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Főbb energia- és klímapolitikai célkitűzéseink
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A nemzeti klímasemlegesség céljának stratégiai szintű vállalását követően a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvényben
is rögzítettük Magyarország közép- és hosszú távú kibocsátás-csökkentési és energetikai célszámait (2020. június)

Eddigi eredményünk: 
az 1990-es bázisévhez képest 34%-kal csökkent hazánk kibocsátása (2020)

2030: min. 21% megújuló energia-részarány 
a bruttó végső energiafogyasztásban

2030 után: a végső energiafelhasználás 2005. évi értéket meghaladó 
növekedése esetén a növekmény csak karbonsemleges energiaforrásból 
biztosítható

Energetikai célok

2030: min. -40% az 1990-es szinthez képest (ill. 55%)

2050: teljes klímasemlegesség 
(a fennmaradó kibocsátások és az elnyelések egyensúlya)

Kibocsátás-csökkentési 
célok
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Nemzeti Zöld Stratégiák (2021)

Nemzeti Hidrogénstratégia
2030

Nemzeti Akkumulátor
Iparági Stratégia

Nemzeti Tiszta 
Fejlődési Stratégia
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Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia - Főbb beavatkozási irányok

• A lakossági energiatakarékosság elősegítése. Az energiahatékonysági beruházások felgyorsításának ösztönzése és 
kiszélesítése, különösen a lakossági és a kereskedelmi szektorban.

• A villamosenergia-termelés klímabarát átalakítása (PV és nukleáris bázis)

• Jelentős beruházásokra lesz szükség a gazdaság elektrifikációjához, különösen a közlekedési (e-mobilitás) és fűtési 
(hőszivattyú) szektorokban. 

• További beruházásokra lesz szükség a CCUS és a hidrogéntechnológia fejlesztésébe, a megújuló energiák 
hasznosításának növelésébe, valamint az energiatárolási rendszerek telepítésébe. 

• Elengedhetetlen az ipari termelési/gyártási folyamatok hatékonyabbá tétele, illetve a fosszilis energiahordozók (mint 
nyersanyagok) kiváltására alternatívát kínáló anyagok (a karbonmentes vagy alacsony karbontartalmú hidrogén és 
származékai, valamint biológiai eredetű alternatív nyersanyagok) alkalmazása is szükségessé válik a jövőben. 

• A hulladékágazatban szintén jelentős beruházásokra lesz szükség a hulladéklerakás drasztikus csökkentése érdekében. 
A szektor kibocsátás-csökkentésének körülbelül 90%-át a hulladéklerakás visszaszorítása, a hulladékáramok eltérítése 
és a kezelési módszerek javítása adja. 

• A körforgásos gazdaságra való áttérés is jelentős pozitív hatást gyakorol majd az ipari  kibocsátások alakulására.
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• A közlekedési ágazat villamosítása mellett a második generációs (vagy fejlett) bioüzemanyagok és a már említett 
hidrogén felhasználásának bővítése, valamint a hatékonyabb üzemanyagfelhasználás és az autógáz üzemanyag 
(Liquefied Petroleum Gas, LPG) piaci alapon történő fokozatos visszaszorulása járul hozzá a szektor 
dekarbonizálásához és korszerűsítéséhez.

• A mezőgazdaság átalakítása: Az ágazatban főként a műtrágya-felhasználás csökkentésére, a precíziós gazdálkodás, 
az automatizálás és a digitalizáció szélesebb körű alkalmazására, a szerves trágya hatékonyabb kezelésére lesz 
szükség, valamint a takarmányozás, az öntözés és az energiafelhasználás hatékonyságnövelését célzó egyéb 
beruházásokra.

• Jelentős beruházási igények merülnek fel a LULUCF szektorban is a 2030 utáni nettó szén-dioxid-megkötés (nyelés) 
fokozása érdekében, különösen  de nem kizárólagosan  az erdők alkalmazkodó képességének javítását, a 
fakitermelés középtávú csökkentését és az erdőtelepítés hosszú távú növelését célzó intézkedések terén. 

• Energia- és éghajlati céljaink megvalósításának a kutatás-fejlesztés és innováció lesz az egyik kulcsa. 

