
 

 

Liliomkert Katolikus Óvoda 

 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

 

 

 

Készítette: Lukács Mária óvodavezető  

Elfogadta: Liliomkert Katolikus Óvoda nevelőtestülete 

Érvényes: módosításig, kiegészítésekkel visszavonásig 

 

2020.09.01 

 



A Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az 

Oktatási Hivatal által kiadott ajánlás alapján készült el és kerül bevezetésre a Liliomkert 

Katolikus Óvoda helyi INTÉZKEDÉSI TERVE a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről.  

Az intézkedési terv, az intézmény mindkét telephelyén, - Wlassics Gyula u. 66 -ban és 

Wlassics Gyula u. 84 – ben kerül bevezetésre és minden intézkedése szigorúan betartandó, 

MINDENKI RÉSZÉRŐL (gyermekek, szülők, dolgozók, egyéb kapcsolati partnerek). 

           Jelen intézkedési terv, módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük és vesszük 

folyamatosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait, 

melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 

 

A nevelési év kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok /1. számú melléklet/ 

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló 

és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:    

 klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  

 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, rendszerezése 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására; - ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

 képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

 pókhálók eltávolítására;  

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek, mosdók egyéb használati kellékeinek tisztítása, fertőtlenítése 

A nagytakarítás elvégzése folyamatos vezetői felügyelet és irányítás mellet történik, 

illetve a rendszeres visszaellenőrzés indokolt.  

 

 

 



2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeknél 

tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van.  

Az intézményi csoportosulások megelőzésére az év folyamán mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt kidolgoztuk a szükséges intézkedéseket. 

 intézménybe való bejutás szülők és intézményi látogatók részére 

(kaputelefonon való bejelentkezés rendje, gyermekek szülőtől való átvételének 

rendje, belépési adminisztrációs füzet vezetése)  

 benntartózkodás rendjének kialakítása szülők és intézményi látogatók részére 

(óvintézkedés feladatainak betartása, betartatása - szájat és orrát eltakaró maszk 

viselése átadó és fogadó dolgozó esetében, fertőtlenítők használata, minél rövidebb 

ideig való benntartózkodás a megfelelő védőtávolság betartásával) 

 csúsztatott napirendi tevékenységek – mosdózás, öltözködési rend, udvarra 

kimenetel, bejövetel rendje 

 saját alvási helyiségek kialakítása minden csoport részére, a meghatározott 

óvintézkedések figyelembevételével - lazább elhelyezéséről 

 étkezések alkalmával lazább elhelyezés biztosítása a megfelelő ülésrend 

kialakításával (adottságok figyelembevételével) 

 saját udvari játszóterület kialakítása (Wlassics 84 esetén a csoportok 

templomkerti részek elkülönítése, Wlassics 66 esetén nem megoldható az 

elkülönítés) 

 csoportos vagy intézményi rendezvények megszervezésének rendje, amely 

során tekintettel vagyunk az alábbiakra:  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

-az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),   

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,  

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. Egyes rendezvények időpontjának és szervezési kereteinek 

megváltoztatásának jogát fenntartjuk a járványügyi helyzet alakulásának 

folyamatos figyelembevételével. 

 

 

 

 

 
 



3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 

Az intézmény mindkét telephely bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő van 

kihelyezve, amelynek használatára kihelyezett emlékeztetők hívják fel a figyelmet.  

 

Helyi kialakított rend a Wlassics Gyula 84 -ben: 

 a szülő kaputelefonon való érthető bejelentkezése  

 a torlódás elkerülése érdekében dajka irányítja a bejövetel lebonyolítását. 

