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A SzOvETSEGADATAI

a' neve: Fej6r Megyei rerm6szetbar:rt Sziivets6g (tovibbiakban: sziivets6g)b. rdviditdse: FWSz
c. szdlchelye:9000 Szdkesfeh6rv6r, R6k6czi utca 25.d Postacinte: g000 Szikesfehemdr, Sumas u g9.
e. kepvisel6le: Siifu pdter

f. alapittixinak dve: 1992.
g' mtiknchsi teriirete: Fejdr megyg Szdkesfehdrv6r ds Dunatjvaros megyei jogri vrirosok.It bdlyegz' feltrata: Fejer Megyei Term6szetbar,t Sz<iversegL honlapja: www. fej er_tura.hu

za" alatl.? kdt kdz cisszefonodasa jelkdpezi a. H6tt6rben heglruonulat kOrvonall, mety a

ei F6iigy6szs6g (8000 Szdkesfeherviir, D6zsa

,CfyV a kozhasznri;?-"Ti: 1,:l,l,i-,1,':

II.
A SZOVETSEG CELJA ES FEL{)ATAI

egiszs6ges 
91e1m6d kialakires6t 6s elterjesadsdt,

kornyezet vfielm6t, a sportol6s t"t 
"iO.egeg 

e. u

2. Kiizhasznri tev6kenysdgek:

( pl. nyilt turalq
enyelg tiborozisolg
tuntk) (2004 dvi I
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e' vegyen r6szt a term6szetjrir6ssal kapcsolatos terkdpek, kiadvrinyok ir6s6ba4 szerkesztdsdbe4terjesa6s6ben, illetve ezek dndk..itt.eU.r,, it995l'eu, rm rorvdny 54. g (t)

3. Tovdbbi feladataink:

elzett turistaft_h l6zatot, a forr6sokat, a
mis term6szetjrir6 l6tesitm6nyeket, (20i I

hilfdldi 6s nenzetkdzi termdszetbar6t 6sCLXXV torv6ny 3. g (1) bek )

III.
A SZOVETSEG MUKODESERE VONATKOZ6 AT,TATANOS SZABALYOKA Szovets.g kozvetlen politikai tevdkenys6get nem forytat, szervezete panoh6l ffiggetlen dsazoknak anyagi trimogatdLst nem nyrijt.

V.

A TAGSAG

iogi:fi J'lffi"Lf"i



1' A Sziivets6g tagja (tovibbiakban: tagszervezet) lehet ajelen alapszabrityt elfogad6:
e' 6ggel renderkez6 szervezet term6szetj6.,r6ssal fogralkoz6 csoportja, hatagot tomorit, 6s ameryekre az arryasze'ezet okiratban atruhirzza a

b.
c.
d.

VI.
A TAGSAGI JOGVISZ0T\TY KELETKEZESE

a bel6p6si nyilatkozat elfogaddsiival keletkezik.
enyujtani, amely szerv a k6relem be6rkez6s6t6l

t, nyilt
behil
A tag

VII.
A TAGSAGI JOGVISZONTY MEGSZUNfSE

A sziivets6gi tagsdg megszfinik:

- a tag kildp6sdvel;

- a tagszeNezel kiz6r6s6val

- a tagszervezet jogut6d neltiili megsziinesdvel.

- a szovets6g jogut6d ndlkiili megszrinis6vel

A tagsrigi jogviszonyiit a tagsze'ezel a szovetsdg ernoksdgehez cimzett ir'sbelinyilatkozatdval barmikor, indokor's n6lk.il megszuntetheri. A tags,gi jogviszony anyilatkozatiinak az elnoksdghez tort6n6 meg6rkez6selpj6n sziinik mes.

seggel kizrirhatja a Szovetsdg tagiai
esert vagy a kozgyiilds hat|rozatAt

n keresztiil elmaradt a tagdij megfizetesdvel. A
et csak akkor z6rhat6 ki, ha a leeal6bb hat
ksdge ir6sban _ p6thatfuid6 kirii6sevel ds

figyelmeztetissel _ felsz6litona a
n beliil is eredmdnytelen maradt.

kepviselcivel is kepviseltetheti mag6t. A
I foglalni es indoko!4ssrr k-erl el!i,t] z-



indokol6snak tartalmaznia kell a kizi.r6s alapji,ul szolgal6 t6nyeker is bizonyit6kokat, tov6bb6
a jogorvoslati lehet6s6gr6l val6 thjdkoaatAst. Az elnoks6g a kizd.r6srol sz6l6 hat6rozatot a

lasnzfue{ elj6,rds megindulasitol szfunitott 30 napon beltil meghozza 6s g napon beliil
igazolhat6 m6don kridi az erintett tagszervezettel.