• Az új technológiák és eljárások kifejlesztésére, telepítésére és /vagy alkalmazására is képes szakemberek oktatása és 
képzése, illetve továbbképzése szintén kulcsfontosságú.

• Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás, az azokra való felkészülés

Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia - Főbb beavatkozási irányok



Magyarország nemzetközi összevetésben is jól teljesít a klímavédelem 
terén
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KPMG „Net Zero Readiness Index” jelentése

 103 mutató alapján 32 országot vizsgált

 100+ mutató alapján értékeli a vizsgált országok GHG 
csökkentési teljesítményét és a klímasemlegesség 
elérésére irányuló alkalmasságát

 Az eredmény alapján 2 csoportba sorolták az országokat a 
nettó zéró cél felé vezető versenyben elért előrehaladás 
alapján:

 25 legjobban teljesítő ország

 7 „megfigyelendő” ország

 Magyarország összesítésben 13. helyen 
áll a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére tett intézkedések 
tekintetében

 Magyarország azon 5 ország között található, amely a 
legmagasabb pontértéket kapta a klímasemlegességhez 
való hozzájárulási képességében, köszönhető ez a 
jogalkotás terén felmutatott eredményeknek 
(Klímatörvény)



A Kárpát-medence klíma kihívásai 



• A Kormány 2020. január 8-án fogadta el.

• Célja: részletes, tudományos vizsgálatok által igazolt tájékoztatás az 
éghajlatváltozás Kárpát-medencét érintő hatásairól az egyes szektorok 
tekintetében + legfontosabb válaszlépések és beavatkozási irányok.

• Változások az éghajlati paraméterekben:

o csapadék és hőmérséklet területi és időbeli változása

o csapadék időbeli eloszlásának változása

o csapadékintenzitás változása 

o hőhullámok

o felhőzet és globálsugárzás változása

o hőmérséklet változása

o UV sugárzás növekedése

• Az ezen paraméterek változásából következő hatások több szektort is 
érintenek (pl. energetika, mezőgazdaság, halgazdálkodás, lakosság, 
turizmus, erdőgazdálkodás, településfejlesztés- és üzemeltetés, 
biztonságpolitika)

Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt esetleges 
hatásainak tudományos értékeléséről



Az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt hatásai
Főbb megállapítások

• Kárpát-medence: 
– átlagosnál jobban melegedő régió

– a várható károk a gazdasági teljesítményhez képest nagyobb mértékben fognak jelentkezni, viszont 
elmaradnak a fejlődő régiókban várható változásokhoz képest

• Átlaghőmérséklet: erősen emelkedő 
tendencia – 1,23 Celsius fok emelkedés a 
XX.sz. eleje óta (globális változás 0,9 
Celsius fok)

• Szélsőséges csapadékeloszlás: 
• 2010. legcsapadékosabb év, árhullámok
• 2011: legszárazabb év, aszályok

• Hosszabb és intenzívebb hőhullámok 
várhatóak, az éves csapadék kevesebb nap 
hullik majd.



Az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt hatásai 
Gyorsabb ütemű átlaghőmérséklet-növekedés a közelmúltban

Átlaghőmérsékleti trendek Magyarországon:
 Magyarország átlaghőmérséklete az 1980-as évektől kezdődően erőteljesen emelkedő (átlagos 

változás + 1,76 °C) tendenciát mutat. 
 Az évszakos változásokat tekintve a nyarak melegedtek leginkább, országos átlagban mintegy 2,2°C-

kal.



Az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt hatásai 
Aszályoknak és villámárvizeknek való kitettség nő

Aszály Villámárvíz



Az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt hatásai 
Negatív következmények



Mi a helyzet az ország energia átmenet 
(gáz >> áram) stratégiájával? 
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Lényegesen gyorsabb előrehaladás: 2030-as célok már 2024-ben, 2050-es célok 2028-ban

Főbb energia- és klímapolitikai célkitűzéseink

A karbonsemleges hazai 
villamosenergia-termelés 
részaránya eléri a 90%-ot

Hazai beépített fotovoltaikus 
kapacitás meghaladja a 6000 MW-ot

A megújuló energia felhasználás 
aránya a bruttó végsőenergia-
felhasználáson belül minimum

21%-ra nő 

ÜHG-kibocsátásunk legalább 
40%-kal csökken 1990-hez képest,

Új cél 55%. 

