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Az Orszigos Magyar M6h6szeti Egyesiilet
Etikai 6s Fegyelmi Szabdlyzata

A m6htartiisrq a mehegeszs6gtigyre, a m6htenyeszt6sre vonatkozo jogszab6lyok, a

m6h6szeti term6kekre vonatkozo el6irisok fieghatlrozz k a meh6szek jogait,
feladatait 6s kotel ezettsegeit.

Az Egyesiilet Alapszabiilya, az Egyesiilet testtileti szerveinek hat6Lrozatai, a
tirsadalmi egyiittelds 6s az 6ltal6nosan elfogadott meh6szerkolcs tovdbbi kereteket
ad az egyestileti tagok etikus magatartesa kialakit6sd.troz.

A m6h6sz illtaldnos koteless6ge, hogy a m6heszetre vonatkozo torvenyeket,
rendeleteket, egy6b hat6srigi eloir6sokat megismerje es betartsa, valamint a

m6heszked6shez sztikseges alapveto szakmai ismereteket tudj a ds alkalmazza.

A m6hesz kdtelessege a m6hcsal6dok biol6giai sztiksegleteinek kiel6git6se 6s a
veliik valo kim6[etes be,nesm6d.

A mehesznek fokozottan kell iigyelnie az altala termelt m6heszeti termdkek ( mez,
l6pesm6z, viasz, virigpor, propolisz, stb. ) min6segere, annak megtart6s6ra.

A m6hesznek tart6zkodnia kell m6sok term6kenek indokolatlan bir6latdtol, azonban
az indokolt kifogisokat, - melyek a meh6szeti Agazat eglszdt is erintik, vagy
erinthetik - az illet6kes szerveknek tudom6sira kell hoznia, vagy kozvetlentl, vagy
az Egyesiileten kereszttil.

A m6hesznek torekednie kell - kiilonosen lakott tenileten - a mehcsalidok
elhelyezes6nel a rendeletekben el6irt kOvetelmenyek betartisa mellett a
komyezetben 6l6kkel, vagy ott tart6zkod6kkal valo j6 egyrittmrikdd6sre, tekintetbe
veve misok 6rdekeit, v6lemeny6t is.

Joindulatu felvil6gositrissal kell kdzremiikodnie a m6hek tart6sival felmertlt
gondok 6s probl6m6k megold6siban,

Kerulni kell a helyzet elez6d6s6t mert ez nem csak az ilgynek rirt, de a m6h6szeti
szakmrinak, a m6hdszeti itgazatnak, a meheszek eg6sz kozOss6gdnek is.

A jogszab6ll el6irisok ds az OMME Alapszab6ly6ban megfogalmazott normdk
6rvenyesit6se celj 6bol j elen fegyelmi es etikai szabiiyzat meghatirozza az elj rlr6sok
c6ljit, a fegyelmi es etikai v6tsegeket, az alkalmazand,o fegyelmi brintetdseket 6s az

etikai elmarasztaldsokat, az elj drisok szabilyait, valamint a forumrendszert.

Mindenkor a b6k6s megold6sra kell tdrekedni.



A fegtelmi e ljaras cdlja

t .$. A fegyelmi eljirds c6lja a meh6szked6sre vonatkozojogszabilyi rendelkez6sek,
az egyesiileti Alapszab6ly, az egyestileti haterozatok betartdsinak,
vegrehajtisinak kikdnyszeritese, a t6rsadalmi egytitteles es a m6heszerkolcs
norm6i megartis6nah a szervezeti dlet tisztasAg6nak biaosit6sa, 6s az elj6r6s
sor6n a cselekm6nnyel arinyban 6llo marasztalSssal az elk6vet6 es m6s m6hesz

visszatartisa hasonl6 jogi 6s etikai szab6lyt sert6 magatart6st6l.

Fegtelmi vitsdg

Barmilyen szanddkos biincselelondny miatt jogertis szabadsagvesztds biintetds

feliilvizsgalata nem tdrtozik d feglelmi ds etikai bizottsag hataskbrdbe.

