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NEGY MANCS - ALAPITVANY AZ ALLATVEDELEMERT

rözrr,q.szNúsÁcr mor,r,Éxr,rr

A NÉGY MANCS - Alapítvány az Áhtvédelemét (a továbbiakban lóideh: Nég, Mancs
Alapítvőny) 2018. éVi tevékenységéról az egyesiilési jogról, a köáasznú jogállásról,

valamint a civil szervezetek múködéséről és támogatásárol sznló 201l. évi clxxv,
töNény 28-30. §-ai alapján.

I. A Néry Mancs ellen 2012 óta folynak/folytak bínó§ági perek Ma§rerorságon,
melyet esrré§zt a Hortobás/i Lúdtenyésztő Zít, má§ré§á a Hungerit Zrt,
inditott

A Hortobágyi Lúdtenyészó Zrt a Négy Mancs Alapitvány társszervezete, a VIER
PFoTEN Iítemational ell€n nyújtott be bírósági keresetet, melyet a Kúria 2015-ben
jogeósen elutasított. A Kúria megállapított4 hogy a VIER PFoTEN Intemational

elleni krártédtési igény megalapozatlan, az eleven tolltépésből származó hús iránti

keleslet a német é§ az oszhlák vásláílók fudatos elutasíása és a Hortobágl
Lúdtenyésáó Zft. aíre íeaBiló iizleti döntései miatt esett üssza. A Hortobágyi

Lúdtenyésáó Zít. álla] a tollt9pés tekintetében állított káIt nem a VIER PFOTEN
Intemational eleven tépés elleni kampánya okozta.

A szentesi Hunged1 Zrt. által egyebek mellett a Négy Mancs Alapítvánnyal szemben
inűtott per továbbra is folyamatban van. Az első fokon eljráró Fővárosi Törvéíyszék
első ízben 2014. szeptember 25.-éú, megismételt eljárrásban másodízben 2018.
szeptembel 20-án utasítotla el a Hungerit Zí. keresetét. A Hungeril Zrt. amely
Loníbban Magyarorszrig legnagyobb hízott libamáj temlelője volt - egyebek melleű jó
hímeve megsértéséáí és káTtéritésért peTelte be a Négy Mancs Alapifvránfi, mondvrin,
hogy üirvénysértó volt álatkínzá§ jeLzővel illetni termelési módjukat. Az elsőfolti
bíró§ág két ízben is elismerte, hogy az ellene indított pert megnyeó Négy Mancs
jogszerúen, állatvéde]ni céljai szerint jáxt el és tevékenységével nem séltette meg a
Hungerit Zrt. jó hímevét. A felperes Hungerit Zít. feí|ebbezéséíe tekintettel a peres
eljrirrás még nem zárult le, hanem fol}.tatódik a soron következő bírósági trirgyalráson,
20l9. május 1ó-án.

1.

2.
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3. Emlékeztetőül: A Gazdasági Versenyhivatal 2012-ben már fél éven kercsztiil vizsgáta
a Négy Mancs Alapífíány tevékenységét és megerősítette, hogy a Négy Mancs
állatvédóként az ál7atok érdekében cselekedett, nem volt nyoma a piac

manipulálásának és nem szolgát semmilyen kiilöldi iizleti eTdeket.

A Négy Mancs Alapitvíny míiködése tekintetében érdemi kifogást a több fodulóban is
vizsgáódó ügyészseg sem ta]ált.

A haóságok és a már lezIírult perben a bíróság döntéseinek a fogyasáók a nyeítesei,

ugyanis a Négy Mancs Alapítvány kampánya a kényszertömés és az álatok élve tepésenek

felszrámolására inínyrrlt, ezzel követve eg)Te több fogya§ztó igényéq akik,nem akamak

ilyen pra.l,1ikrákból származó hust és tollpelyhet, ill. abbó1 késziilt teí!éket vásárolni.