A kizirt tagszervezet a kiz6rist kimond6 els6foku elndksegi hatirozat elleq a k6zbesitdst6l
szimitott 15 napon beliil a SztivetsdB kdzgJ il6s6hez fellebbezdssel dlhit. A tagkiziris
tingyaban benyfjtou fellebbez6st kovet6en az elndksegnek soron kivtil, de legk6s6bb 3-0 napon
beliili id6pontra dssze kell hivni a k6zgyfflest, ahol nyilr vavazissal, 

"gyoini 
szotobbs6ggel

hatfugmi kell a tagltzfurils trirgy6ban. A kdzgyilis dont6s6t g napon beiril igazolhat6 m6don
kOzilni kell az 6irnett taggal.

vr[
A TAGSZERVEZETEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Szdvets6g tagszervezete jogosult:

a./ a Szcivetsdg tevekenysdgiben r6szt venni

b./ a Szdvetseg szolg6ltat6sait ig6nybe venni

c./ a kozgyffl6sen kepvisekije ritjAn r6sa venni, szavazati jogrit gyakorolni, a kozgyfflds
rendjdnek megfelel6en felsz6lalni, kdrddseket feltenni, javaslatotat ds Zszrevdteleket tenni

d./ a Szrivetseg irataiba betekintetni

e-l unr4 hogy a szoverseg tisasdgvisel6j6v6 valassz{,rg amennyiben vele szemben
jogszabrilyban meg;hatfuozon l<:zir6 ok nem i{l fenn.

A ,tagsz'rvezet a kdzglilisen a sz,,vazati jog6t meghatalmazou k6pvisel6je rirjrin
gyakorolhatja.

A ktizgyfilesen valamennyi szavaz6.sra jogosult tag egyenl6 szavazattal rendelkezik.

A Sziivetseg tagszervezeteinek kiitelezrttsegei:

- a szovetsdgi alapszabarly 6s m6s bels6 szabiLlyzatok betart6sa 6s betartat6s4

- a vdvasdgi celok el6rds6nelg a szdvetseg tev6kenysdginek el6segitise es uimogatiis4

- a kozg5riilds 6ltal meghata,rozott ives tagdij befizet6se, minden 6v jirnius 30-ig,

- a Szdvetsdg ewkdzeinelg letesitmdnyeinek meg6v6sa



IX.

SZOVETSEG SZERVEI

l. A Sziivets6g szerve demokratikusan 6piil fel 6s rniikijdik.
a. KdzgyLilds,
b. Elnoksdg,
c. Ellen6rz6 Bizotrs6g.

2. Testiileteit 6s tiszts6gviset6it a tagszervezetek kuldottei velasztiAk.

3' Kiildittt a tagszervezete 6lta1 delegrilt szem6ly, akit a tagszerve zet meghati*ozotlid6re megbiz afeladatok en6t6s6val ds resz6re a tu-grr"-"r"t ."gbi*r"*'"r ig-.Ij"; k;t"i."l;i;;g",
Minden tagszervezet I kuldottet deleg6lhat, 6s egy szavazatt;Ll rendelkezik.

A Ktizgyiit6s:

a. a kozgytil6s a Szdvetsdg leg6bb szerve,
b' a kozgyiil6st a tagszervezetek krilddttei atkotjak, a kozgytil6st a krildottekb6l megv'lasztottelnok vezeti.
c. a kozgyiildst 6vente legaldbb egyszer

ktild6 szervezet r6sz6re a kozgliites e
nappal postara adva, ir6sban kell _ a S

sz6khelydt6l A k6zgyril6s nyilvrinos, amely
ozhat6.
i napirendi pontok tekintetdben hatArozatkepes

ktilddttek tobb mint fele, rdszt vesz.

