KATONAI MINOSEGUGY
A HM ÉsAZli[H SZÁLLíTóIVAL SZEMBBN TÁMAszToTT KÖvETELil.frNYEK
Kopaa Jenől

A Katonai Logisztika olvasói részére adott tájékoztató előzménye
volt az Ipai és Kereskedelmi Kamarák szakmai napján tartott előadás,
amely a Magnr Minőség Hét és a Minóség Világnap rendezvény sorozatában hangzott el.
Az elóadásra történó felkérésta Magyar Honvédségés a HM Beszerzési Hivatal kereskedelmi tevékenysége iránt fokozott érdeklódés
megnflvánulásának tekintettem. A másik oldalról viszont a mi munkánk
kedvezőbb körülményeinek kialakításához játu|t ltozzá a gyártókkal,
szolgáltatókkal, kereskedókkel, a Kamara tagjaival szewezett szekció
ülés, akikkel napi beszerzési feladataink szewezése, bonyolítása során
találkozunk és együttműködünk.
találkoás lehetóséget adott arra, hos/
ismert€thessem előttük azokat az elgondolásainkat amelyeket már a
közeli jövőben szeretnénk érvényesítenia partnerkapcsolatainlüan, a
HM és a MH szállítóival szemben.
Ez az elóadássa| egbekötött

Mindannyian nagyon jól tudjuk, hog5l a HM és a MH költségvetés
által megszabott anyagi lehetóségei ig en szűkösek; nagton meg kell nézni
minden fillér helyá, hogl:
- a lehetó legkedvezőbb p,énzügri kondíciók mellett;
- a lehetó legbiztonságosabb

sállítási feltételekkel;

- a technikai fejle§ztés, a fenntartás számára a kivánt minőségkövetelményeket a legleljesebb mértékben kiel,íryitő eszkőz, anyag, szolgáltatás beszerzese történjen.
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HM Beszerzé§i Hivatal vezéíi8az8atója

A három kívánság, ha úgy tetsák nem rejt semmi kilön leges újdonságot magában: ery háziasszony, ha kimegy a piacra, hasonló gondolato_
kat fogalmaz meg a maga szintjén és próbá§a ezeket éwényrejuttatni a
piacot járva. Nemcsak egyszer jár el ezen gondolatsor szeint: megjegzi
azt az elártxító helyet és azt az e|adót, aki igényeinek a legjobban megfelelve szolgálta őt ki; megieryzi és ismételten keresni fogja azt a terméket, amelyik szükségleteinek le$obban megfelelt.

Az á|lami beszerzések, a hadseregek beszerzéseit tekinfue sem új
dolog, gondoljanak arra, amit már bizonyára sol<szor hallottalc a régen
ismert udvari szállító, császári és királyi udvari szállító címet is alapjaiban
igen könnyű volt e|nyerni; csak mindenkor határidőre, kifogástalan
nóségben, reális áron kellett a szállítást teljesíteni.

mi-

minden hadsereg sajátos helyzetben
van. Hatalmas féleségaz, amit anyagban, eszközben, szolgáltatásban be
kell szerezni, hogy a rendszeresített e§zközök üzemeltethetők és fenntarthatók legyenek, a csapatok adott időben, mennyiségben és minőségben megkapják a feladatuk ellátásához szükséges anyagi javakat.

A beszerzések tekintetében

/is/

Látható tehát, hory a honvédségn emzetgazduági méretekben számolva is jelentós foryasztói tömeget képvisel, amelynek a hosszú távú
ellátási biztonságát csak olyan piaci, üzleti partnerek tudjók bbto§tani,
akik:
- elkötelezettek
-

m€galapozott,

a honvédelen ügle iránt;

§íabil gazdólkodást folytatnak;

- kívánatos számukra a tartós, biztos

iizleti kapcsolat;

- a követelrnényeknek megfeleló gártóképességget és kapacitássnl
rendelkező gyártóeszközeik vannak;

- a mindenkori tudomány és a technika állásának megfeleló minő-

ségbiztosítással rendelkeznek.
A térségünkben és hazánkban is végbement rendszerváltást megelózően a központi irányítású tewgazdaság idején a fenti követelmények
teljesítése az állam aktív beavatkozásával, a vonatkozó jogszabályalko-
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tással történt, úgymint egyes gyártásszakosodások kijelölése, a profilgazdák kijelölése, a meghatározott kapacitá§ rógzítések, a hideg tartalékok

kijelölése és fenntartása,

a

szerződéskötái kényszer alkalmazása formá-

jában.