Követelmény a szülők részéről az épület előtti járda szakaszon való 

biztonságos távolság betartása. 

 az intézménybe való belépést követően kötelező a szülő szájat és orrát 

eltakaró maszk és kézfertőtlenítő szer használata 

 egyszerre csak 2 szülő és gyermeke tartózkodhat a földszinti helyiségben 

minél rövidebb ideig 

 a cipőcsere után az emeleti ajtónál történik a gyermek átadása és átvétele 

homlok lázmérő használata mellett, szülő gyermek esetében. Amennyiben a 

gyermeknél hőemelkedést tapasztalnak, a gyermeket nem hagyhatja az 

intézményben a szülő. Az átvevő óvodai dolgozó esetében is kötelező a 

maszk használata, de a gyermek esetében nem szükséges. A szülő már az 

óvoda emeleti szintjére NEM LÉPHET BE! 

 a gyermek átöltözési teendői után alapos szappanos kézmosás (kézfej, 

tenyér, újak között, hüvelykujj, körmök) és kiegészítő fertőtlenítés a 

mosdóban a felnőtt felügyelete és irányítása mellett (a gyerekek esetében 

inkább javasolt az alapos szappanos kézmosás). 

 Kéztörlésre saját jellel ellátott textil törölközőket használnak a gyerekek 

(ezek mosása naponta történik) 

 CSAK EZUTÁN LÉPHET BE A CSOPORTBA! 
 

  

Helyi kialakított rend a Wlassics Gyula 66 -ban: 

 

 a szülők az intézménybe nem léphetnek be, a terasz felöli bejárati ajtónál 

történik a gyermekek átadása átvétele homlok lázmérő használata mellett, 

szülő gyermek esetében a kötelezően előírt biztonsági előírások betartásával. 

Amennyiben a gyermeknél hőemelkedést tapasztalnak, a gyermeket nem 

hagyhatja az intézményben a szülő. 

 követelmény a szülők részéről az udvaron való várakozási időben a 

biztonságos távolság betartása, betartatása 

 a gyermek átvétele után ugyanaz az a gyakorlati eljárás, mint a másik 

telephelyen 

 a beszoktatós szülők esetében: szájat és orrát eltakaró maszk, alapos 

kézmosás és kézfertőtlenítő szer használata, váltó cipő, meghatározott 



helyen való tartózkodás a csoporton belül, kijelölt helyiségekben való 

mozgástér 

 

A gyermekek hazamenetelénél ugyanezen protokoll szerint járunk el. 

 

Az óvodai külsős belépők esetében (óvodai ügyintézés szereplői, étkeztető cég 

képviselői, egyéb személyek): 

 

 bejelentkezés kaputelefonon 

 belépés után szájat és orrát eltakaró maszk és kézfertőtlenítés, cipővédő használat, 

köpeny és kesztyű (étkezést bonyolító személy) 

 lépcsőházban való várakozás  

 emeleti szinten való belépésnél „Látogatási füzet”-be való bejelentkezése (név, 

belépési idő, ügyintézés tárgya és a látogatott személy neve) 

 benntartózkodás rendje a meghatározott óvó - védő intézkedések betartása mellett 

 távozásnál „Látogatási füzet”-be való bejegyzés (távozási idő, aláírás) 

 

A szociális helységekben a rendszeres szappanos kézmosási lehetőség biztosított, 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőség kiegészítésével felnőtt felügyelete mellett. 

Kéztörlésre saját jellel ellátott textil törölközőket használnak a gyerekek, felnőttek, amelyek 

mosása naponta történik. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. A személyi higiéné alapvető 

szabályairól a gyermekek az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak 

folyamatosan és az ismeretek folyamatos gyakorlására kiemelt figyelmet fordítanak az óvoda 

dolgozói. A napi fogmosás eszközeinek megfelelő használata, kezelése épületekre 

meghatározott eljárás szerint: 

 Wlassics 66: NINCS fogmosás  

 Wlassics 84: saját fogmosópohárban saját zárható kupakkal rendelkező 

fogkefe, saját fogkrém, rendszeres fertőtlenítés. 

Kiemelten figyelnek a papír zsebkendő használatára köhögéskor, tüsszentéskor, 

majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobására és az alapos kézmosásra, esetleg 

kézfertőtlenítésre. 

 Az ágyneműk fertőtlenítő mosására hetente kerül sor. 

 A gyermekek csak váltó ruhát, váltó cipőt és pizsamát hozzanak magukkal! (az 

egyéb tárgyak, játékok behozatalát mellőzzük!!!)  