Számos vásárló ugyanis tudja, hogy milyen szenvedést jelentenek ezek a termelési/tarLisi

módszerek az álatoknak és tudatos döntés alapján keriilik az ilyen termékeket. Minél
ürbb€t tt"ldnak enől, annál jobbarr követelik, hogy a boltok polcaira kizfuólag álatbarát
módon előálított termékek kerüjenek,

A nagyiizemi állattarLís sokszor nagyon kegyetlen az álatoknak, de lehetüe kevésbé

kegyetlen is. Mindarrnyiunknak megvan a lehetősége és felelóssége arról dönteni, hogy

vásírlásaink során erósfiiik-e pénzijnkkel a kegretlen, az elkerülhető szenvedést okozó

tartási módokat vagy §em. A Négy Mancs Alapítv|ány az ilyen kegyetlen techniklík

állatbarát módszerekkel való helyettesítéséért kampányol.

II. Kitekinté§ a VIER PFoTEN nemzetközi §zerezete é§ nemzeti irodáinak
teyékeny§éeére

A VíER PFOTEN szervezet€, vezérelvei. céliai. feladátai

A VIER PFOTEN Qelentése: Négl Mancs) nelnzetkózi §zewezet nemzetközi szinten

tevékenykedik és szímos európai oNzágban pl. Ausztriában, Németországban,

Romániában, Bulgáriában, Svájcban, Hollaldiában az Egyesüt KináJyságban, Belgiurnbart

(Bdsszel), Magyarországon - valamint az USA-ban, Dél-Afiikában, Thaiftildön,

vietnamban működtet nemzeti iodtú (a nemzetkijzi szer,rezet és nemzetí irodái a
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lo|őbbiakban egr'ijítesen: WER PFOTE|I. Tevékenysegiik azonban ftildrajzilag nem
korlátozódik a fenti orságokra.

A VIER PFoTEN máI több mint 2 éltizede kitaltóan és sikeresen követi célját, vagyis a
gazda§ági, tudományos vagy egyéb okból kizsákmányolt állatok jogainak órvény€sítését,
és sámukra egy élhető, méltó élet megteremtését. Ez a cél a vezéreh,iik és eá a célt
követik munkájuk soún. KonkÉt célokat tílznek ki maguk elé é§ igyekeznek ezckct
stratégiailag jól megtervezett nyilvános munkával, PR tevékenyseggel, valamint érdek
ervenyesítéssel elémi.

Kinizött céljuk, hogy több emberséget kapjanak az álatok. Érdekképviselőként
tevékenykednek azok nevében és érdekében, akik nem tudnak magukért szót eme]ni,
vagyis az állatokért. Ennek közös alapjs a minden élőlényt megilletó tiszielet és az a mély
meggyőződés, hogy minden élólénynek joga varr a tiszteletteljes bánásmódhoz és az
igényeit kielégítö, méltó élethez. Az ál|atok érzó lények és mi, emberek felelősek vagyunk
értiü.

Állatvédelem, embe.- és kömyezetvédelem szímukra összefonffott, €gymá§tól nem
clválasztbató fogallaak. Ezért a VIER PFoTEN közösséget víllal mindazokkal, akik béké§

úton az egymással és a kömyezetiinkkel való tisáeletteljes eg}Tlás mellatt élésén emelnek
hangot

Magyarországon a kitűzött célokért a NÉGY MANCS Alapítvlíny az Állatvédelemért
dolgozik,

proiektek célia

Nem?.gti és nemzetközi mentő-akcióikkal elsósorban a bajba jutott állatoknak nyújt
köz,vetlen és gyors segítséget, szükség esetén pedig megteremtik az áIlalok szillnaía az
igényeiknek megfelelő életkörülményeket, A vlER PFoTEN nemzetköZi projektjein
kereszül arra töIeksik, hogy javuljon a jogszabáyi háttér, és ez által is csökkenjen az
állatok szenvedése, kiszolgátatottsága.

1034 Rudap.s! Béc§i út l20; Tel.: + 3ó l30l0t49, +36 | 302 4l]?, Fd:+ 36 l ]02 4l37l
E-mail: otic..an.8-j!Fí9s hq; !Y!.!!g!i!!sn!