Apiacgazdaság ezeket a módszereket békekörülmények között nem
ismeri el, A békekörülményeket hangsúlyozom, hiszen az úg5mevezett
minősített időszak - veszélyhelyzet, katasztrófa helyzet, hadiállapot - más
szabályozást kíván.

A békekörülmények kózött az üzleti érdekre alapozva, olyanvonzó,
tartós kapcsolati lehetőséget kell kialakítani a beszeruő, fogyasztó hadsereg és a szá|lító gazdaság köZött, amely a beszerző számáta a kívánt
ellátási biztonságot, a szállító számára ismétlődő üzleti lehetőséget, piaci
ismertséget és piaci elismertséget biztosít.
Hogyan lehet ezeket az elvárásokat a szereplők megelégedettségére,
a haíályos jogszabályoknak is megfelelve kielégííeni?
Sajátos mag&r problémával állunk szemben, vagl a kerdés analóg
módon létezik más beszenőN más hadseregek vonatkozásóban is?
Aválaszadrást a második kérdésselkezdem. A probléma nem magyar
specialitás, a probléma nem a magyar HM és nem a MH speciális problémáj a. Minden b eszerzőlek ez a problémája, amit vázoltam: az időben
stabil, pénzügyileg, műszakilag, minőségileg megbízható szállító megtalálása és megtartása. Gondoljanak csak a nary autógyárakra - tudatosan
ezt a példát választom, mert ebben a körben alakultak ki és állnak fenn
a legnagyobb hagyományokkal szállítói rendszerek - vagy bármelyik nagy
összeszereló elektronikus eszközgyártóra, vary hasonlóra. De ugyanez
igaz a német, az angol vary az amerikai hadseregre is. Tehát ez egy olyan
kérdés,amivel már más is találkozott és vannak kialakult megoldási mód-

jai

A megoldás módja

a

minősített szállítók kör€nek

létrehozása. Ezzel

a választ az első kérdésre is megadtam.

A minósített szállítók köíébe tartozó szállítókat szokásos beszállítónak is ne,tezni. Ezze| a meghatátozással egyetértek olyan esetben, ami-
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kor valóban egy végtermék valamely elemét, alkatrészét szállítja valaki,
ami beépül a végtermékbe, annak része lesz.

A hadseregek esetében, amikor a beszerzett termék döntően a beszerzéskori állapotában kerül fel - és egyben elhaszná|ásra, a hadsereg
beszáIlítója helyett egyértelműen a hadsereg sállítója megnevezést tartom helyesnek és ezt is alkalmazom a továbbiakban.
A minősített szállító

azt jelenti, ho5/ valamely

követelményrendszer

szerint az adott szállító minősító vixgálatra került és annak eredményétól függően a követelmén}Tendszert kialakrtó, az adott rendszert fenntartó gyártó vary beszerző szeryezet beszállítói, szállítói körébe felvételt,
bejegyzést nyert. Ismét azt mondom, hogy az olvasók előtt nem i§meretnem a Tungsram, a Rába, a Suzuki vagy a Ford beszállító fogalom, sót
bizonyáravannak az Önök partnerei közt olyanok, akik ezeket a címeket
akarják megszerezni, vagy már meg is szerezték

A

minősítés alapjául szolgáló követelményrendszereket és a minósítésie§árás folyamatát az adott bes zállítói rendszeft fenntartók részben
vary egészben kö zzetesúk hogy ajelentkezők a felkészülést végre tudják
hajtani. Ezek a dokumentumok a különböző beszállítói követelmények,
a Beszállítói Kézi}önyvek. A minősítő eljárás során megfele|őnek talált
jelentkező a megfelelőségét igazoló iratot, oklevelet, tanúsítványt kap,
aminek birtoklása - kűlönósen neves beszállítói rendszerek esetében komoly piaci értékkel bíró, a megfelelőnek bizonyult cég imagejét növeló
tényező le}ret.

