
Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület 2014.év március hó 08. napjának 9 

órájára összehívott rendes közgyűlés határozatképtelensége miatt tartott megismételt közgyűlésén 

Helyszín: Üllő, Dóra-major 

Időpont: 2014. március 8. szombat, 10.00 óra 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 67 fő. 

 

Levezető elnök: Mátyás István 

 

A levezető elnök köszönti a megjelenteket és a jegyzőkönyv számára rögzíti, hogy az egyesület 337 fő 

taglétszámából 67 fő megjelent, így a mai ülés annak alapszabályban foglalt megismételt voltára, a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, így az ülést megnyitja. 

 

Levezető elnök: Először a jegyzőkönyvvezetőnek javaslom, fogadjuk el Szász Henriettát. 

Van-e más javaslat? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

1/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a mai ülés jegyzőkönyvvezetőjének Szász Henriettát fogadta el. 

 

Levezető elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kakas Antal és Némedi István tagokat javaslom. 

Van-e más javaslat? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

2/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek Kakas Antal és Némedi István tagokat 

fogadta el. 

 

Levezető elnök: A mai ülés napirendi pontjainak az előre meghívóban kiadottakat javaslom azzal a 

módosítással, hogy az ülést a 6./ pont megtárgyalásával kezdjük. 

Van-e más javaslat? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

3/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a mai ülés napirendi pontjainak az előre kiadottakat a levezető elnök módosításával 

az alábbiakként fogadta el. 

 

  

Napirend: 

  1./ Díjazások 
2./ Beszámoló az Egyesület 2013. évi tevékenységéről 

 3./ Beszámoló az Egyesület 2013. évi gazdálkodásáról 

 4./ Felügyelő bizottság beszámolója 

 5./ A 2013 évi beszámolók elfogadása 

  6./ Az Alapszabály módosítása  

  7./ A 2014. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

8./ Egyebek 

 

 



 

 

1. Díjazások 

 

Levezető elnök: Díjazottak, a Tenyésztői Bizottság korábbi döntése alapján: 

1. Aranykoszorús tenyésztő díjat kap Kun Lajos ( tenyésztett egy fajtában elfogadott fedezőmént és 20 

főtörzskönyves gidrán tenyészkancát). 

2. Erdélyi Balázs díjat kap az Egyesülettől a gidrán lovak kipróbálásában betöltött szerepéért és 

lelkesedéséért. 

 

2. Beszámoló az Egyesület 2013. évi tevékenységéről (melléklet) 

a) Kisbéri szakmai beszámoló, Dr. Pataki Balázs (Melléklet szerint) 

 

Szilágyi Dénes: Roven termékenyítési eredménye az idén sokkal jobb volt, mint eddig. 

 

Dr. Dobó Nagy Zsolt: A ménállomány elöregedett, nagyon kicsi a termékenyülési százalék. Javasolja, 

hogy aki öreg méneket tart, annak legalább ne kelljen fizetnie érte. 

 

Pataki Balázs: Valóban nagyon öreg a ménállomány, és az állami mének addig fedeznek, amíg bírják. 

Az a cél, hogy olyan mének kapjanak fedeztetési engedélyt, amelyek előre viszik a fajtát. Éppen ezért 

van az új támogatás, hogy az egyesületek vehetnek méneket, talán így ez a helyzet javulni fog. 

 

Nyírő László:  Ő nem engedi a csikóit nyeregtájra bélyegezni. Hosszabb lovaglás esetén ez sérülést 

okozhat. Ezért a kisbéri csikók statisztikája csal, mert vannak nem KB-re bélyegzett kisbériek is.  

Szerinte megoldás lehet a chip-elés, illetve nem lenne – szerinte — nagy munka, ha a 

számítógépes rendszer alapján lennének regisztrálva a csikók. 

Sok szép mént nem preferál a kiadvány. Miért vagyunk mi TENYÉSZTŐK ennyire 

kirekesztve ebből ? Az ő 35 éves lova miért nincs a kancaregiszterben?  

Miért nincs megjelölve a katalógusban a III. kategóriás méneknél a telefonszám és 

elérhetőség? 
Az öreg mén ugyanúgy termékenyíthet, mint a fiatal, ha megfelelő a környezet és a takarmányozás. 

A kisbérinek gazda- és teljesítménycentrikus lónak kell lenni, ezért felháborító, hogy az egyesület 

bizonyos ménekkel való fedeztetést preferál. Tiszti hátasok voltak régen ezek az állatok. 

A rendszert kellene megváltoztatni. Ez lenne a tenyésztési eredmény. 