2.$. Fegyelmi v6tsdget kOvet el, aki

a) a meheszkedessel kapcsolatos szab6lys6rtes elkovetesben j oger6sen

vetkesnek min6siil.
b) a mehtart6sra vonatkoz6 jogszabilyt sz6ndekosan a hat6s6g

fi gyelmeaetese el lenere megszegi
c) a mehegeszs6giigyre vonatkoz6 jogszabily szind6kosan vary sirlyos
gondatl ansigbol megszegi.
d) a m6heszeti termekekre vonatkozo termel6si/el6illitiisi 6lelmezes
egeszs6gtigyi szabilyokat szdndekosan megserti, vagy srilyos
gondadansigb6l nem tartja be.

e) az alapszabd{y vagy az Egyestilet testiileti szerveinek hatirozat6t
megszegi,
f) magatart6s6val a M6heszegyestilet szerveinek alapszabilyszeni
mtkodes6t vesz 6ly ezteti.
g) Az Egyestiletr6l, annak munkrljrirol valotlant 6llit, rossz hir6t kelti es e

hirveresevel az Egyesiiletnek erkdlcsi vagy anyagi k6rt okoz
h) mint az Egyesiilet velasztott testtiletenek tagja, vagy megbizott
tisasegviseltije, koteless6get - neki felr6hat6 okbol - nem teljesiti.
i) az Egyestilettel szemben fenn6ll6 kotelezetts6geit az eloirt hatririd6n

beltil nem teljesiti.
j) a fegyelmi szervek idezes6re a fegyelmi tirgyalison, mint tan[, nem
jelenik meg es tiivolmaradis6t kell6 indokkal ki nem menti.
k) az OMME bdrmely bizottsriga elott valotlant 6llit.
l)/ az iltala 6szlelt meheszettel 6sszefiigg6 biincselekm6nyeket, valamint
szabl,lysert6seket es a m6heszerk6lcs s[rlyosabb megsert<lit az arra hivatott
szervnek 8 napon beliil nem jelenti.
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Etikai v&sig.

3.$ Etikai vetseget kovet el, akr

a./ a tulajdonos, vagy teriilethaszn6lo engedelye ndlktil telepedik le
mdheivel.
b./ aki a tarsadalmi egyiittdles irott es iratlan szab6lyait srilyosan megszegi.
c./ m6s mehesz az evi telephely-megjelol6 t6bl6val megjelolt hely6t
elfogl alj a, tiblij rit rithel yezi, vagy megsemmi siti.
d./ m6s neven foglal leteleped6si helyet sajit magdnak.
e./ egyszerre, indokolatlanul a sziiks6gesn6l tdbb helyre tesz ki helyfoglal6
t6blrt.
f./ m6s meheszethez nem a megfelelo tivols6gra helyezi el helyfoglal6
t6bhjAt.
g./ a sztiks6gesndl nagyobb teruletet foglal le.
h./ v6ndortany6,n szemetel, nem 6llitja vissza a teriiletet eredeti dllapot6ba,
nem tartja be a higieniai kdvetelm6nyeket
i./ kutat6sos, rabl6sveszelyes id6ben, figyelmetleniil, es nem a kotelez<i
ovatoss6ggal meheszkedi k.
j./ aki rablisos id6szakban mds meheszetek kdzeleben gondatlanul etet.
k./ nem gondoskodik meheinek vindortany6n tort6n6 itatrisrir6l.
1./ rong6lja a termdszetet, nem 6vja 6s vedi a novdny 6s illawiltigot

a. figyelmeaet6s ( etikai btintetes is )
b. irrisbeli megrovis ( etikai btintetes is )
c. tagsigi jogok gyakorlisinak meghat6rozott ideig tart6 felfiiggesaese.
d. az Egyesiiletb<il meghat6rozott id6re torten<i kizir6s
e. az Egyesiiletb6l vegleges kizir6s

Az Egyesi.ilet vilasztott tisasdgvisel<ijevel szemben alkalmazhato a tisas6gb6l torten6
visszahivis kezdemenyez6se fegyelmi bilntetds is.

Ezt azonban csak a tisas6gvisel6t megv6laszto szeru alkalmazhatja az Etikai 6s
Fegyelmi Bi zottsig i ndiwiny[,ra.

A c) 6s d) pont szerinti fegyelmi biintetds leghosszabb tartalma 2 6v

Ezen btintetesek vegrehajt6sa rendkivtili meltanyl6st erdeml6 esetben legfeljebb hat havi
probaid6re felf0ggeszthetd.