A piacgazdaság körülményei köxitt már nary hagyományokkal rendelkezó országok államigazgatási szervezetei, hadseregei évtizedekkel
ezelőtt kidolgozták és azóta alkalm azzák abeszeruési, a védelmi beszerzési tevékenpégüket szabályozó alapdokumentumokat. Csak egy példát
említek meg, az USA Szövetségi BeszrtzésiSzabá|yozását, illetve a Sóvetségi Védelrni Beszerzési Szabályozást, ami FAR illetve DFAR néven
ismert. A rövidítés a Federation Acguisition Regulation, illetve a Defense Federation Acguisition Regulation megnevezésből származik.

A sok száz oldal terjedelmú, apró részleteke kiterjedó szabályozásból most csak a Minősítési Követelmények fejezetet említem meg, amely
tartalmazza a Minősít€ttTermé}reJ a Minósített Kercskedőlközvetítőre
és a Minósített Gyártóra vonatkoá követelményeket. A követelmé-
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nyeknek megfelelő termékeket a minősített termékek listája, a QP!
Qualyfied Product List, a minősítettkereskedőket a QBL, a QualÉied
Bidder List és végül a minősített szállítókat a QML, a Qualified Manufacturer List, a minősített szállítók listája tartalmazza.

Az a terméIq kereskedő, ryártó, amelyik valamelyik listán szerepel,
biztos sikerrel indulhat a beszerzési folyamatokban. Természetesen a pozitív, a megfelelóséget igazoló listákon kívül léteznek a fekete listá\ a
black list-ek is, amire a nem megfelelóség a belépó. Az a termék, kereskedő, gyártó, amelyik valami oknál fogva ilyen feketelistára kerül, lemondhat arról, hogy valaha is állami beszerzés, hadsereg beszerzés ré,
szese lesz.

Más országok, hadseregek nem doigoztak ki ennfre részletes szabályozást. Helyette azt a módszert alkalmazzák, hory a jelentkeó szállítókat szerződéskötés előtt ré§zletes alkalmassági megfelelőségi vizsgálatnak vetik alá, továbbá a szerzőóés teljesítése alatt a szerzódá tárgyánakbonyolultsága, fontossága, kritikussága függvényébena hadsereg
képviselői változó időtártamú é§ rendszerességű felügyeletet glakorolnak a szállító telephelyein.

A hadsereg ezen képviselói valósítják meg a Kormányzati Minőség
Biztosításnak (Government Quality Assurance) nevezett tevékenységet,
ők a kormánlzati/katonai minóségbiztosítás képviselói (Government
Quality Assurance Repíesentatives, GQAR-s).
A kormányzati, állami/katonai minőségbiztosítrási feladaíok ellátása keretében a termékkel és a ryártóval, szállitóval szemben támasztott követelmények egyaránt folyamatos ellenórzésre, minőség-megfelelósé8 felü§reletí€ kerülnek
Eryértetmű, hory csak a legnagyobb hadseregelq csak a leggazdagabb országok engedhetik meg maguknak azt, hogl az említett célra
olyan létszámúszervezeteket tartsanak fenn, melyek valamennyi szerződésteljesítésfelüryletére elegendóek, valamint saját tulajdonban lévó
vizsgáló és tanúsító intézményeket üzemeltessenek Ahol erre nincs meg
az anyagi lehetóség, ott a nemzeti civil minóségügyi szervezetekkel történó eryüttműködést is igenybe veszik.
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Az atlanti védelmi szövetség tagállamai, a NATO tagállamok köótt
sem önellátó mindenből mindeg5rik tagállam. A tagállamok eg5rmás köztitti hadianyag keredkedelmének egyik alapfeltétele, hogy azonos ter_
mékminőség követelmények leglenek érvényben- ezt szolgálják a szabványossági egyezmények, az úgmevezett STANAG-ok (Standardization
Agreement),

A szállítókkal szembeni eryéges minőségbiztosítási, megfelelőségi
követelménJeket a Szövetségesek Minőség Biztosítási Közleményei, áz
AQAP jelzésű dokumentumok tartalmazzák; a jelölés az Allied Quality
Assurance Publication megnevezés röüdítése.
Igen lényeges dolognak tartom a NATO államokban kialakult és
spec!
ális katonai követelményeket meghatározó dokumentumok helyett, az
igényeket elegendő biztonsággal kielégítő polgári követelmén} dokumentumokat alkalmaznak vagy azokat alapul véve, csak a feltétlenül
szükséges katonai többletkövetelményeket, mint kiegészítéstillesztik
ezekhez.
eg5ne elterjedtebben alkalmazott m agatartásíormát: ahol lehet, a