Nem fontos mindig versenyeztetni a lovat, inkább élvezni kell! 
 

Pataki Balázs:  A lovakat valóban ki kell próbálni. 

A törzskönyvön kívüli állomány nincs és nem is lehet benne a törzskönyvi nyilvántartásban. Csak 

azon lovakat tudjuk törzskönyvben tartani, amelyeket a tulajdonos bejelent, a bejelentést évente 

megújítja, és a kancadíjat kifizeti. A törzskönyvön kívüli állomány hatalmas, nem lehet minden lovat 

egyesületi törzskönyvi nyilvántartásban tartani, amely megszületett. A központi nyilvántartó 

rendszerben ezen lovak születéskori adatai természetesen megvannak. 

 

Nyírő László: A lóútlevél nem azt a célt szolgálja, hogy kövesse a ló életében történt változásokat? 

 

Szőllősi Árpád: A felügyelők által felvett adatok születéskori adatok, abból a nyilvántartásból nem 

lehet átvenni a kancák adatait, mert az egyesületnél csak az élő kancák vannak nyilvántartva. 

 

Takácsné Marika: Szeretett volna a Szansza nevű ménnel fedeztetni Nyírő Lászlónál, de azt a választ 

kapta, hogy keressen másik mént. 

 

Bán Ferenc: Túl kicsi betűkkel van írva a származás a ménkatalógusban. 

 

b) Gidrán szakmai beszámoló, Dr. Mihók Sándor, a gidrán tenyésztő bizottság elnöke 



 

Nagyon sok átfedés van a két fajta problémái között. Nagyon kevés a kanca. De sajnos a 

pontos adatok nincsenek meg, mert a gazdák nem jelentik be az eladást és az elhullást sem, 

pedig nagyon fontos lenne. Az országos nyilvántartás alapján a gazdának 15 kancája van, de a 

valóságban például csak 3.  

A tenyésztői bizottság csak úgy tud optimálisan működni és a megfelelő támogatásokért a 

pályázatokat benyújtani, ha pontos információ áll a rendelkezésre. 

Gidrán esetében is sokszor nem történik meg a bélyegzés. Ezek a lovak elvesznek a fajta 

számára. A gidrán fajta tenyésztése kevesebb helyre koncentrálódik, mint a kisbéri-félvér 

esetében, ezért összehangoltabban működik a nyilvántartás is. Kölcsönös szakmai 

konzultációk vannak a másik fajta bizottságaival. A szemle ugyan külön történik, de így is jól 

működik. Többször találkoztak már olyan vérvonalú lóval, ami az eredeti fajta kialakításnál 

nagy szerepet töltött be, de kikerült a látókörből, pl. a borodpusztai ménes kancái. 

 

A Tattersall-ban volt a Magyar Ló Hétvégéje, amelynek célja piacépítés volt, de sajnos 

nagyon kevés érdeklődő jelent meg. 

Egy fedeztetési szezonra Marócpusztára került a Parti Imre tulajdonában lévő Behdi nevű 

arab telivér mén (apja Hakim). A szépségversenyeken mindig előkelő helyen voltak a 

leszármazottai. Ő maga osztrák lóversenypályán futott, dolgozott versenyfogatban, és 

távlovaglásban is nagyon jó eredményeket ért el. Minden területen teljesített és reméljük, 

hogy ebből tudunk profitálni. Fontos, hogy ne  mossuk össze a két fajtát (a gidránt és a 

kisbéri-félvért)! 

 

Kiemelte a 2013-as év néhány eseményét: Alföldi Állattenyésztési Napok -- 

Hódmezővásárhely, OMÉK, OTP világkupa. 

 

Ménvizsgával kapcsolatban:   

Sok esetben az SVT I vizsgát leteszik a mének, de a II-t már nem.  

Az állami mének rendszerének visszaállítására már nincs lehetőség, a társadalmi 

egyesületeknek önellátóvá kell válniuk! 

Ha nincs az egyesületben ambició, akkor nem fog működni. 

 

A Horvátországba kikerült egyedeket és eredményeiket próbáljuk számon tartani. Használva 

vannak a lovak amik főleg kancák, és ezt nagyon jó látni! 

 

3.  Janászik Andrea tenyésztésvezető beszámolója a sport és tenyésztési támogatásokról:  

 

A sportolók díjazására 2 millió Ft-ot különített el 2013-ra az egyesület, és úgy alakult, hogy 

pontosan ennyit is költöttünk el, annak ellenére, hogy a kiírást tavaly sokan túl szigorúnak 

találták. 