A közlekedési célú 
kőolajszármazék-felhasználás 
2030-ig legfeljebb 10%-kal nő

2030



Magyarország jó úton halad 40%-os kibocsátás-csökkentési céljainak
teljesítése felé; ám az ambíciózus Fit-for-55 cél eléréséhez további
lépésekre van szükség

Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Eurostat, BCG elemzés

Magyarország 34%-kal csökkentette CO2 kibocsátását 

1990 óta...

CO2e kibocsátás változása (1990: 100%)

...melyben az energiaszektor

dekarbonizálása kritikus szerepet játszott

CO₂e kibocsátás változása 2020-ig (1990: 100%)
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2020-ban elért 
csökkenés: 34%
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Magyarország az EU 27 átlagánál jobban teljesít a 2030-ra vállalt 40%-
os és 55%-os kibocsátás-csökkentési célkitűzések megvalósításában

1. Eddigi csökkenés a 2020-as adatok alapján
Forrás: Eurostat; BCG elemzés
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További szükséges kibocsátáscsökkenés a Fit-for-55-hoz További vállalás 2030-ig Eddig elért csökkenés (2019)

5.137.01.46.7110.39.419.445.94.021.753.8103.812.793.210.113.214.267.4151.617.514.12.2-6.5-3.3-0.1-0.1

EU27, szükséges 
további 
csökkenés, 
átlag: 23%

55%-os 
csökkenés

Szükséges kibocsátás csökkentés az
55% eléréséhez (MTCO2e)

xx



Az ukrajnai háború miatt újra előtérbe helyeződött az energiaipar 
minden szektorát érintő „energia trilemma"

=
kevesebb 

kibocsátás vagy 

net zero

= rendelkezésünkre áll, 

amikor szükséges

=
az emberek és 

a gazdaság 

számára 

megfizethető 

energiaárak

Ellátásbiztonság

Ukrajna inváziója előtt az ellátásbiztonság
és a megfizethető energia biztosított volt 
Magyarországon és Európa nagy részén, 
ami lehetővé tette a környezetvédelemre
való összpontosítást

Számos nettó energiaimportőr ország, így
Magyarország számára is a háború újra
előtérbe helyezte az ellátásbiztonság
fontosságát

Magyarország célja az orosz energia 
importtól való függés csökkentése, végül a 
függetlenség elérése – mindez az Energia 
trilemma két másik elemével kapcsolatos 
célkitűzéseivel egyensúlyban



Bár a földgáz nélkülözhetetlen marad az energia átmenetben, a 
primer energia zöld és megújuló ami itthon érhető el

1. A jelenleg megvalósítható technológiák közül a legköltséghatékonyabb, 2. Drága 
technológia a magas CAPEX költségek és a rövid akkumulátor-élettartam miatt – várhatóan 
~2030 után válik költséghatékony alternatívává, 3. Technológia még fejlesztés alatt –
várhatóan a következő évtized második felében válik költséghatékonnyá, 4. Nem 
versenyképes és/vagy nem elérhető jelentős volumenben; 5. Biogázok/szintetikus gázok

Rövid távon a földgáz az egyetlen skálázható megoldás. Hosszú 
távon elérhetőek lesznek alternatív megoldások, azonban ezek 
jelenleg nem eléggé értett technológiák
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A megújuló energiaforrások gyors 

elterjedésével kiegyenlítő kapacitás 

szükséges azokban az átmeneti 

időszakokban, amikor a megújuló 

energiaforrások nem termelnek

Átlagos napi 
vilamosenergia 

szükséglet

Hosszú távon tervezünk alternatívákkal, ahogy 
ezek költséghatékonnyá válnak

Rövid távon a földgáz elengedhetetlen a 
magas arányú PV-penetrációhoz

Átlagos naperőmű 
termelési profilja



Magyarország az összes energetikai ágazatot érintő, ambiciózus
programot dolgozott ki az energiaátmenet, ellátásbiztonság és
megfizethetőség érdekében