A k.zgyiiles hat6rozatkdpes, ha azon a leadhat6 szavazatok tcibb mint fer6t k6pvisel6szavaz6sra jogosult rdszt vesz- A hatrirozatk6perreg"t .ha.n ut*o.utno.iin6r vizsg6lni



A kozgyLil6s megnyitiisit kovetrien elsridl
szdmhoz

pontok
a a levez

j egyz6k<inyv hitelesit6 szem6lv6t. vala
bizottsdgot.

y eltdr6 rendelkez6se hi6ny6ban _
A Szovets6g alapszabiily6nak

sz6tobbs6ggel hozott hatlrozata
s6hoz 6s a Szctvets6g megsziindsdr6l sz6l6
delkez6 tagok h6romnegyedes sz6tobbsdggel

A jelenlev6k regalabb r/3-a inditvlnyozhatja titkos szavazks elrender6sdt, errdl nyiltszavazdssal kell d<inteni

g. A kiizgyiil6s kiz{r6lagos hatdskiir6be tartozik:
- az alapszabiiy m6dosit6sa,

moltat6sa,
helyzet6r6l sz6l6 jelent6s6nek, munkatervdnek,
6nek elfogad6sa"

,Ku,tt "nUr.U 
Bizousrig tagiainak

megterhel6se, el

,THl,':i#u
- a Szovetsdg megszLindsdnek, szetvii sina\ vagy m6s szervezettel tdrtdn6 egyesril6sdnekkimondrisa,

- a vezet6 tisas6gvisel6 feretti munkartat6i jogok gyakorrasa, ha a vezet6 tiszts6gviser6 a

- megsziinds vagy egyesiil6s eset6re rendelkezds a Szdvetsdg vagyonr{.r61,
- elismer6 cimek alapitiisa,

- a tagdij m6rt6kenek 6s fizetdsi m6dj6nak meghatiroz sa,
- a vegelsz6mol6 kijelol6se,

- a vezet6 tisztsdgvisel6k visszahivr[sa.

amely ds d6tum6t, a
tatott n tutalm t, azutasitott 6s a szavaz s

d6j6ban, I 0 dvig kell meg<irizni oly
rgeny szerint betekinthessen. A

zet6 eln6k, a jegyz6konywezet6, valamint
hitelesit6 iria al6.

i. A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az,



a) akit a hatarozat koterezetts6g vagy felel6ss6g al6r menresir vagy ajogi szemdly terh6rem6sfajta el6nyben r6szesit;
b) akivel ahatfurozat szerint szerz6d6st kell kcitni;
c) aki ellen a hatrirozat alapjiin pert kell inditani;
d) akinek olyan h ozz tartozbja er,clekelt a dcintdsben, aki a jogi szemdlynek nem tagla vagyalapitqa;

e) aki a dontdsben drdekelt mas szervezettel tobbsegi befoly6son alapul6 kapcsolatban iill;vagy
f) aki egydbkent szemdlyesen 6rdekelt a dontdsben.

j Az elnok k<iteles a kozgyiildst halad6kalanul cisszehivni a sztksdges intdzkedesek megt6telec6lj6b6l, ha:
a. a Szdvets6g va gyona az eseddkes tartozisokat nem fedezi;b a Sz<rvets6g el6rel6that6lag nem lesz kdpes a tartoz6sokat esed.kess6gkor teljesiteni;vagy
c. a Szovets6g cdljainak eler6se veszdlybe kerillt.

Ezekben az esetekben az osszehivott kozgyril6sen a tagok kotelesek az cisszehivasra okotad6 koniLlmdnv megszrintetdse drdekeben interfi"aeri ien,i- uu!f-l-sro.,"oeg
megsziintetdser6l donteni.

zatait, ddnt6seit 8 napon beliil irdsban k6zli az 6rintettekkel, 6s honlapj6nkeresaiil, valamint a Szovets6g irodrij6ban kinld;rrtu" Iro-unyilvdnoss6gra.