3



:*

l(amnánvok célia

A kampányok célja a haszon-, a kísérleti- és a vadon éló állatok, valamint a házi
kedvencek száínáta az igényeiknek megtblelő életkörülmények és szükségletek
megteíemtésének elő§egíte§e. E körben nagy hangsű},t fektetnek a haszonállatok
ludományos kutalasokka| alát]ímasáott - taItási körü]rnényeinek javitlá§áía, konkrét
megoldásokkal és javaslatokkal bizolyítotúk a haszo&íllatok megfelelő tarLásrinak

értelmét és gazda§ágosságál.

Folyamatosan kiizdenek az állatkísérletek ellen, azért, hogy az áIlatokon történő
teszteléseket végre fclváItsa egy jobb, modemebb, hatékonyabb, tudomiinyosan is elisúert
módsz€L

Nem utolsó sorban aá kívánják elémi, hogy Euópában betiltsák a sórmeállat-tenyésáést
és aá, hogy magánszemélyek ne talthassanak több€ vadállatokat.

A VIER PFOTEN munkamódszere

Hosszú tivon a legeredményesebbeir ú$/ lehet az állatok érdekében dolgozni, ha törvénl
szinten sikerül vátozásokat etémi. Ezt közvetlen akciókkal, nemzeti és nemzetközi szintíi
érd§kérvényesítéssel és a l8kosság segítségével lehet megvalósítani.

Az átfogó változlások §zé]esköú társadalmi elismert§égen alapulnak. ProfesszionáIis PR
tevékenységgel érhető el változás a tírsadalmi tudatban.

A munka alapját a preciz és átfogó információgyűjtés, kutatli§ jelenti_ Az orvosfudomány a
mezőgazdasélg, a biológia és jogfudomány tediletén elismeri szakemberekkel szorosan
együttínútödve, tudományos megalapozottsággal tevékenykednek. Munkájuk során

felderítik és bemulatiák a visszás, tarthatatlan állapotokat, majd feltiák azok gazdasági
politikai és tírsadalmi gyökeleit, okait.

A gazda§ág, a fudomány és a kutaui§ területén elismert partnereinkkel közösen konstrukív
megoldrás modelleket dolgoaak ki áltállánosságban es ezeket példaképértékú útmutatókén!
az álatvédelem elvét követv€ áültetik a gyakorlatba.
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A VIER PFOTEN munkáiának egyes kiemelkedő eredményei

A VIER PFoTEN együttrnűködik nemzetközi szinten több állatvédő szervezetiel a

kényszertömés és tolltepés nemzetközi betiltísáért. Ezek közé tartozik a francia "L214"
szeryezet, amely sántén sikeles kényszertömés elleni kamprány,t fol),tat Franciaorságban,
Néhány élvel koníbban a VieT Pfoten legnagyobb feldedtései közé taltozott egy
németoTsági libatenyésztő ég leleplezese, amely több ezel libát élve tépett meg egy olyan
géppel, arnelyet egyébként a vágás utrin, a vrágóhidakon hasznának. A VIER PFoTEN-nek
sikeriilt aá is bebizonyitani4 hogy eá a küönösen borzaszó á|latkinzást, aminek az
eredményeként sok liba közvetlenü a tépés után el is hullott, má év_ek ó@ fo]},tatLík, A
nagy német cég hrlaidonosát eltiltottlít az álattartá§tól

Majd később bebizonyítottá{<, hogy több német tollfeldolgozó élve tépett tollat vá§átolt é§

dolgozott fel. A felderités nagy méűa-reakciót vátott ki egész Euópában és üibb cég
felhagr'ott az olyan tolltermékek forgalmazásával, amelyek a felderitett tollfeldolgozóktól
származtak. (Lásd: Amazon, otto-Gloup, stb.)

A VIER PFOTEN aláírásokat g/íijtött 2010-ben az élve törtenő tolltepés elleq és hogy
mindenféle tolltepési módszelt betiltson az EU, Több mint 30.000 m€ánszemély írta alá a
peticiót nenrzetközi szinten. Magyarország és Lengyelomág legnagyobb libahústermelői
is tímogattlík a petíciót, továbbá ném€t és oszhák libatermelők is. Ezen kívül a
kereskedelmi szektorból is akadtak neves cégek, amelyek az EU állatvédelmi felelósnek
közvetlenül megirtík, hogy mind gazdasígi, mind állatvédelmi okokból szeretnéh hogy aZ

egész EU-ban mindenféle tolltépési módszert betiltsanak. (Tchibo, otto G.oup, Kaufland,
Norma, Lidl, Tegut, Spar, Qoelle, stb.)