Ha a pr6baidri eredmenyesen telt el, a fegyelmi biintet6s hatd.,lyit vesai.
Amennyiben azonban a fegyelmi elj6r6s al6 vont tag [j abb fegyelmi v6ts6get kovet el
es emiatt ismdt fegyelmi biintetds kiszab6s6ra kertil sor, ebben a hat6'rozatban el kell
rendelni a kordban ki szabott, de probaid<lre felfiiggesaett fegyelmi biintet6s
vegrehajtis6t is.

J

4. $. Fegyelmi btintet6sek:



Hataskorok

5.$. Az Egyestilet fegyelmi es etikai bizottsiga els6 lokon jir el az Egyesiilet
birmely tagj6nak fegyelmi i.igyeben, bele6rwe az dnrill6 jogi szemelyisegri
szervezetek tagjait is.
Misodfokon a Kiildtittgy0les jAr el az elso fokri hatdrozat megfellebbezese
eset6n. Amennyiben a m6sodfokt eljrirris orsz6gos vezet6s6gi tagot 6rint, fgy a

fegyelmi tigy napirendi pontja tirgyalis6n csak esetleges meghallgadsa idejeig
ta(6zkodhat az elj ris al6 vont szemely az i.ilesteremben.

6.$. Fegyelmi, illetve etikai elj6r6st csak egyesiileti tag ellen lehet inditani.

Fegyelmi eljirist az OMME Elnoksdgenel illewe a Fegyelmi es Etikai Bizotts6g
elndkendl minden egyestileti tag kezdemenyezhet, irdsban, kell6 indokolissal.

Ktlsr! szervek, szemelyek nem az OMME szervezeti eletevel kapcsolatos
bejelenteseit, esetleges fegyelmi ftra tereldset az Elndkseg birdlja el.
Az OMME-hez be6rkezett panaszokat az iktato konyvben etikai es fegyelmi tigyek
gyiijt6n6v alau kell iktatni.
A panasz-beadv6nyt beerkez6s6t kovet6 3 munkanapon beliil meg kell kiildeni az

Etikai 6s Fegyelmi Bizottseg elnokenek.

Etikai, illetve fegtelmi eljdrtk elre ndelisire jogosultak :

Ha az Egyesiilet elnoke a Bizottsig javaslata ellenere nem inditja meg a fegyelmi
elldrist, az Etikai 6s Fegyelmi Bizous6g az Eln6ksdghez fordulhat a dontes

megv6ltoztat6sa, az eljhr 6s megindit6sinak kik6nyszeritese drdekeben. Az Elnokseg
hal rozathozatal6ban az eln0k nem vehet r6szt.

A tagot a tagnyilvdntartis szerinti lakcimre ktild6tt tertivevdnyes levelben lehet6leg
15 napon belul kell ertesiteni a fegyelmi elj 6rris megindit6s6r6l. A levdlnek
tarttlmaznia kell hogy, milyen vetsdg miatt indult az eljirds, egyben a tagot
felszolitja ir6sos adatszolgiltat6sr4 szemelyes meghallgat6s eseten kozli a fegyelmi
t6rgyal6s kitriztitt id6pontj 6t. Sikertelen kezbesit6st egy alkalommal meg kell
ismdtelni, ezuten kezbesitettnek kell tekinteni. Ezt kovet6en a tergyalas a tag
t6vollet6ben i s megtarthat6.
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Eljdrds meginditisa

a) Az orsz6gos szerv hat6sk6rebe tartoz6 tigyekben a Kiildottgytiles, hat6skoreikben
tartozo tigyekben az Elndks6g.

b) Egy6b tigyekben az Etikai Bizottsdg javaslata alapjin az Egyesiilet elnoke.



Elivillis

7. $. Ha a v6ts6g elkovetese 6ta tobb mint egy 6v, illewe az eljtiriis elrendelesdre hivatott
szemely vagy szerv tudomilsra jutist6l szdmitott 3 honap eltelt, fegyelmi, illetve etikai
elj6rds nem indithat6, kivdve, ha az iigyben blintet6, vagy szabl,lysert6si elj 6ris indult
ez ut6bbi esetekben a biinteto, vagy szab6lysdrtesi elj6ris joger6s befejezeseig a
fegyelmi, vagy etikai eljririst fel kell liiggesaeni. Ebben az esetben az el6vtiles a

brintet6-vagy szab6lysert6si tigyben hozott hatiirozat j oger6re emelkeddsekor kezd6dik.