Elniiks69:

Az 
,el1!ks.dg 

a szi)vetsdg 7 ngth ilgtvezet, szeme, melynek tagiait nyilt szavaz,ssar, egyszerusz6tObbs6ggel a kozgyiilds vrilasaji meg 4 6vre; 
'

V_ ezet6 tisas6gvisel6 az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6
ellAtbsAhoz wiiks6ges korben nem korl6toa6k. Ha a vezet6 tiszts6g
szemdly koteles kijetolni aA a tefinlszetes szemdlyt, aki a vezetd
nevdben ell6tja.

kat a kijeldlt szem6lyre is alkalmazni kell. A
emelyesen koteles ell6tni. Nem lehet vezet6

se miatt jogerdsen szabads6gvesads buntetesre

vezet6 tisasdgvisel<ije nem lehet. Az eltiltdst
em lehet vezet6 tisas6gvisel6 az, akit eltiltottak



A kozhasznu szervezet megsziindset kovet<i harom 6vig nem lehet m6s kozhasznf szervezer
kor6bban olyan kdzhasznri szervezet vezet6
6z<i ket dvben legalibb egy 6vig _,
ugy, hogy az itllami ad6- ds v6mhat6s6ened

b) 
egYenlitette ki'.j iTn:#:1ft1l:t11riil,fr1.n,

va
d) s v6mhat6s6g az ad6z6srendj6r6l sz6l6 torveny
szerint felfiiggesztette vagy tdrolte.

A Szrivetsdg tdrv6nyes kepviselet6t az elnok ldtia el.
A kepviseleti jog gyakorlisdnak terjedelme: iltatanos.
A kepviseleti jog gyakorlisrinak m6dja: dndrll6.

Az elnoks6gi tagshg az 
.risszeferhetetlensdggel osszefiiggd nyilatkozattar egybekapcsolt,

elfogad6 nyilatkozanal jdn l6tre.

A Szovets6g kepvisel6je az elnok, aki on6ll6an
egyediil. Ezen jog gyakorliisa a banksz6mla fel

Az elniiks6g hatdsktir6be tarrozik:

a / a Szovetsdg napi iigyeinek vitele, a hatdskordb e tartoz| iigyekben a dont6sek meghozatara,
b./ a besz6mol6k el6k6szit6se 6s azoknak a kcizgyiilds eld terjeszt6se;c/ az 6ves kdltsdgvet6s elk6szitdse 6s annak u tlorgy,ite, eld terjesztese;
d / a Szovetsd'i vagyon kezeldse, a vagyon ftinuttnan"inu' 6s befektet6s6re vonatkoz6, akozgyiil6s hatriskor6be nem tartoz6 doni6sek meghozatala 6s vegrehajt6sa;

; 
ragsiig ds 2 6rtesit6se;, lri"X',ffi'J ,;::,iiil:fff;,

h./ a tags6g nyilv6ntart6sa;
i / az egyesrilet hatdrozatainalq szervezeti okiratainak es egydb kcinyveinek vezet6se;j./. a Szdvets6g miikoddsdvel kapcsolatos iratok megorz6se;
k./ a s?Avets6get 6rint6 megsziindsi ok fenn6 6s6nai minae*ori vizsgAlata 6s annak

bekrivetkeae eset6n az e torvdnyben el6irt int6zked6sek megt6tele; 6sl./ a tag felveteldr6l val6 dctnt6s;
rrl dont6s mindazon kerddsben, amelyet jogszab6ly vagy alapszabi y a hateskdrdbe utar

l6bb negy alka
el6tr kikiilddn
lhat6 m6don.

gy t6rtivevdnyes ktildemdnykdnt, tov6bb6 a

visszaigazol6sra keniljon (elelctrorrrt us td.ti.,revlorr1ln6 
k6zbesit6s a"zal, hogy a kdzbesit6s

Szovets6g nev6t, sz6khelyit, az eln6ks6si til6s
A napirendi pontokat a meghiv6ban tegaaUf
n6ks6gi tagok rill6spontjukat kialakithassrik.

o



Az elnokseg hatirozatii _ az alapszabll
egyszerii sz6t6bbs6ggel, nyilt szavaz6ssal
szavzati jogaban nem korlitozott
elndksdg nincs teljes ldtsz6mmal j
hatirozat.

A hatd.rozat meghozatalakor nem szavazhat az,a) akit a vagy felel5ss6g al6l mentesit vagy a jogi szemdly terheremdsfaj
b) akivel 6d6st kell kotni;c) aki elle
d) akinek
e) aki a d ,az 

egyesuletnek nem tagja,

vagy befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll;

f) aki egydbk6nt szem6lyesen erdekelt a dont6sben.