A VIER PFOTEN 20l3-ban hatalmas sikelt könwelhetett el, ugyarris 2013 óta úem lehet

többé Európában olyan koznretikai szert forgalomba hozni, amit állatokon te§zteltek. Mi
több, ajövőben koznetikai szerek összetevói sem tesáelhetők kísérleti állatokon. A tilás
napj4 2013. március 1 l,-e igy ez történelíni nap a VIER PFoTEN életében!

Finanszírozás

A VIER PFoTEN és a NÉGY MANCS Alapítvány politikailag és péúzúgyileg fflggetlen
sze ezetek

A vlER PFoTEN iefizetkózl alapítqány é§ nelnzeti szervezetei munkijukat kizírólag
adományokból filarrsározzék, csak így tudják megőrimi ffiggetlenségiiket és döntési

szabadságukat.

10]4 Bud.pest.Bécsiút 120,j Tel,:+ 36 13010l49. + 36 l 302 4l37.1d:+ 3ó l 302 4137]
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Az adomlinyok jelentik a szeívezet alapját és biáosítják 1blyamatos munkájáL céljaik
nregvalósítiisához adományozóiktól nem csupán anyagi, hanem elvi támogaást is kapnak.

TudjáL, hogy adományozóik felé nagy felelősséggel tartoznak. ezért a kapott javakat

hatékonyan és mindenki szliúúIa követhetóen hasmáijrfi fel.

Muokatársak. Drofesszionalitás. hatókonv§ág

Meggyőződésiink, hogy a professzioná{is munkamódszer megnöveli tevékenységünk
hatékonyságát, aIni szintén az állatvédelem érdekeit szolgálja. Kötclességünknek tekintjük
munkatiársáink továbbképzését, valamint a megfelelő munkahelyi környezet és légkör
biáosításá1.

III.A NÉGY MÁNcs AlaDítvánY 2018. évi tevékenYsége Maqvarorszáeon

A nemzetközi vlER PFoTEN szervezelhez tartozó magyaroíszági NÉcY MANcs
Alapítváúy a fent i§meítetett célokat núzte ki 2005. évi indulásakor és követte mindaddig,
amíg álitott gazdasági érdeksereIem okán a bevezetóben emliten két gazdasági társaság

pert nem indííott ellene, sajnos a koínányzat által is támogatott széleskörú lejárató
kampány kíséIetében. A hazai Alapítvány az ezt követő éYekben ál|atvéd€lmi munkiját
tekintve rrá§r'fé§zt elleh€tetlenűlt és a 2018. évben, éppú§/, mint az azt megelőző
éYekben új kámpányt, ill€tve projektct n€m tudott indít8ni rz állatok védelme
érdekében, u§lanakkor törek§zik a már clért er€dmények felliartá§ára.

A következőkben megmutatjuk a kolábbi években elkezdett állawédelmi tevékenység

eredményeit:

kényszertömés é§ éIve történő tol|téDé§ elleli kampány

A magyarországi körülmények tökélelesen alkalmasak a szabadtaításos, minő§égi liba és

kacsa termelésre. mindenféle kényszeretetés és tolltepés nélkül. A liba és kacsatömés.

illetve az éIve történó tolltépés a legtöbb európai országban állatkínzásnak minősül és

ilyenként tiltott tevékenység.

1034 BudlDB( B&si úú l20.]T.l: +3ó l 30l0149, + 3ó l3024I]7, Fd:+ 36l 3024137;
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szórme kamDány

Hazírkbal az állatvédelmi törvény módosításrának keretein belül lát§rnk leheóséget egy
szőrmetelepeke vonatkozó működtetési tilalom bevezetésére,

A nenzetközi kanpányok eredményeként ma m,ir törvé y tiltja a kutya- és macskaszőrből
készült termékek - ru}uízati cilkek, kiegészítők, j átékok - behozAtalát az Ewópai Unióba.