A zavartalan hadianyag, haditechnikai eszközforgalom érdekében,
a kölcsönösen
elfogadott követelménydokumentumok mellett arra is
szükség van, hory a követelmények teljesülését igazoló tanúsításokat is
kölcsönösen méltányolják, elfogadják.
Az egyes tagállamok kormánlzati minőségbiztosítrási szervezetei
által vegzett tevékenység, minősítő, tanúsító tevékenységkölcsönös elfogadására a tagállamok Kölcsönös
Elfogadási Eglezményt (Mutual Re-

cognation for Government Quality Assurance) hoztak létre.
Ismert tény, hogy a Magyar
_
lentette az ország csatlakozási

Köztár§aság Kormánya több ízben kijeszándékát az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Mindegyik csatlakozási szándék megvalósulása meghatározott
kcivetelményrendszereknekvaló megfelelést igényel, csak így teljesülhet
az eglrüttmúködés, az összbférhetőség, a csereszabatosság iránti elvárás.

Az eddig elmondottak megvilágítják azt, hory a HM és az MH szállítóival szemben támasztani kívánt követelmények körének, a minósítési
folyamatnak, valamint a minősített szállító ré,szérea minósítés eredmé-
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nyét igazoló dokumentumoknak

a

kialakítása nem ónkényesen választott

szempontok szerint történt,

Amikor ezek

a

Iembe kellett venni:

követelménycsoportok összeállításra kernltek, fige,

- a Magyar Köztársaság

j<-rgrendjét, ezen

belül különösen

zési tevékenpég eryes szakaszaira vonatkozó jogszabályokat;
-a

HM

a beszer-

MH szállítókkal szemben megfogalmazott speciális kí-

és a

vánságait, elvárásait;
- a honvédelmi tö*ény és a végrehajtúsára kiadott kotmdnyendeletben a honvéde|mi miniszternek biztosított minőségüryi hatósági jogkör
ryakorlrásából fakadó lehetóségeket és kötelezettségeket;
-a

HM

és a

MH minőségű5ri intézményrendszerét;

- a tanulmányozott ipari beszállítói és katonai szállítói rendszerek
tapasztalatait;
- a

hatóságilag kijelölt és az akkreditált vizsgáló, ellenőrzó és tanúsító

intézményekrend§zerét múködésük és eljárásaik rendjét;

üxgálati eredményeinek, megfelelóség tanúsíwányainak, valamint a szállítók alkalmasságának, a minőségbiztosítrási rend- a termékek

szerük megfelelősége tanúsítványainak nemzeti és a nemzetközi kölcsönös elismerés és elismertetés feltételeit, lehetőségét.

A cikk korlátozott terjedelme által nem áll módomban minden eryes
figyelembe vett tényezőt elemezni, ígt csak a l€fontosabbnak tartot,
íakra térek ki röyiden.
Beszerzési tevékenységúnkkis és nagyértékúü§/leteket e§Iaránt
magába foglal. A kis és a nasl közötti választóvonalat ott húzom meg,
ahol a beszerzés értékemeghaladja azt ahatárt, ami felett a közbeszerzési töwény szabályai szerint kell eljárni. A töwény szempontjából Mi
ajánlatkérók vagyunk és ajánlattételi fehívást teszünk a lehetséges formák valamelyikében. Az ajánlatkérés követelményt támaszt a beszerz€s
tárgtával szenben, - most ennek módozatival nem foglalkozom - és kö-
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vetelményeket k€ll tánasztania az ajánlattevóyel, a potenciális szerződő
partnerrel, a §zállítóval szemben, A sállítóYa| §zemben támaszíott kö
vetelmények ara irányulna\ hogt az aiánlattevő megg)őzően udja iga-

zolni:
-

jogi azonosíthatóságát;

- pénziigyi, gazdasági alkalmasságát;
- műszaki;
- minóségügyi;

- sajátos katonai követelmények kielégítésérevaló alkalmasságát,
képességét,illetve megfelelóségét.

Az öt követelményc§oport mindeg5rikéhez jogszabályok és szab-

ványok rendelhetóek, melyek a törvényes követelménytámasztás alapj ául szolgálnak és garantálják az eryes követelmények korrekt megfogalmazását. A fontosabbakat c§oportonként megemlítem.