Az ata en sz6ban_ kihirdeti 6s az drintetr tag(okk)al ahat l6t beliil irasbaq G;.il; ffi;;:: kdzli ahat apj 6vel egyidejiileg.

Az Elntiks6g feladata 6s hatdskiire:

6sek kozotti id6szakban,

6s v6lem6nyezesi jogot gyakorolja,
mAnyozhsir6l,

, 6s kozz6 t6tele.

Az elniiksdgi tagok jogai 6s kiitelezetts6gei:

I

I

sz6tobbsdgdvel hozza,

6 k<inilm6nyeket figyelemmel kis6rni. azokkal
elnriks6g eld terjesaeni,

Az elniiks6g miikiid6se:
- az elnokseg maga allapitja meg ugyrendjdt es munkatervet,

l0



- hatarozatair6l nyilvrlnrart6st vezet. amelybril kitriLnik az elndksdg dont6s6nek tartalm4id6pontja 6s hat6rv4 illetve a dontdst trimogat6k es elrenz6k;;;Lil;;;;re sz6l6anmeg6llapithat6,

- az elnoks6g sztiks6g szerint, de legalibb 6vente n6gyszer iildsezik, az ernoksdgi tirdseknyilv6nosak,

sze, tov6bb6 az elnciksdgi iilds cisszehiv6s6t
litbbt/3_a. Az iiles meghiv6j6ban kOzolni kell a
helyszinet, es a napirendet

- az elnoks6g hat itrozatait nyilt szavaz6ssal,

- az elndksdg hatfuozathozxal6ban nem v

amelyet a titkar es az elnok ir alii,
6tt t5 nappal e_mailben drtesiteni kell az iil6s

lz6s hiinyihan a meghiv6t postai riton kell
kell az rilds el6tt megtortdnnie.
vehet az Ellen6rz6 Bizottseg, valamint a

s.

a www.fejer_tura.hu honlapon 6s a Szovets6e

A Sziivets6g elniike:

6nyzati szervek, tarsadalmi 6s m6s szervezetek

- megillapoddsokat kot,
- tevdkenysig6drt a krizgyrildsnek felekis.
- munk6ltatoi jogor gyakorol,

- felel6s a Szdvetsdg miikdd6si feltdteleinek biztosit6sridrt.

A Sziivets6g f6titla{ra:

et, vdgzi az irattfuazist.
sdgok munk6j6t,
, teljes jogkcinel 6s felekissdggel

- n1y::j,T:: 
"Ii1!1.r".,J: 

u-"ryuois:"1o,gyiir6s 6s az ernoksig
id<ipontja es hatrilya, a dontdst td.rnogatok gr-"f t"-Ot-rru.ar6nya 6sat6.

A Sziivetsdg, mint kiizh mddi6n, keresatil ds azirodiiban mindenki sii teszi az 6rdekldd6kszhmira biztositja a rdszvdte

11



Az Ellendrz6 Bizottsdg:

A kozgyiil6s
ellen6rzEsdre 3 6s vagyonkezel6s6nek

vrilasaiis nyilt s tagiai tjra v6lasahat6k. A

Az Ellentirz6 Bizotrsagi tagseg megsziinik:
- a mand6tum lej6rt6val
- visszahivrissal, (a visszahiviis oka

I kezdemenyeznie az Elnoksig fel6. A

napon viilik hat6lyoss6, 
hi6nyrlban a bejelent6st6l szemitott 60.

- elhalilozds esetin.

Az Ellen6rz6 Biuousagi tagsrig megszrindse eset6n rendkiviili kozgyLil6st kell dsszehivni.

d) az a)-c) pontban meghatiirozott szem6lyek kozel i hozzftntozoja.
Nem lehet az Eten6rz6 Bizotts6g tagja, akivel szemben a vezet6 tiszts6gvisel6kre vonatkoz6
flfr:Jt",il.nn' tovribba 

"kt' ;;t 
- 

iJ- i iiozzatartozitja a jogi szem6ry vezer6

Az Ellenrirz6 Bi zottsig tag1ali feladatukat tarsadalmi munkiiban litj6k el.AzEllen6rz6 Bizottsiig tev6kenys6g6t a Bizotts6g elnoke iranyitja_

t2



Az Ellendzd Bizottsrlg feladata:

kcidds helyredLllit6sa drdek6ben a sztiksdges
Bizottsig kr;teles haladiktalanul ertesiteni a

-;#|JiXt&|fr3,1fr1?rT"utalvok alapjan relulvizsgalja a szovets6s dves beszdrnol6jat ds

- az Efien6rz6 Bizottsa€ dszrevdteleir6r, tapasaaratair6l, javaslatair6l rendszeresentirj6konatj a az elnoksiget,

ozgyiilesen tanricskoz6si joggal r6sa vehetnek.
a Szovets6g vezetd tiszts6gvisel<iit6l bdrmely

X.