A fegtelmi is aikai bizottsrigi eljdris

Akkor hatdrozatk6pes, ha az iilesen legal6bb 3 f5jelen van.

Nem jrirhat el bizotts6g tagiakdnt a sertett, tov6bb6, akt az ellir s al6 vont tagnak
vagy se(ettnek kiizeli hozzitartoz6ja, illetve, aki az elj 6r6s al6 vont taggal, vagy
s6rtettel munkaj ogi ali- folerendeltsdgi vagy egy6b fi-rgg6segi kapcsolatban 6{1, vagy
az iigyben erintett.

Nem milk6dhet kozre az eljdro bizotts6g tagjak6nt az sem, akit6l az tgy trirgyilagos
megitel6se egy6b okb6l (elfogultsig) nem virhato.

A bizottsdg az tigy be6rkez6s6t6l 45 napon beliil koteles hatarozatot hozni.

Amennyiben az iigy kivizsgdl6sa annak bonyolults6ga miatt, illetrileg a felekt6l
bek6rt adatok, nyilatkozatok kesedelmes be6rkez6se miatt 45 nap alatt megnyugtat6
m6don nem zhrhat6 le, rigy a bizottsig elnOke maximum 45 nappal saj 6t
hat6skor6ben meghosszabbithatj a.

A Bizottsdg a rendelkez6sre 6116 dokumentumok, ds a bejelent6s alapjan
meghozhatja hatirozatii oly m6don is, hogy a bejelentest 6s a beerkezett iratokat,
a hatArozat tervezetet, bizotts6g taglainak az elnok megkiildi. A bizottsrig tagjai az
elktildest6l sziimitva 8 napon belill 6{l6spontjukat aj 6nlott terti vev6nyes levelben,
vagy elektronikus riton kdzlik az elndkkel. (elektronikusan tdrtdn6 ertekezds soren
a bizottsigi tag szemelye igazolhat6 kell hogy legyen )

Az etikai bizottsrig tagjainak a szemelyes adatok vonatkozisiban titoktart6si
nyilatkozatot kell tennii.ik. Az eljirbs sordn keletkezett adatok 6s iratok k ezelise az

egyesijLlet irat 6s adatvedelmi szabhlyzata szerint tortdnik. Az etikai bizottseg
hatitrozatai a veglegesen leze,rult iigyekben minden egyestileti tag szimdra
hozzhfdrheto. Egyes etikai [gyekben erintett egyestleti tagok a koatik fenn6ll6
vit6s k6rd6sek egyezsdg ftj en torten6 rendezdse erdekeben az etikai 6s fegyelmi
bizottsig elnok6nel j 6szol96lati eljrirrist kezdem6nyezhetnek.

A joszolgalati elj6r6s sorin az etikai 6s fegyelmi bizoftseg eln6ke, eseti szakert6
bevondLsiival is, a sziiksdges szakmai segits6g illetve trij 6koaates nyijteseval segiti
az erintettek kozotti egyezseg l6trejOtt6t.
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8.$. Az Etikai ds Fegyelmi Bizottsiig 5 tagbol (az elnok es ndgy bizotts6gi tag) 611.



Tirgyalis eset6n az elj 6r6s al6 vont tagot tertivev6nyes aj dnlott lev6lben 6s azzal a

figyelmeztetessel kell a kitriz6tt t6rgyaliisra 8 nappal el6bb megiddzni/meghivni,
hogy igazolatlan t4volmaraddsa a tirgyal6s megtaftiset nem akadalyozza, 6s

bizonyit6kait, tanriit legkesobb a kitiizdtt tdrgyal6son bejelentheti, illetve tanfit
mag6val hozhatja. Az iddz{sfvellmeghivissal egyiitt kozolni kell vele az ell r{s
alapjit is.

A tirgyalist az elndk vezeti, gondoskodik a rend fenntart6s6r6l. Meg6llapitja a

tirgyalis megtartisnak szabilyszert felteteleit, sz6mba veszi a megjelenteket,
felveszi az elj irris aki vont szem6ly adatait, isaAzza az esetleges elfogults6gi
kerdeseket. Ezt kovet5en ismerteti az ugyet, a bizotts6g meghallgatja az elj6r6s al6
vont tagot, lefolytatj a.felveszi a bizonyit6st.

