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BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2016. ÉVBEN VÉGZETT 

MUNKÁJÁRÓL 
 

Tisztelt Tábornok Úr! 

Elnök Úr! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Szövetségünk Elnöksége és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket 

éves beszámoló közgyűlésünk alkalmából. 

Az alapszabályban foglaltak szerint az Elnökségnek kötelessége, hogy évente 

számot adjon munkájáról, a megoldásra váró, feladatokról, problémákról.  

Ennek teszünk eleget ma is, amikor elemezzük eddigi tevékenységünket, elvé-

gezzük a 2016. évi feladataink számbavételét.  

A beszámolónk összeállításánál nem voltunk könnyű helyzetben. 

Mozgalmas, változásokkal teli, azonban gazdaságilag a korábbi évekhez hason-

lóan igen szerény évet tudhatunk magunk mögött. A változékonyságot döntően 

jogszabályi és az ehhez kapcsolódó szervezeti változások fémjelzik. 

Mindezekből adódóan mostani közgyűlésünknek nem csak a beszámolást kell 

kiemelt feladatának tekintenie, hanem az elmúlt év jelentős eseményeinek, civil szer-

vezetünk mindennapjait szabályozó új  jogszabályi és az ehhez kapcsolódó szervezeti 

változások alakulásának áttekintését is.   

Éves munkánk vizsgálatakor mindig gondot okoz, hogy mondanivalónk 

szakmai szempontból helytálló, ugyanakkor lényegre törő és ismétlésektől mentes 

legyen.  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

2016. március 24-én került sor a Szövetségünk előző évi Beszámoló 

Közgyűlésére. Az ott elfogadott feladatok végrehajtása képezte szakmai munkánk 

alapját.  

Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervben foglaltak 

maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a szövetséget 

népszerűsítő tevékenység. Döntően rendezvényeinkkel népszerűsítettük a Polgári 

Védelmi, Katasztrófavédelmi feladatokat, hozzájárultunk a lakosság 

biztonságérzetének fokozásához. Tagságunk törekedett arra, hogy a szakmai 

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 

www.fpvsz.hu 
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megjelenés során minden helyzetben figyelmet irányítson a társadalmi-, szövetségi 

munkára.  

Ennek alapját az adja, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavé-

delmi Szövetség Önkéntes tagságból álló közhasznú tevékenységet folytató 

szervezet. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a természeti és civilizációs 

katasztrófák esetén,  bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló 

intézkedések végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékoztatásában, 

felkészítésében, az ifjúság nevelésében, való részvételt, ezen feladatok végzését.  

Tevékenysége során együttműködik a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai iránymutatásait. 

Együttműködik továbbá a lakosság védelme, és felkészítése érdekében más önkéntes 

és civil szervezettel, így a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, a Magyar Polgá-

ri Védelmi Tudományos Egyesülettel, az Új Akropolisz Kulturális  Közhasznú 

Egyesülettel, és a Megyei Szövetségekkel. 

A lakosságfelkészítés segítése szövetségünk alaprendeltetéséből adódik. Alap-

szabályunkban foglaltak alapján a lakosságfelkészítési feladatokat folyamatosan vé-

geztük, különös tekintettel az általunk kiemelten kezelt 10 – 18 éves korosztály irá-

nyában. Az Ifjúság felkészítését, versenyek szervezését, az abban való részvételt az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-

ság illetve a Magyar Polgári Védelmi Szövetség versenykiírása, útmutatása szerint 

végeztük/végezzük. 

2016. évi szakmai feladataink sorában kiemelkedő helyen szerepelt a felmenő 

rendszerű Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny. A versenysorozat Fővárosi 

döntőjén 21 Általános- és 19 Középiskolás csapat versengett. A versenyen helyezést 

elért csapatok és felkészítőik részére a Szövetség részéről serleg, érem, valamint 

egyéni ajándékok kerültek átadásra. 