Villamosenergia-szektor
projektek
Az energiaátmenet és modernizáció 
elősegítése

Gázszektor projektek
Az orosz importtól való kisebb 
mértékű függés lehetővé tétele

Energiahatékonysági és
alternatív üzemanyagokkal
kapcsolatos projektek
A mobilitás, fűtés, épületek 
hatékonyságának növelése

• Hálózatfejlesztés a megnövekedett megújuló energiatermelés rendszerintegrációjának lehetővé
tétele érdekében

• Új alaperőművi beruházások a növekvő igények kielégítésére
• Új csúcsigényt kiszolgáló erőművek, amelyek lehetővé teszik a folyamatosan növekvő megújuló 

energiaforrások rendszer-integrációját 
• További kieegyensúlyozó kapacitások a folyamatosan növekvő megújuló energiaforrások 

mellett, a rendszer megfelelő működésésének biztosítására

• Alternatív gázszállítási útvonalak kapacitásbővítése
• Alternatív gázbeszerzés és -termelés támogatása (LNG beruházások, hazai gázkitermelés, hazai

biogáz termelés, H2/biogáz/szintetikus gázok vegyítése)

• Épületek energiahatékonysági beruházásai
• Az időjárástól független megújuló termelés (pl. geotermikus energia vagy biogáz) 

kapacitásbővítése
• Alternatív fűtés és fűtésmodernizáció támogatása (hőszivattyúk, távfűtés) 
• Alternatív üzemanyagok támogatása (biogáz, e-üzemanyagok)
• Az orosz nyersolajtól való függőség csökkentése és a diverzifikáció lehetővé tétele a finomítók 

rugalmasságnak fejlesztésével és az alternatív olajvezetékek kapacitásának bővítésével

Energetikai ágazatok A tervezett projektek áttekintése

Forrás: TIM



Az ágazati terv 2030-ig összesen ~16 milliárd Euró beruházást jelent



A program projektjei figyelembe veszi az ellátásbiztonsággal és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinket
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Időjárás előrejelzés (a megújuló
energiatermelés támogatására)

15
Kiberbiztonsági és informatikai
rendszerfrissítés a TSO-nál

16
Energiatárolási megoldások piaci szereplők 
számára a flexibilitás növelése érdekében

18 Hidrogén IPCEI támogatása

19
Hidrogénstratégia
megvalósítása

20
MVM Paks I. Atomerőmű üzemidő 
meghosszabbítása

21
Alternatív útvonalakon haladó 
kőolajvezetékek kapacitásbővítése

22 Finomítói rugalmasság fejlesztése

23 Hazai földgázkitermelés
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Ellátásbiztonság
A projekt hozzájárulása energiaimport-függőség csökkentésére és az

ellátásbiztonság fokozására vonatkozóan

Megjegyzés: A buborékdiagram illusztráció – részletek a mellékletben.
Forrás: TIM

Szükséges CAPEX (mEUR) 

Buborékok mérete
Villamosenergia-
szektor projektek

Gázszektor projektek
Energiahatékonysági és
alternatív üzemanyagokkal
kapcsolatos projektek

Időjárás előrejelzés (a megújuló
energiatermelés támogatására)



Időjárás előrejelzés (a megújuló energiatermelés támogatására)

• Javítsa a meteorológiai modelleket és előrejelző

algoritmusokat a megújuló energiatermelési potenciál

maximalizálása érdekében

• Befektetés további és modernebb időjárás-figyelésbe, 

időjárással kapcsolatos adatgyűjtési és adatfeldolgozási 

technológiába és berendezésekbe, támogatni 

továbbfejlesztett meteorológiai modellek és előrejelző 

algoritmusok fejlesztését

• A továbbfejlesztett időjárás előrejelzés lehetővé teszi mind a 

megújuló termelők, mind a rendszerirányítók számára a 

termelési kapacitások jobb előrejelzését, nominálását, 

menedzselését és kiegyensúlyozását – megtakarítva a 

további rugalmassági kapacitások szükségességét

• Az alacsonyabb kiegyensúlyozáshoz

jobb tervezésre és előrejelzésre van 

szükség, ami pozitívan hathat a 

költségekre/megfizethetőségre

• Hatékony (és viszonylag alacsony 

költségű) eszköz a megújuló 

energiaforrások kiépítéséhez

• Megnövekedett saját

termelőkapacitás, csökkentve a 

keresletnövekedés importtal való

kielégítésének igényét

Energy security

Energy security

Energy security

Mi a projekt célja?