A napi többszöri fertőtlenítő takarításra kiemelten figyelünk. A fertőtlenítő 

takarítás  rendje a következőképpen alakul: 



 Óvodai nyitáskor /6.30-tól 7.00 -ig terjedő idő intervallumban) reggeles dajka 

teendői a megbeszélt munkarend szerint 

 minden gyermek reggeli beérkezése után alapos vírusölő hatású szerrel való 

FELÜLET fertőtlenítés a szülők és gyermekek által használt átadó-átvevő 

helyiségben /Wlassics Gyula 84-ben lépcsőház): lépcső, mosható falfelületek 

villany- és egyéb kapcsolók, ajtók és ajtókilincsek, székek, cipős 

szekrények. A Wlassics Gyula 66-ban más rend van gyakorlatba /csak a 

beszoktatós gyermekek szülei jöhetnek be, akikre szigorú benntartózkodási 

rend van érvényben/ 

 udvari idő alatt a gyermekek által kézzel gyakran érintett felületek (asztalok, 

székek, ajtó-, ablakkilincsek, padló, korlátok, mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók…) vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítése  

 a gyermekek udvarra menetele és hazabocsátása után a gyermekek által 

kézzel gyakran érintett felületek alapos vírusölő hatású szerrel való felület 

fertőtlenítése (JÁTÉKOK, sporteszközök, asztalok, székek, ajtó-, 

ablakkilincsek, padló, korlátok, mosdók csaptelepei, WC lehúzók…)  

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges és kötelező. A kéz és felület fertőtlenítő szerek 

biztosítottak az intézmény minden használati helyiségeiben (csoportszobák, öltözők, mosdók, 

irodák, nevelői szoba). 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A 

légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást vesszük figyelembe. / 2. 

számú melléklet/. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor kiemelten ügyelünk a környezet 

vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, 

valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. A konyhában csak a konyhai dolgozó tartózkodhat. A 

konyhai munkaruha használatának rendje kiemelten kezeljük.  

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére. 

Az étkezések megszervezésénél kiemelten kezeljük a csúsztatott étkezési rend 

kialakítását és a csoportok sajátságosan kialakított szokás - szabály rendszer 

bevezetését, amellyel elkerülhető az óvodai csoportok keveredése és sorban állás esetén egy 

biztonságosabb védőtávolság betartása. 



A közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan figyelünk 

/a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák, kenyérkosarak, kendők, 

terítők megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, tárolása, használata/.  

Textil étkezési terítők használata és napi mosása KÖTELEZŐ minden 

csoportban. 

A nap folyamán a gyermekeknek tálcán rendelkezésre álló kancsó és poharak 

használata, tárolása és kezelése csoportban és udvari időben egyaránt. 

 Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. Szülői 

gyümölcs és zöldség kiegészítés a jelen helyzetben NINCS! 

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos 

kézfertőtlenítő szer rendszeres használata KÖTELEZŐ minden alkalommal. 

A közös étkezések során ügyelünk a betartandó távolságra lazább asztali 

elhelyezés által. Aki ebéd után jön a gyermekért, kérjük szépen 13.00 óráig érkezzen meg, 

hogy ne zavarják a gyermekek csendes pihenőjét, amely 13.00 órától 15.00 óráig tart. A 

gyermekek nyugodt uzsonnáztatása érdekében 15.30-tól lehet a gyermekeket elvinni. 

5. ÓVODA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
 

Az óvodai szűrővizsgálatok– fogászati, védőnői a biztonsági óvó-védő intézkedések 

betartásával, a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján kerülnek megszervezésre 

az intézményen belül.  

A szűrővizsgálatok helyszínén biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés 

lehetőségét, gondoskodunk fertőtlenítőszeres takarításról és a folyamatos szellőztetésről.  