Közreműködtünk továbbá a kerületi, kirendeltségi, versenyek szervezésében, 

végrehajtásában, (tagjaink állomásparancsnokok, segítők voltak.), továbbá az azokra 

történő felkészítésben, a versenyek anyagi/pénzügyi feltételeinek biztosításában, 

melyhez adománygyűjtést végeztünk. Az adományokból, támogatásokból minden 

gyermek részesült valamilyen formában a verseny napján. Ezen a területen kiemel-

hetjük a XXIII. kerületi versenyt, ahol már évek óta kiemelkedő munka folyik az elő-

készítés, felkészítés és végrehajtás terén. 

 A beszámolási időszakban a szervezési feladatok mellett rendszeresen 

közreműködtünk kerületi iskolás csapatok felkészítésében is.  

Az Ifjúsági versenyek szervezése és végrehajtása, azt bizonyította, hogy 

szövetségünk aktív és nyugállományú tagjai, továbbá együttműködő partnerei 

sikeresen tudnak egy adott cél érdekében együtt, közösen dolgozni.   

A MPVSZ felkérésére immár több éve, így 2016-ban is eredményesen vettünk 

részt a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny országos döntőjének megszervezésében 

és végrehajtásában. 

A tanulóifjúság felkészítése mellett kiemelt hangsúlyt kapott szervezetünk és 

együttműködőink szakmai felkészítése. 
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A beszámolási időszakban két alkalommal tartottunk lakosságfelkészítő foglal-

kozást. 

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetséggel való évti-

zedes együttműködés jegyében 2016. január 30-n az Új Akropolisz Kulturális  

Közhasznú Egyesület 41 önkéntese 2×4 órás árvízvédelmi képzésen vett részt az Új 

Akropolisz budai központjában. Az elméleti képzést, amely az ország legjelentősebb 

kockázati tényezőjével szembeni védekezésről szólt, a területen nagy tapasztalatra 

szert tett szakemberek tartották. 

A Felkészítés első előadásán Czifra Ferenc tűzoltó alezredes, polgári védel-

mi felügyelő ismertette Magyarország veszélyeztetettségeit, a hivatásos Katasztrófa-

védelmi szervezet felépítését és a katasztrófavédelem egyéb részvevőit, valamint a 

köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek működési kereteit és törvényi hátte-

rét. A polgári védelmi felügyelő beszélt az önkéntes mentőszervezetek nemzeti minő-

sítési rendszeréről, amely a komplex árvízi védekezésre is kiterjed. Többek között 

ennek a rendszernek a részeként tűzte ki célul ez az egynapos, intenzív árvízvédelmi 

képzés is az önkéntesek felkészítését. 

A felkészítés második felében Puzder Attila nyugállományú alezredes tájékoztatta 

a résztvevőket az árvízvédelmi komplex csoportok létrehozásának törvényi kereteiről, 

valamint a 2001-es felső-tiszai árvíz példáján magyarázta el a védekezés folyamatát, 

a vészhelyzettől és a kitelepítéstől kezdve a 41-es út egy szakaszának felrobbantásán 

át egészen a kárfelmérésig és az újjáépítésig. 

A zárszóban a védekezést irányító törzs felépítésével és működését, -  a gátak főbb tí-

pusait és azok alkalmazási lehetőségeit ismerhették  meg a résztvevők. A szakembe-

rek a foglalkozás végén, kötetlen beszélgetés keretében válaszoltak a felmerült kérdé-

sekre. 

2016. november hónapban támogatónk a Peridot-Line Kft. dolgozói és a fel-

készítésnek helyet adó Budapest Terézvárosi Gyülekezet megjelent állampolgárai ré-

szére lakosságvédelmi felkészítés és fórum került megtartásra 18 órában. 