Visszatérve az előadásom elején fejtegetett gondolatornhoz, miszerint elónyökkel jár ery állandó, ismert követelményrendszernek igazoltan megfelelő szállítókból álló rendszer kialakítása és fenntartása, a gondolatot tovább víve, azt mondhatom, hory a követelményrendszer - tóbb
okból célszerűen - kialakítható a közbe§z€rzési üirvényb€n az ajánlattevővel szemben támasztandó és táma§ztható követelmények alapul vételével is.
Előnye egértelmú: a közbeszerzési értékhatár alatti úgyletek esetére
is rendelkezik az adott szállító egy minősítő vizsgálat eredményével, ami
számára egy HM, MH üszonylatú szerzódés esetén előnyós lehet. A köz_
beszerzési értékhatár fe|etti esetekben a minősítéssel rendelkező sállitó a HM, MH felé ajánlattevőként fellépve egyéríelműen tudja a köz_

beszerzési törvény által megkívánt alkalmasságát igazolni.

Távolabbi elképzeléseink közdtt szeíepel, hog5l ajánlatkéráeinkben
az alkalmassági követelményként az előzőleg ismertetett módon kialakí-

tott Katonai Szállítói Követelményeknek való megfelelést határozzuk
meg.
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. A jogi azonosíthaióság követelménye számunka első helyen ki-

emelt fontosságú §zempont, mivel nem engedhető meg az,bog az á|ta,
lában szűk határidejű, kötött és korlátozstt íedezeti íeltételekkeljellemzett beszerzési szándékaink fantom cegekkel való felesleges és eredménytelen tárgyalásokon, netán szerződés-elókészítéseken veszítsenek
értékesidőt, bukjanak el.

Irhetséges szállítóinkkal szemben a jogi azonosíthatóság, a törvényes múködés feltételekénta társaságok és az egyéni vállalkozók működésérevonatkozó törvénl szabályozás betartását tekintjük, ígl többek
lözöft:
cégbírósági bejeryzés, a hatályos szabályozásnak megfelelóen rneghatározott tevékenységi körrel;
-

- az általunk igényelt termék vagy szolgáltatrás nyujtását biztosító,
engedélyezett tevékenlnégikör megléte;
-

létező telephely , égvezetéqszewezet, kommunikációs lehetóség.

A pénzüryi, gazdasági alkalmasságot

a

pénzügyi, számüte[ törvény,

a mindénkori adójogszabályok, a közbeszerzési törvény e tárg5ní előírásai, a csódről és felszámolásról sóló törvények előírásai alapján üzsgál-

juk, aminek alapjai:

- a szállító pénzű gyi he|yzetét, hitelképességéti gazo|ő pénzinhézeti

igazolások, elemzések;
- a mérleg, mérlegkivonat, üzleti terv;
-

köztartozás mentesség.

A következó három §zempont szerinti követelménytámasztás alapjainak ismertetése elótt - ezek a múszaki, minőségi és a sajátos katonai
követelmények - szül<ségesnek tartom tisztdzni a lehetséges három tninő§tési sziní íogalom tartalmót, jelentését.
Alkalmas minősítést kaphat a fenti szempontok szerint az aszállító,
aki máí teljesített szállítás során, ténylegesen leryártott, leszállított ter-
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mék, illetve szolgáltatás nffitás formájában bizonyította az adott feladat_
ra való alkalmasságát.

A kópességet tekintjük meglévőnek és iguoltnak azon szállító ese_
tében, amelyik tényleges terméklegyártással nem, de eszközei, módszerei
bemutatásával, dokumentálásával igazolja, hory rendelkezik az adott termék szállítása, szolgáltatás nyújtása képességével.
Megfelető minósítést annak a szál lítőnak adunk, amelyik
-

valamennyi kóvetelménycsoportba foglalt elváriást teljesíti;

- tényleges alkalmasságát

bizonfitja;

- a kapcsolódó képességekmeglététigazolni tudja.