A tenyésztési támogatások sajnos nem hozták meg a várt eredményt, azaz nem nőtt az egy 

mén által fedezett kancák száma – ennek ellenére továbbra is kiírjuk ezt a tenyésztési 

támogatást, hogy a jobb méneket használó tenyésztőket jobb helyzetbe hozzuk. 

 

Gebefügi Zsuzsa: Mi alapján döntik el, hogy melyik mén a támogatott, és melyik milyen 

kategóriába kerül? 

 

Novotni Péter:    A tenyésztői bizottság dönti el, hogy egy mén milyen besorolást kap – a 

mén saját teljesítménye és ivadékainak minősége alapján. A fiatal mének rendszerint a III. 



kategóriában kezdik a pályafutásukat, és később haladnak előre. Talán 1 lónál volt 

visszaminősítés, Bagira esetében. Kiemelte Maxim Szikrázót. 

 

2013-as fényképek levetítése a diavetítő segítségével. 

 

4.    A  25 éves jubileum alkalmából a most is jelenlévő alapító tagok köszöntése: 

Dr Szentirmai István, Dr Dobó Nagy Zsolt, Janászik Andrea,Dr  Pataki Balázs, Nyírő László, 

Némedi István, Pásztori Csongor. (akinek az unokája, Koppány veszi át az érmet, mert 

jelenleg ő tag), Simon Gábor, Mátyás István, Mihók Sándor , Suvada János  
 

Levezető elnök: Ezt követően a beszámolókat külön-külön terjesztem elfogadásra. 

Először a 2013.évi tevékenységről elhangzott beszámolót terjesztem szavazásra. 

Van-e más javaslat? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

4/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a 2013.évi tevékenységről elhangzott beszámolót elfogadta. 

 

Levezető elnök: Felkérem a Felügyelő Bizottság elnökét jelentésének megtételére: 

 

Szöllősi Árpád: Nem történt fölösleges kiadás, nagyon körültekintően végzi a munkáját a 

vezetőség, javaslom a 2013.évi beszámoló elfogadását. 
 

Levezető elnök: Kérem a Felügyelő Bizottság jelentésének tudomásul vételét. 

Van-e más javaslat? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

5/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul vette. 

 

Levezető elnök: A 2013.évi beszámoló elkészült, annak főbb mutatói:  Bevétel: 23.434.000,- Ft, 

költség: 28.231.000,- Ft. A különbség oka, hogy egy óshonos fajták támogatására kiírt pályázat 

előfinanszírozását végezte el az Egyesület. A támogatási összeg érkezése az idei évben várható. 

Megnyitom a vitát. 

Van-e kérdés? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

6/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés az egyesület 2013.évi beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

Szakmai terv 2014. (Novotni Péter) 

 

A 2014. év tervezett rendezvényei:  Alföldi Állattenyésztési Napok (gidrán bemutató), Farmer 

Expo, ménvizsga, regionális tenyészszemlék. 

Tervezzük egy szabadonugró-tanfolyam szervezését, amennyiben erre érdeklődés van. 

 

Kérjük, hogy aki szemlét szeretne szervezni, időben jelezze, hogy az érdeklődőket értesíteni 

lehessen. 

 



Tervezett regionális szemlék: 

Tapolca 

Fábiánháza 

Baracs 

Füzesgyarmat 

 

Az Egyesület a Tenyésztői Bizottság döntése alapján készül egy igen jó küllemű és teljesítményű mént 

megvásárolni Írországból (Foreign Affairs  xx) 

 

Kérdések és válaszok  a ménnel kapcsolatban (kérdések különböző tagoktól, válaszok Novotni 

Pétertől): 

 

K: Jellemzőiről és sikereiről. 

V: NP 7 évig hosszú távon futott nagyon jó eredménnyel. 

K: Jelenleg is fedez? 

V: NP Igen 

K: Hány csikó van évente és milyen eredményesek a csikók? 

V : NP 30-at fedezett múlt évben a csikók jó eredménnyel versenyeznek. 

K Láttatok csikókat?  

V NP Igen 3 csikó volt ott a telepen. 2 telivér anyától 1 félvér anyától melynek mérete kb 1 

tenyérrel magasabb, mint a féltestvérei. 

K: Méretei: 

V NP 165-170 bottal, 177-178 szalaggal. 

K: Hol lenne elhelyezve? 

V: NP Gyúrón 

K: Mikortól tudna fedezni? 

V: NP  ha az állatorvosi és vérvizsgálat is  eredményesen zárul, akkor kb 1 hónap múlva. 

