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szavazást követoen, a 2012/
kompenzác iő me gfizeté s étő I
előteľét hasznéini az alábbi
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XIII.. törvény 42. $ (l) bekezdéséte,35'
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lkező tulajdonostáľsak íľásbeli megkereséSe
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