A felkészítés során a megjelentek átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket 

kapta az alábbi főbb kérdésekből: lakosság tájékoztatás, a településen jelen lévő és 

várható veszélyek, a lakosságtól elvárt alapvető megelőző és mentési feladatok, a 

polgári védelmi (Katasztrófavédelmi szervezetek) bemutatása és feladataik ismerteté-

se. 

A felkészítés az alábbi területek foglalta magába: 

 

 Kitelepítés, kimenekítés szabályai. 

 Laikus és Katasztrófavédelmi elsősegélynyújtás szabályai. 

 Beszélgetés, gyakorlati bemutató. 

 Lakosságvédelmi rendszabályok. 

 A katasztrófavédelem jogszabályi háttere, felépítése, működése. 

 A katasztrófavédelem feladatai napjainkban, a hivatásos-civil és lakossági 

együttműködés szabályai. 

  

 A felkészítést az alábbi személyek hathatós közreműködésével sikerült megol-

dani: Puzder Attila nyá. pv. alez., Sipos András nyá. pv. alez., Leskó György nyá. pv. 
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alez., Vid Gábor, akiknek a munkáját ezúton is köszönjük.  
 

Az FKI-al és a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel együttműködve hoz-

zákezdtünk a Norvég Civil Alap pályázatán nyert támogatás felhasználásával végre-

hajtandó Katasztrófavédelmi zárógyakorlat előkészítéséhez, lebonyolításához. A 

2017. évi katasztrófavédelmi gyakorlat előkészítésének, tennivalóit egyeztettük az 

FKI igazgatójával. 

Varga Ferenc dtbk. Úr az FKI igazgatója támogatta elképzelésünket a közös-

ségi szolgálatot vállaló fiatalok felkészítésében történő részvételünkre is. Egyetértett 

azzal, hogy a felkészítéseket a tanintézetekben is folytassuk, ami időt takarít meg a 

fiataloknak, hiszen nem kell hosszan utazniuk az FKI bázisaira. A bázisokon viszont 

így lehetőség nyílik tényleges gyakorlati szakmai munka végzésére. 

Szervezetünk tevékenységében új színfoltot jelent a II. kerületi Móricz Zsig-

mond Gimnáziummal történt kapcsolatfelvétel. Vállalásunknak megfelelően ebben 

az évben elsősorban az ifjúsági versenyre készítjük fel a csapatokat. Szélesebb tanu-

lóréteget érintő felkészítést a 2017/2018-as tanévben végzünk. Az ezekre vonatkozó 

felkészítési tervet elkészítettük és az iskolának megküldtük. Egyeztetésre ezt követő-

en kerül sor. 

A szakmai munka csak úgy végezhető eredményesen, ha annak anyagi fedeze-

tét is megteremtettük. Ennek megfelelően értékelhető pályázatot nyújtottunk be 2016. 

NEA-MA-16-SZ  számhoz, a Magyar légoltalom megalakulásának nyolcvanadik 

évfordulója címmel, mely keret hiány miatt támogatásban nem részesült 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2014-ben megkötött új együtt-

működési megállapodás élő tartalommal való megtöltése, valamint a hatékony 

együttműködés érdekében még további közös tennivalók vannak. 

 

Tisztelt közgyűlés! 

 

Elnökségi üléseinket havi gyakorisággal tartottunk, melyeken aktualizáltuk 

tennivalókat. Szövetségünk elnöksége folyamatosan törekedett a munkatervekben 

foglaltak maradéktalan végrehajtására. Ennek során kiemelt hangsúlyt kapott a 

szövetséget népszerűsítő tevékenység, döntően rendezvényeinken, és társ együttmű-

ködő partnereinkkel közös programokon való részvétellel.  

Szövetségünk több éve vesz részt a Főváros gazdálkodó szervezetei, valamint a 

kerületi kollégák és önkormányzati dolgozók részére meghirdetett külföldi 

tanulmányutak szervezésében. Eddigi útjainkon a hozzánk hasonló 

veszélyeztetettségű országok, megyék katasztrófavédelmi helyzetéről, 

veszélyeztetettségéről, a közigazgatás és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

kapcsolatáról, továbbá a lakosság és az ifjúság felkészítésének kérdéseiről szereztünk 

ismereteket. Tájékoztatást kaptunk a gazdálkodó szervezet katasztrófavédelmi 

feladatairól, a képzés, felkészítés rendszeréről.  