A SZovETsrc cazuAr,KoDASA ES VAGYONA

A Szctvets6g 6ves kolts6gvet6s alapj6n gazd6lkodik.

A Szdvets6g lehets6ges bevdteli forriisai:

lek

az6 bev6tel

- tagdij
- vrillalkoz6si tevekenys6gb<il sziirmaz6 bev6tel.

A Szovets6g kolrsdgei:
- alaptev6kenys6g folFadsara felmerult k6lts6sek
- egy6b tevdkenyseg erdekeben felmenilt koltsEsek
- v6llalkoz6si tevdkenysdg erdekeben f"f .uuft [.iiiregef.
- egy6b koltsdgek.

A Szovets6g vagyona lehet:
- kdszpdnz
- bankber6t
- 6rtdkpapir
- ing6 ds ingatlan vagyon
- vagyondrt6kii jog.

t-t



A szOvetseg qazdrakodasfu6l evenre beszdnol& kriteles k6sa'teni, mclyet a kozgyul6,s el6 kell
t€rjcszteri
A Szdv*seg wgyona os4hrhtlan.
A Szovetseg beveteleivel Ondlt6an gazdrflkodilq tarto#qaiert saj{r vagyon:flval fetel.
t.rydyet**g t"giai - a tagdlj megfizerds{in urr - a Saivetsdg- tartoZsaiot sqiit vagpnrk&al nen
felelnek.
A szoverlieg vdllatkozasi tcvekcn-vsdrcr csar cerjainak mcgvar6siuisa drdekiben, azokat nem
r''cszelyczr.vc uegez A eazddrkodasa sdran clerr eredmdnydt nem oszlia fe\ aa legfontosabb
l-cjadataimJr clvigzesdrr ttrrdrrya
A Szo\.ctseg gazdiilkodasdL s flonprotit szen,czetck gazdriLlkod6si tevekenyseg6r6l sz6l6 jogszabAly
rendclkczesei szerint edgzi
A Szorerser: csak- o_lyrn pnziigyr fondst fogadhar et, amely a Szovcrseq orralkjsiudr esfr qqer le nse*dr nern befoly{rolja.

Szovetseg elr6k€ Or{ll6ln logr)srrlL- tslolleribeft a
ssal valamelyik elndksfui rag. nrim kipviselerr jor:gal

xl.

zAn6 nrNnnLKEztsEK
Az ulapszabslyban nem si& ilalvo2ott trrdesekre a polgdri rorvenykonyvr6l sz6r6 2013. cvi v
rtjr'*env. iPrk ) €s a: egyesrrresi jogr6r, a ktizhasznfi j;gilAsroi ualui,i"r 

" 
civil szervezctek

nriikodcseril 6s rrmogauiiiror sz6r6 201r. 6vi cLhI t6rv6ny (Ectv ) renderkez6sci az
ininyaddak.

Igazolom' hogy a l&esit6 okirat eg#ges szerkezetbe foglalt szovege megferel a ritesit6
okirat{6dosit{sok alapjda hatdyos tartatn 4nak. A ldtesit6 okirat n6dositrtsira az rij ftk- nak
€s az Ectv. rendelkez6scinek val6 megfeleheds mian keriilt sor.

Jcl€n dapsaahilyt L S?nvfiil 2019. jdlni/lls jjdr mr€tartou Kozgyiil€se elfqgadta,

Szekesfehdrvdr, 2019. jrSnius 25.
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Tanl: l. L6rentci Margit
8000 Szdkesfehdrvdr, KinilyHn Ind. 9. l/18.

Tanr: 2. Asb6th Karalin
8000 Salkesfehervdr, Sift6 u. 46. 2/5.
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