A nYúIhú§ igazi ára

Célunk e körben a szabadtartásos nyi{tartás elérese volt. A nyulaknak ugyanis a

nagyiizemi nyűtelepeken kevesebb helye van, mint egy A4-es papír. A femrácsos

battériákban a nyulak nem tudnak még csak felágaskodai sem. Érzékeny talpukba belevág

a drótrács. A stressz és a kevés hely miatt a kannibalizmus mindennapi jelenség. Az
antibiotikum ha§ználata elengedhetetlen, a hormonok és egyéb hízlalást elősegíó szerek

használata sem ritka. A vére§, leharapott ffilelq a gennyezó szemek, a sérüIt és halott

nyulak tetemei a ketrecekben szintén a ketreces nyúltaítá§ mindennapjaihoz tartozlak. A
vágiisig elpuszfult egyedek száína a25vo-ot is eléTheti, Fóleg a n)ugati fogyasáók körében

nó egne jobban a felelősségtudatos vrásírlási igény és ezért csak ftjldön tartott nyú] húsát

vásároiják. A VIER PFoTEN nemzetközi szervezetnek sikerúlt 20l0-ben elémie, hogy 6

nagy eu]ópai nyúlterínelő cég megkezdte az átállást az í}gjnevezett ,,ftjldön tartáya', ahol

a nl.ulakat bokszokban tartját, csoportokban. Magyarorságon is tárgyalások indultak erre

vonatkozóan. A kereskedelmi szeklor is egyre jobban kelesi az igy termelt nli{hust,

Illeeáli§ kólyökkutya kere§kedelem

2018-ban Magyarországon mián, nem folytattuík karnpán},t az illegális kutyakereskedelem

felszámolrisáért, mivel aZ alapitvin),t Magyarorsz*on éó sorozatos támadá§ok miatt

magyaro§zági tevékenységiink nag}aészt ellehetetleníilt. Azonban továbbra is úgy
gondoljuk, hogy a kölyökkurya kereskedelem etikídan iizlet, amely áruként kezeli a

kölyökállatokat. Az anyjultól tű ko.án elszakított kiskutyákat elegendő víz, élelem és

103.1BldilcsL,Bacsiútl]0:'1e]:r]6]]t|lo].ls]]6]]]024]37,Fax+]6l302,1lj,i:
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oltások, illetve állatorvosi ellátá6 nélkül tartják a,,kutya gyárosok", hogy később az
elad,ásukkal haszonra tegyenek szeíí. Ezek a kutyrik zavartak lehetnek és könnyen
megbetegedhetnek, vagy agressávakká válhatnak, oltási bizonyitványaik, törzskön},veik
gyakan hamisak. A VIER PFoTEN nemzetközi szervezet továbbra is küzd a
zugtenyészetek felszámolásáért szerte a világban! Magyero.ság sajnos az egyik
legnagyobb kutyakereskedelmi csomópont Euópában,

Ló Droiekt

Az alábbiakban néhány példán keresztiil bemutatjuk mi mindent tett az Alapítványunk
lovak mentése érdekében.

200ó végén egy budapesti magánta.tásból megmentett 1ó. csuti t€sti és l€lki rehabilitációja
bel'ejezödöft. Sajnos azonbaú az örökbeadás megbízható új tulajdonos hiányában ez idáig
nem íóné meg. csuti jelenleg is a Bottyán Equus alapítvránynál él, Budapest közelében és
valószíniíleg most máí véglegesen ott is maíad. Alapítván}.]nk vállalla, hogy a lovat
halálig gondozza, ellátásáról gondoskodik és a felmeríilö owosi költségét íizeti,
ugyanakkor ezt a feladatot átvette tőliink alapítvrimyi háózatunk egy má§ik tagia az osztúk
Vercin Photenlrilfe. A Bottyán Equus alapitvány egyébként sérüt, beteg és megkinzott
lovakról gondoskodik,

Aiapítványunk 2010. auguszfus 23-án a szerződés megszegése miatt visszavette a 2007.
október 30-án Rétságró! megvásárolt, 2009 áprilisában öIökbeadott, ,,Tobi" névre hallgató
lovat, melynek gondozásra lblkérte a Jeddi Farmot. .A Jeddi Farm tulajdonosai vállalták,
hogy a |ovat az együttrnúködés fennállásáig gondozzák. ellátják. A NEGY MANcs pedig
vállalta, hogy ameddig a ló a nrlajdonában varr, nindennemü elláúfuínak es orvosi
költ§égeinek teljes össz€gét fedeá.