Hagyományunknak megfelelően 2016-ban is megszerveztük Szakmai kirándu-

lásunkat Erdélybe. A programon nem csak szövetségünk tagjai és családtagjaik, ha-

nem támogatóink, együttműködő partnereink és szimpatizánsaink is részt vettek. Er-
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délyi szakmai utunk során a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban megkoszorúz-

tuk a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében 2007-

ben állított kopjafát.   

A hatnapos program keretében vendéglátóink tájékoztatást adtak munkájukról, 

lakosságvédelmi tapasztalataikról, többek között Zetelaka vízierőművének árvízvé-

delmi és vízellátó szerepéről. 

A szakmai program mellett lehetőséget biztosítottak Erdély gyönyörű tájainak, 

természeti szépségének, történelmi emlékeinek megtekintésére, gasztronómiai élmé-

nyek szerzésére.  

Itt kívánjuk megemlíteni, hogy 2016. november 10-12 között Szövetségünk 

fogadta az erdélyi Kászon település Polgármesteri Hivatalának 8 fős küldöttségét. 

A látogatás lehetőséget biztosított a Szövetség életének bemutatására, a korábban ki-

alakult szakmai kapcsolat erősítésére, valamint Budapest nevezetességeinek és szak-

mai érdekességeinek bemutatására.  

A vendégek fogadásának, ellátásának és programjának megszervezésében szé-

lesebb együttműködésre volt szükség, melyben az alábbi szervezetek és személyek 

vettek részt: 

– BM OKF GEK 

– BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Katasztrófavédelmi és Ipar-

biztonsági Szakcsoport objektuma, Pécel 

– Fővárosi Állat- és Növénykert 

– Sir Lancelot – Középkori lovagi étterem 

– Diófa étterem és Rendezvényház 

– Marcsa Néni Családi Vendéglője 

– Green Hotel étterem 

– Zwack Múzeum és Látogatóközpont 

– Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény – Polgári védelmi óvóhely és vezetési 

pont (Fodor József Szakképző Iskola) 

– Valent Istvánné 

– Józsa Gáborné 

– Babán József 

– Sipos András nyá. pv. alezredes 

– Sebes Péter nyá. pv. ezredes 

– Puzder Attila nyá. pv. alezredes 

akiknek támogató hozzájárulását és munkáját ezúton is megköszönjük. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Fontos feladatunk a polgári védelmi hagyományok ápolása. A MPVSZ 

szervezésében részt vettünk és megkoszorúztuk a Légoltalom (Polgári Védelem) 

hőseinek a Budai Várban, a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán elhelyezett 

emléktábláját  

Szövetségünk gondozásában már hagyománnyá vált minden év májusában a 

Lágymányosi (Rákóczi) híd pesti hídfőjénél álló és a II. világháború polgári áldozata-

ira emlékező emlékmű koszorúzása, amely katonai tiszteletadással és a hazánkba 
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akkreditált, a háborúban aktívan résztvevő országok nagykövetségei katonai attaséi-

nak részvételével valósult meg.  
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Szövetségünk feladatainak sorában kiemelt hangsúlyt kapott az ifjúságnevelés-

hez, lakosságfelkészítéshez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, végrehajtásá-

ban való részvétel, támogatók, keresése.  

A támogatók köre, sajnos szűk, így a támogatás formája és összege sem fedezi 

kötelező és tervezett feladataink végrehajtását. Amennyiben ez a fedezethiány folyta-

tódik, a rendezvényeink korábbi színvonalát képtelenek leszünk tartani. 