Projekt költsége
Becsült teljes CAPEX 

költség (EUR)

Tervezett EU 

támogatás (EUR)

33M 26M

Hozzáférhetőség / Megfizethetőség: 

Lehetőség a hozzáférhetőség növelésére

Környezetvédelem:

Hozzájárulás a dekarbonizációhoz

Energiabiztonság: 

Az orosz függőség csökkentése



Miért került az Országos Meteorológiai Szolgálat a 
Technológiai és Ipari minisztériumhoz?
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A kiegyenlítő energiaköltség 90%-t az időjárás függő megújulók 
menetrendezési hibája okozza – 160 mrd 2 GW telepitett naperőmű
kapacitásnál



Energetika - az időjárásfüggő termelők kirívó szabályozási költségeket 
eredményeznek

A KÁT mérlegkör a menetrendtől 
való eltérések egyik legnagyobb 
okozója

A menetrendtől való eltérésnek 
súlyos ára van, a villamosenergia-
rendszer terhei várhatóan tovább 
nőnek az új belépők miatt

1 kWh-ra vetítve Németországhoz 
képest Mo. a tízszeresét fizeti a 
szabályozási energiaköltségnek

A kiegyenlítési felelősség 
bevezetésével már javult a 
menetrendezés

További feladat: a menetrend 
tartási pontosság javítása 



• egyre szélsőségesebb időjárási helyzetek kiszámíthatatlan 
hatása (hőség, viharos szél, özönvízszerű esőzés)

• felsővezeték szakadások, pályarongálódások, biztosító 
berendezésben okozott zavarok (villámárvizek, 
fakidőlések, villámcsapások)

• a vasúti infrastruktúrában okozott károk felszámolása 
hosszabb idejű zavartatást okoz a vasúti közlekedésben

• az utazóközönségnek és az árufuvarozó vasúti 
társaságoknak jelentős kellemetlenség – vonatpótló 
autóbuszok és egyéb alternatív megoldások, kerülő 
útirányok alkalmazása

• a kerülő útirányokon többletkapacitás felhasználás miatt 
vonattorlódások fordulnak elő, ami a 
forgalomszabályozásban okoz zavart 

Közlekedés - Időjárási helyzetek okozta kihívások a vasúti 
közlekedésben



• Különösen a téli útüzemeltetési időszakban

• Meteorológiai mérések, előjelzések

• Automata mérőállomások (útmeteorológiai 
állomások, útpálya és levegő hőmérséklet, 
páratartalom, csapadék, harmatpont, stb.)

• Mobil mérések (gépjárműbe illesztett szenzorok, 
mérőműszerek)

• Távérzékelés (időjárási radarok, műholdképek) –
OMSZ által rendelkezésre bocsátott

Közlekedés - meteorológia a téli útüzemeltetésben

A meteorológia jelentősége a közlekedés folyamatosságával és biztonságával összefüggésben



Környezetvédelem - Levegőszennyezettség mérésével kapcsolatos 
feladatok

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
fejlesztése

• 54 automata mérőállomás
• 133 manuális mérőpont
• 4 háttérállomás
• 12 mobil mérőautó
• Éves fejlesztési keret ~ 200 MFt



A klíma kutatás és adatszolgáltatás hátterének a fejlesztése, 
illeszkedés az innovációs ökoszisztéma elemeihez
Javaslatok és megbeszélendő kérdések