K: A magyarországi méneknél miért jobb? 

V: NP A küllem és a hosszútávú versenyzés  döntött mellette. 

Nem feltétlenül szükséges külföldről behozni mént de itt a fenotipus volt a lényeg.  

A magyarországi lovak főleg rövid távú versenyeken eredményesek és ezért fontos ez a mén. 

K: Nyírő László: A kisbéri ló tenyésztési irányán nem akarunk változtatni. Megtörtént a ló 

ugró kipróbálása? Esetleg több információ a rendelkezésünkre áll az eredményeiről? 

Meg lett kérdezve Pali Gyuri, aki évek óta Irországban van és tud a lóról, hogy mi a 

véleménye? A magyar mének ugróban ki lettek próbálva és bizonyítottak, ez ki lett próbálva? 

V: NP Nem, azonban testvéreit ugróversenyeken használják Írországban, és őt magát ott is 

kifejezetten az ugróversenyekre tenyésztett kancák fedeztetésére használták. 

 

Szőllősi Árpád: Az összes telivér, amely igazán eredményes volt a félvértenyésztésben 

(Ladykiller, Cottage Son, Laudanum, Oleander) származását tekintve ugyanahhoz a 4 ménhez 

kapcsolódik. Az ugróörökítők ennek a ménnek a származásában a felsoroltakhoz hasonlóan 

halmozottan találhatók. 

K: Rokontenyésztésben vannak? 

V: SZÁ igen. Pl. Roven származásával összehasonlítva az apai oldal ugyanolyan összetételű, 

de az anyai oldal Foreign Affairs tekintetében sokkal jobb. 

Sajnos azért nem tudunk előre lépni mert nem ismerjük az állomány minőségét, és 

meggondolt rokontenyésztésre nincs lehetőség. Ezért vérfrissítésre van szükség olyan 

fajtából, amelyben a rokontenyésztettségi fok megfelelő. 

 

Dr Tőkés Levente: Mire ment el a Farmer Expo-ra költött pénz? 



Javaslom az ötletbörzét – például legyenek fajtán belüli versenyek. A legnagyobb baj a 

kiválasztás a mének esetében. Az összes méncsikót szűrni kellene, és így kiválasztani, hogy 

melyik lesz jó tenyészménnek. 

 

Novotni Péter: Farmer Expo: főként a szállítási költségek, amik megnövelik a kiadást. De ide 

lett sorolva néhány plusz kiadás, pl. az egyenruhák, pólók, dzskekik, mellények 

Az ötletbörze jöhet. 

- Versenyzés:  nincs elég létszám a fajtán belüli versenyekhez. 

- méncsikók: igyekszünk keresni a megfelelő mént, de a tenyészszemlék alkalmával 

nagyon kevés csikó kerül bemutatásra. A gidránok esetében a nagyobb 

tenyészetekben működik az előszemle, de a kisbériek esetében az állomány nagyon 

szétszórt.  

Dr. Dobó Nagy Zsolt: Ha a gidrán meg tudja csinálni, akkor mi miért nem? 

Novotni Péter:  A gidrán állomány nagy része 5 ménesben koncentrálódik. Az 1 lovas házi 

szemlék nem vezetnek eredményre. Sok esetben a szemlekörülmények nem megfelelőek, 

sokszor meg se tudják fogni a lovat, éppen ezért nem engedélyezi az egyesület a háznál való 

szemlézést. 

 

Janászik Andrea: A gidrán fajtában az állami ménes versenyeztette néhány évig sikeresen a 

lovait, ma pedig csak Kun Lajos tenyésztő lovai mennek rendszeresen magas szintű 

versenyeken. Az éves kori csikószemle és a Fiatal Lovak Világbajnoksága között nem látok 

összefüggést, a lényeges kérdés a tulajdonos pénzügyi háttere és elhivatottsága. 

 

Kérdés: Tóbanjáró telivér mén, valamint Market Place miért nem került bele a tenyésztésbe? 

 

Novotni Péter:   Tóbanjárónak megvan a fed engedélye, Market Place küllemileg nem felel 

meg bár a teljesítménye jó. 

Dr. Dobó Nagy Zsolt: és Dollár Maker?  

Novotni Péter:  még nem láttam a lovat, ha elhozzák bírálatra, tudunk róla dönteni. 

