalmazottak és polgári 
személyek szolgálati balesete (betegsége) elbírálása esetén a tes
tületi tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

37. A BM Központi FÜV Bizottság elnöke gondoskodjék a FÜV Bi
zottságok m unkájának megszervezéséről, az egységes gyakorlat 
kialakítása és biztosítása érdekében az eljáráshoz szükséges ira t
m intákat (nyomtatvány m intákat) adja ki.

Jelen utasítás 1967. március hó 15. napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 0023/1961. sz. miniszterhelyettesi utasítás hatá

lyát veszti A 0023/1961. sz. miniszterhelyettesi utasítás melléklete
ként kiadott Egészségügyi Alkalmassági U tasítás továbbra is érvény
ben marad.

JA K A B  SÁNDOR s. k.,
a belügyminiszter I. helyettese

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak, 
Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 880 példányban.
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