A t6rgyal6sr6l jegyzSkonyvet kell kesziteni. A j egyz6konyvet a bizotts6g tagiait
irjtik al6. ( Jzkv. minta 1.s2. melleklet. )

Az eljriro bizottseg z6rt til6sen hozza meg haterozatat, amelyet az elnok vagy
azonnal kihirdet, vagy 8 napon beliil [j abb hatamapot tiz V'r a halirozat
kihirdet6sere.

Ha az el16r6 bizottsiig a bizonyit6si elj ir6s eredm6nyekdnt aa irllapitla meg, hogy

az eljdrds ali vont szemdly

a) terhere rott cselekmeny nem fegyelmi vagy etikai v6tseg,
b) a terh6re r6tt cselekmenyt nem kovette el, illet6leg
c) terhere r6tt cselekm6ny megnlugtat6 modon nem bizonyithato
d) terh6re r6u fegyelmi vagy etikai v6tseg el6vtilt,

Az els6 r6sz a haterozatot hoz6 szerv megjelolesdt, az iigy szimit, az elj6r6s ali vont
tag nev6t, lakcimet, esetlegesen viselt tisas6get, egyesiileti tagsigi igazolvinyanak
szim t, a tArgyal6s hely6t 6s idej6t tartalmazza.

A hatirozat mesodik reszenek (rendelkez6 resz) az eljrilis alapjrit, a fegyelmi ilgyben
hozott 6rdemi dontest es a fellebbezesi jog tekintet6ben nyujtott taj 6koztat6st kell
tartalrnaznia.

A harmadik resz az indokol6s, mely az e\i*o fegyelmi szerv 6ltal meg6llapitott
teny6ll6st, a bizonyitekok megjel0l6s6t, azok merlegeles6t, tovdbbi a s[rlyosbito es

enyhit6 kdriilmdnyeket kell felolelnie/tartalm azna. (Hatirozat minta 2. sz.mell6klet.)

Az indokolist is tartalmaz| hatbrozatot az elj6rds al6 vont taggal a kihirdet6skor kell
6wetetni es az 6tv6telt ir6sban elismertetni, vagy tertivev6nyes aj 6nlott levelben kell
reszere 8 napon beltil megktildeni.
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az eljir6st megszi.inteti. A hatirozatot irrisba kell foglalni, mely hat6rozat hirom
r6szb6l 6ll



Az elso fokr-r hat6rozat fellebbezes hidnyiban a kezbesitest kovet6 16. napon j oger<lre

emelkedik. Ebben az esetben a hatdrozatokat a fegyelmi 6s etikai bizottsdg elndke
jogenissegi z6radekkal 161ja el. Errdl az 6rintetteket tdjekoaatni kell.

A 3.$. b)-e) pontj riban meghat6rozott fegyelmi bi.intetdseket a hathrozat j oger<ire

emelkedese ut6n hatad6ktalanul be kell jegyezni az erre a c6lra rendszeresitett
nyilvdntartisba. (Fegyelmi hatrrozatok nyilvintartisi ktinyve.) A bejegyzesben
ditumszeriien meg kell jelolni a fegyelmi biintet6s hatily6nak utols6 napjrit.

Jogeros fegyelmi hatd,rozatok rendelkez6 r6sz6t a legkozelebbi Kiildottgyiil6sen az
Etikai es Fegyelmi Bizottsiig elndke hirdeti ki.

9. $. Az els<! fokon hozott fegyelmi hatirozat ellen, annak kezbesiteset6l sz6mitott l5
napon beltil fellebbez6snek van helye amelyet az els6 fokon eljrirt fegyelmi szervn6l
kell benytjtani.

A fellebbezes halaszt6 hatdlyt

Fell ebbezesre j ogosultak:

a) az ell ris al| vont tag,
b) az elj 6rist kezdemenyezo

A fellebbezest az Etikai 6s Fegyelmi Bizottsag eln6ke az iigy irat6Lva[ egyr.itt a
fellebbezesi hat6rid6 lej riLratrit6l sz6mitott 8 napon beliil koteles megktildeni a
m6sodfokir szervnek. A fellebbviteli szerv d6nt6set a rendelkezdsre dllo okiratok,
tantvallom6sok es bizonyit6kok alapj6n hozza meg.