A kiemelt támogatásokat szövetségünk az alábbiakban részletezett területeken 

használt fel:  

- Kerületi és Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyek előkészítése, 

megszervezése és lebonyolítása, a résztvevő, helyezést elért csapatok díja-

zása, a rendezéshez kapcsolódó előkészítő munka rezsi anyagának biztosítá-

sára. (Támogató gazdálkodó szervezetek, MPVSZ) 

- XXIII. kerületi Ifjúsági versenyre: (a kerület által megkeresett gazdálko-

dó szervektől érkezett támogatások), itt kívánom kiemelni ezen a területen 

sokat dolgozó Falusi László nyá. pv. alezredes Urat és Szemákné Pápai 

Olga Úrhölgyet. 

A kerületi versenysorozatot az alábbi gazdálkodó szervezetek támogatták, 

összességében 695.000 Ft-al: 

- Budapesti Nagybani piac 

- PPG TRILAK Kft. 

- BILK Logisztikai Kft. 

- WABERER'S INTERNATIONAL ZRT. 

- AUCHAN MAGYARORSZÁG 

- MATERIÁL VEGYIPARI SZÖV. 

- KÖZGÉP Zrt. 

- FCSM Zrt. 

- ELSÕ VEGYI INDUSTRIA ZRT. 
 

Rendezvényeink megtartását, működésünk biztosítását 2016-ban polgári szer-

vek, szervezetek és magánszemélyek támogatták:  

Többek között: 

- MPVSZ 

- EGIS Gyógyszergyár 

- Fővárosi Vízművek Zrt. 

- Fornetti Kft. 

- Fővárosi Állat- és Növénykert 

- Éltes Mátyás Általános Iskola és Gyermekotthon 

- Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület 

- Vizek Őre Vízi-mentő Egyesület 

- FŐKERT Nonprofit Zrt. 
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- Knorr-Bremse 

- TESCO Global Zrt. 

- Peridot-Line Kft. 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Ismertségünk biztosításának, fenntartásának elengedhetetlen eszköze az Inter-

net. Ennek feladása beláthatatlan következményekkel járna. Szövetségünk honlapjá-

nak folyamatos megújítása tagságunk részéről rendszeresen megjelenő igény, de egy-

ben társadalmi elvárás is.  

A beszámolási időszakban megtörtént az előző évben jelzett új felület kialakí-

tása, és aki látogatja honlapunkat egy új RETRO hangulatot idéző külsővel találkoz-

hat. A megújítást azonban nem tekintjük befejezettnek, folyamatosan alkalmazkodni 

kívánunk a megújuló igényekhez. Ennek részleteit rendszeresen megvitatjuk elnöksé-

gi üléseinken, de továbbra is várjuk tagságunk észrevételeit, javaslatait. 

Az átalakítás kezdetétől napjainkig egy statisztikai kimutatáson látható, hogy 

napi, heti, havi szinten hogyan alakul a látogatottság helyzete. (ez megtekinthető a fa-

liújságon).  

Mindezekből fakad, hogy sürgető feladatként jelentkezik Szövetségünk tömeg-

bázisának szélesítése, melyet évek óta folyamatosan tervezünk kisebb-nagyobb siker-

rel.  

Kiemelt feladatunk volt a tagság szabadidős tevékenységének, pihenésének se-

gítése. 

Már évek óta szervezzük, így elmondhatjuk, hogy hagyománnyá vált tagsá-

gunk, munkatársaink, és barátaink családtagjai számára a Városligetben megrende-

zésre került gyermeknapi program szervezése, melyen 2016-ban korábbi évekhez 

képest kevesebben vettek részt. A rendezvényen 39 gyermek és 55 felnőtt kísérő 

volt jelen.  

A szakfeladatok hatékony végzésének elengedhetetlen feltétele tagságunk ös--

szehangolt közös tevékenysége. Közösségünk erősítését célzó évzáró közösségi ren-

dezvényt szerveztünk decemberben, ahol baráti beszélgetés közben lehetőség nyílt a 

tagságunkat, feladatainkat érintő kérdések személyes megvitatására. 