 

 

6. ÓVODAI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
 

A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendeletben, a helyi SZMSZ-ben foglaltak szerint érvényes, azok betartása 

szerint szükséges eljárni.  Az óvodai hiányzások igazolására szóló rend kialakítása és 

gyakorlati megvalósítása még inkább kiemelt terület a szülői igazolások tekintetében (csak az 

óvónővel előzetesen megbeszélt, kikért és általa engedélyezett igazolás)!!! 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeknél tüneteket észlelnek, a NNK 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. CSAK ORVOSI 

IGAZOLÁSSAL JÖHET ÚJBÓL AZ INTÉZMÉNYBE! Annak a gyermeknek az óvodai 

hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós 

betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 



megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy 

például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  

Ha a szülő gyermekével vagy nélküle olyan helyen járt, ahol koronavírus eseteket 

jelentettek, vagy követlen kapcsolatba került olyan emberrel, akinél igazolódott a COVID-19, 

de TÜNETMENTES, haladéktalanul tájékoztassa TELEFONON a gyermek házi 

gyermekorvosát, kövesse utasításait és MARADJON OTHHON! A szülő köteles az 

óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van és a 

PROTOKOLL szerint köteles eljárni. 

Ha a szülő gyermekével vagy nélküle olyan helyen járt, ahol koronavírus eseteket 

jelentettek, vagy követlen kapcsolatba került olyan emberrel, akinél igazolódott a COVID-19, 

ÉS influenzaszerű tünetei, különöskép láz, köhögés, nehezített légzés haladéktalanul 

tájékoztassa TELEFONON a gyermek házi gyermekorvosát, kövesse utasításait és 

MARADJON OTHHON! 

Ha valakinek a családjában vagy ismerősi körében van koronavírusos vagy 

gyanús, az nem jöhet óvodába. Utólag a rokon vagy ismerős koronavírus-tesztjének 

másolatával tudja igazolni a hiányzást: a szülő befotózza és e-mail-ben elküldi az 

igazgato@liliomkertovi.hu címre. A benne található adatokat bizalmasan és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki. 

Az óvodai első napon kötelező a szülői nyilatkozat leadása arról, hogy nem jártak az 

elmúlt 14 napban külföldön. Az a gyermek, aki vagy akinek családtagja a közelmúltban 

külföldön járt 14 napig nem kerülhet vissza az óvodába. A 14 napos megfigyelés után 

kizárólag a gyermek egészségi állapotát bizonyító gyermekorvosi igazolás felmutatásával 

kérheti újból az óvodai ellátást. Azon gyermekek, akik szüleikkel ezután szeretnének 

külföldre távozni, az óvodába csak akkor térhetnek vissza, ha hazaérkezésük után 14 napot 

otthon töltenek és közösségbe kerülésüket gyermekorvos igazolja. Minden szülő köteles 

külföldre történő utazását előre bejelenteni az óvoda vezetőjének.  

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  
 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

óvodaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel 

kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező.  

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi 



gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  

A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül.  

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK 

ESETÉBEN  

 

  

8.1. Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek 

alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.   

 

8.2.Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni 

az intézményben más munkarendet. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult 

szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. A további népegészségügyi döntéseket 

az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.  

 

 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ  

 

Az intézmény dolgozói, csak hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek 

fontosságára hívják fel az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos 

híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.  

Az intézmények kérdéseinek megválaszolására a  

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu elérhetőségen a kérdéseket és  

bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg. 

 

 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott 

és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.   

mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu


10. KIEGÉSZÍTŐ rendelkezések: 

 

2020.10.01-től:  

Bevezetésre kerül az érkező gyermekek és óvodai dolgozók, illetve külső belépők 

esetében a digitális lázmérés. A mérési eredményeket naprakészen vezetik a megfelelő 

nyomtatványokon. 

 

      2020.11.17-től:  

Mivel mindnyájunk egészsége a legfontosabb bevezetjük gyermekeink maszkban 

történő gondozását és nevelését, így minden dolgozó esetében KÖTELEZŐ A MASZK 

HASZNÁLATA a nap folyamán. 

  

 

 
 

 

VIGYÁZZUNK hát MAGUNKRA ÉS 

EGYMÁSRA IS!  
 

 

 

Legyünk előrevivő, bizakodó és bizalmat adó minták.  

Szavainkban és tetteinkben egyaránt.  

 

 

 

Kelt: Budapest 2020.08.29 



 