Dontesei lehetnek.
a) amennyiben a fellebbezest alaptalannak tal6lja, aa elutasitja,
b) ellenkezci esetben az els6 fokri hatdrozat hat6Llyon kiviil helyezese mellett
c) az els6 fokri szervet rij eljririsra ds uj hatirozat hozatal6ra utasithatj4
d) az elsrifoku hatirozatot modositja.

Az elso fokri hatiirozatban kiszabott fegyelmi, vagy etikai biintet6st a fellebbviteli
szerv csak erre irinyul6 fellebbezds eseten srllyosbithatj a.

Ha a fellebbviteli szerv a fellebbez6st 6rdemben elbir6lta, a hozott hatlrozat a

kihirdetessel j ogerore emelkedik.

A misodfoku hatdrozat ellen tovrlbbi fellebbezesnek helye nincs

Ezen utobbi rendelkezes nem 6rinti a fegyelmi elj 6r6ssal drintett szemelynek azt a
j ogrit, hogy a fegyelmi hatiirozatot a Ptk. szabilyai szerint Biros6gnrll megt6madhatja.

10.$. Jelen szabdll zat m6dosit,isrit az OMME Eln6ksege 2022. marcius 04-en hagta j6vi.
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1 . sz6mu melleklet

Orszigos Magyar Meheszeti Egyestilet Etikai
es Fegyelmi Bizottsdga

1094 Budapest Viola utca 50.

Ugyszim /20....ET.8

Jegyzokdnyv
( Minta : Forgatok6nyv. )

Kesziilt az Orszigos Magyar Meh6szeti Egyesiilet Etikai ds Fegyelmi Bizotts6ga

20. evi ...............ho......... napj en tartott

tirgyalison ....... .panaszosnak.....

t6rgy6ban inditott fegyelmi etikai es fegyelmi elj6r6sban

A Bizofiseg elndke a t6rgyal6st megryitja. Megallapitj4 hogy az drtesitett
szemelyek megjelentek /nev szerint/, illewe szabilyszeni ertesites ellen6re ki/k/ nem
jelent/ek/ meg.

A Bizottsig elndke ismerteti a panaszt

A tov6bbiakban /ertelemszenien': a panaszos, illetve kepviseloje panaszit
viltozatlanul fenntartja, kieg6sziti, visszavonja.
A panaszolt, illewe a kdpvisel6je a panasz j ogoss6g6t elismeri, nem ismeri el, k6ri

a panasz elutasitiisiit, egyezsegi aj inlatot tesz.
Tanfhoz intezett k6rdesek, vdlaszok.
Szakert6hoz intezett kerd6sek, vdlaszok.

Tobb k6rdes nincs, a panaszos es a megjelentek egyebet eloadni nem kivinnak

A Bizotts6g egyezs6g eseten azt j6vithagyja. Annak hi6ny6ban 6rdemi dontest hoz,
amit azonnal, vagy 8 napon beliil ir6sban kozdl. Jegyz6k6nyv lezirva ora
perckor.

jegyz6k6nywezeto bizousdgi elnOk

et.b. tagia et.b. tagja

Jelen vannak:



2. szdmt melleklet

Orsz6gos Magyar Meh6szeti Egyesiilet Etikai
es Fegyelmi Bizottsiga

'1094 Budapest Viola utca 50.

Ugysz6m /20....E,T.8.

Hatirozat
(Minta = Forgat6kdnyv )

Az Orszigos Magy ar M6h6szeti Egyesiilet Etikai es F egyel m i
Bizotts6ga

t6rgy6ban inditou elj irisban

(ndv) panaszoltat

fi gyelmeztetisben ( ertelemszeriien ) reszesiti.

A hatirozat ellen l5 napon beliil fellebbezessel lehet 6lni a Ki.ildottgy(rleshez.
A fellebbez6st 3 peldinyban az ET.B.-hez kell benyfjtani, a Ktilddttgyiil6shez
cimeme.

Indokol6s.
Rdvid t6nyiLll 6s i smertetes.
A hat6rozat rovid, de a sziiksige mertdkii indokolisa az Etikai 6s Fegyelmi Szzbdlyzat
ritmutatisa szeri nt.

20 .dv.............................. ho.........nap

a bizottsig elnoke bizottsdgi tag bizottsrigi tag

bizottsigi tag bizotts6gi tag

Kapj6k

t./
2.t

-t.t

lrattir.l

a?9