A korábban vázolt nehézségek ellenére elnökségünk úgy látja, hogy tevékeny-

ségünk mégsem csak anyagi kérdés. Sőt elsősorban nem az! Elkerülhetetlen a tag-

szervezetek, együttműködők számának növelése. Még ilyen körülmények között is 

fokozni kell a lakosság felé irányuló tájékoztató munkát, megnyerve az állampolgá-

rokat a társadalmi feladatokhoz is.  

Taglétszámunk, támogatottságunk és az utánpótlás erősítésére tekintettel hoz-

zákezdtünk szövetségünk ifjúsági tagozatának létrehozásához. A kezdeti lépések után 

szükségessé válik a cselekvőbb szervező munka, hogy kitűzött céljaink teljesüljenek.  

Továbbra is sürgető feladat - amit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

is elvár- a középiskolás fiatalok közösségi szolgálatának teljesítéséhez szükséges fel-

tételek biztosítása. Jelenleg a katasztrófavédelmi felkészítés végrehajtásában történő 

közreműködés mutatkozik egyedüli területnek, melynek részleteit az FKI Polgári Vé-

delmi Főfelügyelőjével egyeztetve a felkészítéseket meg kell kezdeni. Ebben várjuk a 

szövetség valamennyi tagjának cselekvő közreműködését. 
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Végezetül itt szeretnénk megköszönni tagságunk, támogatóink, önzetlen 

segítségét, akik nélkül a 2016-os év feladatait nem tudtuk volna végrehajtani. 

Munkánk eredményeit, sokszínűségét idén is tagságunk önzetlen munkája, a 

társadalmi feladatok terén kifejtett cselekvési kedve biztosította. 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Beszámolónk végére érve az Elnökség által megfogalmazottan vázolom 

Szövetségünk további tevékenységének, 2017. évre tervezett főbb feladatait, irá-

nyait: 
  

- A Norvég Civil Alap pályázatán nyert támogatás felhasználásával Kataszt-

rófavédelmi zárógyakorlat előkészítése, lebonyolítása az MPVSZ-el és az 

FKI-val együttműködve 

- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött együttműködési 

megállapodásban foglaltak végrehajtása.  

- A Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és le-

bonyolításában való közreműködés, a kerületi versenyek végrehajtásában 

való részvétel.  

- Közreműködés az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszer-

vezésében és lebonyolításában. 

- Az MPVSZ-el együttműködve közreműködés a Magyar Légoltalom 80. 

évfordulójával kapcsolatos rendezvényeken. 

- Fővárosi szintű megemlékezések, koszorúzások szervezése, illetve országos 

szintű szervezéseken történő részvétel. 

- Közreműködés más nemzetközi továbbképzések, szakmai utak szervezésé-

ben.  

- Részvétel a váratlan katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításában. 

- Közreműködés a létrehozott önkéntes mentőszervezetek, valamint a taninté-

zeti hallgatók katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi felkészítésében. 

- Kidolgozni a közösségi szolgálat teljesítésének formáit és az FKI-val 

együttműködve meg kell kezdeni a fiatalok körében történő népszerűsítését. 

Együttműködési megállapodások kötése az érintett tanintézetekkel. 

- A hagyományos erdélyi szakmai út (kirándulás) megszervezése. 

- Helyi és központi pályázatok figyelése, a lehetőségekhez képest pályázatok 

benyújtása. 

- Szövetségünk Nyugdíjas Klubjának munkáját szervezettebbé tenni, különös 

tekintettel a rendezvények megtartásának szervezésében, segítésében. 

- Szervezetünk tömegbázisának bővítése, együttműködés más civil szerveze-

tekkel.  
 

Kérjük Önöket, hogy a beszámolónkat vitassák meg, szükség esetén egészítsék 

ki és fogadják el! 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!   