A klíma innovációs ökoszisztéma fejlesztési hangsúlyai

Az innovációs folyamatokba 

bekapcsolódni és azokat 

vezetni képes szakértők 

biztosítása

Az országon belüli és 

a határokon átívelő 

együttműködések 

növelése

Az állami ráfordítás 

folyamatos növelése, 

a piaci ráfordítás 

növekedésének támogatása

Innovációs szemléletének 

fejlesztése

Kapcsolódások

Emberi 

erőforrások

Finanszírozás

Innovációs 

szemlélet



Az ökoszisztéma intézményrendszere, kapcsolódásai

Magyar multi

program

KKV 

Start
InkubációKFI 

digitalizáció

Zöld Nemzeti

Bajnokok 

Vállalkozás-

fejlesztés

digitalizáció
Piaci KFIGyorsítósávHSUP Gyorsítósáv

KKV 

szolgáltatás-

fejlesztések 

támogatása

Zöld Nemzeti

Bajnokok 

Magyar Multi

Program

Nemzeti 

Labor

Nemzeti 

Labor
KKV Start

Inkubáció, 

mentorálás
Nemzeti 

Labor

Nemzeti 

Labor

Technológiai 

korszerűsítés -

hitelprogram
InkubációKompetencia

Központ

Nemzeti 

Labor

Nemzeti 

Labor

Tud. Inn. ParkTechnológiai

Park

Tud. Inn. Park
Ipari

Park
Tud. Inn. Park
Tudományos 

Innovációs

Park

Területi 

Innovációs

Platform

Területi 

Innovációs

Platform

Zöld Nemzeti

Bajnokok Piacravitel KKV Start
Zöld Nemzeti

Bajnokok 
Piaci KFIGyorsítósávFIEK

Egyetemi 

Innovációs

Ökoszisztéma

Magyar multi

program

KFI 

pénzügyi 

eszközök

Inkubáció
Kreatívipari 

ökoszisztéma
HSUPFIEK



A megújult innovációs ökoszisztéma intézményi elemei

Tudományos és Innovációs Park

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma

Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ

Nemzeti Laboratórium

Kompetencia Központ

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatói Hálózat

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat



Az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt hatásai – érdekeltségi 
körök

36

Partnerek

Katasztrófavédelem, gazdasági szereplők, légiirányítás, nemzetközi szereplők, lakosság, vízügy, honvédelem, …
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Az elkövetkező évek technológiai irányainak magyarországi 
leképeződése – 9 technológiai platform

Blockchain Platform
Circular economy

Platorm

Klima és meteorológia 

platform



Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium kibővítése 
légköri kutatásokkal 

Jelenlegi kutatási területek:

 A koromrészecskék éghajlati hatásai 

 Balatoni planktonikus szervezetek és a klímaváltozás 

 A biológiai diverzitás megőrzése 

 Az ökológiai rendszerek klímaváltozásra adott válaszai 

 Tavi üledékek és bioásványok kutatása

 Bioakkumulátorok, integrált biokémiai rendszerek

 Water 4.0 – vízellátási problémák kezelése

 A klímaváltozás társadalmi és gazdasági hatásai 

 Döntéstámogató rendszerek fejlesztése 

Cél az éghajlatváltozást okozó tényezők, valamint a természetre, a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatásuk 
tanulmányozása, kutatás-fejlesztés a technológiai és társadalmi adaptáció területén.

Új feladat: Hazai légköri kutatások

 Nemzetközi szakirodalom feldolgozása

 Szakértői, kutatói hálózat szervezése

 Utánpótlás erősítése

 Szükséges infrastruktúrafejlesztés előkészítése

Finanszírozás: 2 milliárd Ft

Megvalósítási időszak:  4 év (2027-ig)



Az OMSZ feladatkörének bővítése >>>> Országos Meterorológiai és 
Klímakutató Szolgálat (előzetes javaslat)
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• Nemzeti 
Alkalmazkodási 
Térinformatikai 
Rendszer (NATÉR)

• Nemzeti Klímavédelmi 
Hatóság

• Levegővédelem

• Modellezés, szimuláció
• Klímamodellezés
• Adat alapú kutatások
• ….

• Előrejelzések
• Mérések
• …

Meteorológia Klíma és levegő tisztaság Kutatás

ELNÖK

ELNÖKHELYETTES ELNÖKHELYETTES ELNÖKHELYETTES



Köszönöm 
a megtisztelő figyelmet!