(Janászik Andrea kivetíti a képét a falra) 

 

Fekete Tamás:  A trakehneni szövetség is küzd, mert nem találnak megfelelő telivér mént, 

pedig ők sokkal nagyobb területen „halászhatnak”. Alkalmas lenne nekünk Donaufischer és 

Donauruf,  utóbbi 50% telivér és magyar vér is van benne, 800 EUR-ért fedez, 320.000 EUR-

ért került eladásra. Olcsón jó lovat nem fogunk kapni. 

Novotni Péter : Köszönjük az információt. Nagyon hasznos, ha a tenyésztők megosztják az 

egyesülettel az információkat. A „Herman” ménről is szeretnénk többet tudni. 

 

NP: A szabadonugró tanfolyamról kellene dönteni ( kézfeltartással) 

 Nyírő László: Aki a tenyészszemlét nem tudja megcsinálni és megfelelő körülményeket 

biztosítani, az ne is tenyésszen! 

 
Levezető elnök:  Van-e további kérdés? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el a szabadonugró tanfolyam ügyében. 

Kérem, aki egyetért a tanfolyam megrendezésével, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangú határozattal az alábbi döntést hozta: 

7/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a szabadonugró tanfolyam megrendezését támogatja.. 

 
Levezető elnök: Van-e további kérdés? 



Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el a 2014. évi szakmai beszámoló elfogadása 

tárgyában. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés szótöbbségi határozattal, egy  tag ellenszavazatával az alábbi 

döntést hozta: 

8/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a 2014.évi tervekről elhangzott beszámolót elfogadta. 

 

5. Az Alapszabály módosítása  

 

Levezető elnök: A 2013. október 10-i rendkívüli közgyűlés megszavazta, hogy az Egyesület új 

székhelye a következő legyen: 2464 Gyúró, Máriás-tanya, 0103/5 hrsz.  

A bejegyzéshez szükséges az új székhelyet az Alapszabályba belefoglalása, és a közhasznúsági 

fokozat elnyerése érdekében a módosítások elfogadása, mellyel kapcsolatos tervezetek elkészültek, és 

az abban foglaltak felett megnyitom a vitát.  

Egyben bejelentem, hogy észleltük, a tisztségviselő-választásokat nem jelentettük be a 

nyilvántartó bíróság felé, mivel a tisztségviselők személyében változás nem történt, valamint hogy az 

alapszabályban tévedésből 5 helyett 6 elnökségi tag szerepel. A változásokatt javaslom átvezetni az 

Alapszabályban és a jelenlegi módosítással egyidőben javaslom a 2012. évi tisztújító közgyűlés 

jegyzőkönyveit a jelenléti ívekkel, és az elfogadó nyilatkozatokat a közhasznúsági fokozattal 

kiegészítve megküldeni. 

 

Szőllősi Árpád: 

A PTK változása miatt csak közhasznú társaság lehet jogosult az 1%-os adóvisszatérítésre. 

Kéri a tagok támogatását, hogy  az egyesület közhasznú szervezetként végezze a további 

munkáját. 

 

Levezető elnök: Van-e más javaslat? 
Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el az alapszabály kiadott tervezet szerinti 

módosításának elfogadása tárgyában. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

9/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés az alapszabály módosítását a kiadott tervezet szerint elfogadta.  

 
 

Levezető elnök: Fel kell hívjam a tisztelt tagság figyelmét, hogy 2014.év március hó 15. napján 

hatályba lép az új Ptk, aminek III. könyvében a Jogi személyek szabályai közé épültek be az 

egyesületekre vonatkozó szabályok. Ennek értelmében minden egyesületnek át kell majd dolgozni 

alapszabályát az új törvénynek megfelelően így jövőre ezt a módosítást kell majd napirendre tűznünk. 

Az előkészületeket elkezdjük, és folyamatosan tájékoztatást küldünk. 

 

 

6. Pénzügyi terv előterjesztése  

 

Levezető elnök: Átadom a szót Novotni Péternek. 

 

Novotni Péter: 

Az előterjesztést csatolom a jegyzőkönyvnek, és szó szerint ismertetem. 

 

Levezető elnök: Van-e kérdés? 

Ha nincs, a vitát lezárom és szavazást rendelek el. 

Kérem, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 



10/2014/III.08./ számú határozat 

A közgyűlés a pénzügyi tervet elfogadta. 

 

 8. Egyebek 

 

Levezető elnök: Az egyebekben én nem készítettem elő anyagot, van-e felvetése valakinek? 

Ha nincs, úgy az ülést megköszönve a munkát 13 óra 10 perckor berekesztem. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Szász Henrietta  

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

 

 

 

Kakas Antal           Némedi István 

  Hitelesítő     Hitelesítő 
 