A műszaki követelmények
nyesül:

csoportj ában két szempontrendszer érvé-

- Vannak különbözó szintű jogszabályokban meghatároz§tt tevékenységek, melyek csak kijelölt hatósági intézmények minósító, tanúsító
okirata, engedélye birtokában végezhetóek. Tehát a szállítónak rendel_
keznie kell adott esetben az ilyen elismeró, engedélyező okmányokkal;
- A műszaki követelmények termékfüggóek, ami következik a termékek sokféleségéből; más múszaki feltételrendszemek kell fennállnia
egy harckocsi gyártás és más feltételrendszernek ery lokátor javítás esetében.

A

műszaki követelmények körében kiemelt jelentőséget tulajdoníeszközök hiteles,
kalibrált, konfirmált állapotának. A vonatkozó követelmények alapja a
mérésügyitörvény, a vonatkozó kormányrendeletek, szabványok.
tunk

a mérésúgyifeltételeknek, műszerezettségnek, az

A minőségi követe|mónyek

részben jogszabályi, részben szabványkövetelmény alapúak. A műszaki követelményeknél már említetthez hasonlóan, jogszabályok és szabványok meghatározott gyártási tevékenységhez előírják kiépített, működő, tanúsítottminőségbiztosítási rendszer
meglétét.Ezekben az esetekben egyértelmű ennek megkövetelése.
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Minden más esetben a termék bonyolultsága, veszélyessége,a felhasználó, a hadsereg szempontja szerint értelmezett kritikussága y'gleIem.bevéte lév el köv et elj ük meg:
- a

gyártó

a

termék jellegének megfelelő kiépített, dokumentált, mú-

ködő minóségbiztosítási rendszerrel rendelkezzen;
- a 5lártó nemzeti szabványban, nemzeti katonai szabványban meghatároÁtt, működő, dokumentált, hatósági vagy akkreditált s2ervezet
által tanúsított, Iso 9000 minőségbiztosítási szabványcsalád megfelelő
tagja szerinti rendszert tartson fenn.

A speciáIis katonai kiegészítő követelmónyek körében az állami,
szolgálati, üzleti titok megtartása, megőrzése tárryában, a varyonvédelem tárgyában, a minősített időszakokra vonatkozó gazdasági feladatok,
meghagyások tárgyában kiadott jogszabályi feltételek képezik a követelmények alapját.
Miután ismertettem a követelménytámasztásunk

alapjait, több kér-

dés merülhet [eI:
-

hoi és mikor lehet ezekhez a kóvetelményekhez hozzáj)íni?

- mi a szállítóminősítés eljárása?
- milyen szewezet

végzi?

- milyen tanúsító okiratot ad ki a minősító szervezet?
-

van-e kötségvon zata az e|járásnak?

A r€szleles követelményfüze! ha úgy tetszik, a Maryar Honvédség
Szállítói Követelményei a kidolgo zás zátó szakaszában tart. A dokumentumot a honvédelmi miniszter úr utasítása fogja hatályba |éptetni. A mi.
nősító eljárá§ naryban hasonlít az eryes tanúsító szervezetek minőség_
biztosítási rendszer tanúsító eljárásához.
A minósítő eljárást a Beszerzési Hivatal állományába tartozó gazdasági, műszaki és minőségbiztosítási szakértőkból óIló bizottság folytatja le. A minősítő eljátás díjltzetésellenében történik.

1,I4

A minősító eljárás megállapításától függően, a jelentkező az alkalmasságát, képe,sségétvary megfelelőségét tanűító okiratot kap. Tényleges szállítási szerződés létrejötte ftig gvényében,az elnyerhető cím:
-a

HM által minősített gazdálkodó;

-a

HM hivatalos/minősített szállítója.

Ismételt (2 évenkénti) vizsgálat érvényesítiminden következó periódusra a cím használatának jogo§ultságát.

Minősítésünk alapjául kompklex követelményrendszert állítottunk

össze, melynek csak egy eleme a minőségbiztosítási rendszer megítélése.

Bizunk abban, hogy a megfelelónek bizonyult szállítóinknak adott
tanúsítványunk jelentős cég image növeló tényezőnek fog bizonyulni,
piaci értóke összemérhető lesz a különbiizó, forgalonban l6vő atkal_
massági és minóségbiztosítási rendszeríanúsítrányokkal,
Megúződésem, hogl a szállítókkal szemben tómasztott egséges köv etelmén}rendszer

to§tósát

is

elv einek

alkalmazás a a

cs apatbeszeaések

minős égbb -

iavítja.
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