Örömmel adtunk hírt arról, hogy 2012 november l-től Tobinak sikerűt jó, gondoskodó
gazdát találni, viszont az öröm korainak bizonyult. 2013 novemberétől azonban valóban
sikerüh Tobinak felelő§ állatlartót találni, aki az eltelt 4 és % év alatt bebizonyította, hogy
Tobinak igazi, szerető, végleges gazdája |esz. Áz új gazda életében bekövetkező váratlan
anyagi nehézseg miatl a Négy Mancs AlapiMfuy wíllalta hogy további l évig 2015
dec€mberéig - üiínogatást ad Tobi ellátásához, hogy a 1ó maradhasson új gazdájánál, A ló
éIetét azóta is figyel€mmel kísérjük, és nagy örömiinkle szolgál ló és gazdája ilyen
szerencsés egymásf a találá§a.

Említésrc méltó még, hogy a Négy Mancs Alapítvány a 1ó mentéssel foglalkozó Bottyan
Equus alapitvány közreműködésevel támogatiiMba vett egy ,Jake" nélTe hallgató lovat,
akinek az volt a biine, hogy Romániában nem a megfeleló reten legelt és ezért a rét
nrlajdonosa kiwígta a lyelvét. AZ orvosi segítségnek köszönhetően Jake rendbejött és most

I0]4 Büda9€§,l, Bacsi úú l20; Tel: +]6l30l0149.+3ó | 3024137. F& + 36 l ]024137;
E_mait onie7.d.ce.n!,!]§-i!; §awj§-nd6.hu
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boldog napokat tölt ó is új gazdáján?n, melt 2015 augusztusában számára is találtunk
gondoskodó, szerető gazdít.

Továbbá alapitv.ínyunk 3 póni Ausztriába törtéílő szálitl§'át Átéá^. 2015 nyarrán. Ezek a
pónik 4_5 éwel ezelőtt Ronlániából kerültek Magyarorságra, ahol egy álatszerető hölgy
alíirldi tanyáján éltek. A hölgy elköttöZött, e4Árt ezEknek a póniknak is azonnal új gazdát
kellett találni, alni sikedilt is. Az új gazda Ausztriában él, válalta mind a három lovat és
így a 3 eg},ínáshoz rugaszkodó póni egyiitt lett elszíllítva új gazdájához.

További esernények

2018-ban is igyekeáiink az á]latbaÁt lakosságon és a bajba kelüt állatokon segíteni.
Munkatársunk valarnennyi állatkínzással, illetve álatvédelemmel kapcsolalos lakossági
bejelentést készséggel fogadott e-mailben és telefonon keleszttil, és a tőle telheó módon -
az illetékes hatógígoL ill€tve a többi állatvédő §zervezet bevonásával _ igyekezett
megoldást taláni.

Adoúányok

Az alapítvánlunk elleni t{rmdások ellenére a 2018. évben is voltak támogatóink. Az év
végére állatbanít námogatóink összesen flLIF 30.000.-Ft-ta] járú+-ak boná
tevékenységiinkhöz. AtapífuánFnk a 2018. évben nem vett lé§á pályázaton. Az 9ZIA
l%-okból 2018_ban 457 000.- Ft összegú felajánlást kapfunk. Egyéb pénzbeli adomány
temészetes vagyjogi személytól nem érkezett résziinloe.

közDonti költsóqveté§i §zervtől kfllott támogatá§ok kimutatá§a

Az alapitvány 20l8-ban nem ré§zesü]t költségvetési tímogatísban.

]0],1Büdapcst,l]úcsi lr0: T.l: ] 361]0l 0]4! ']6 ] ]02.|]37. Fa\ + :]6 l30]] 4l3r:
E,mail ofijÉanee}j8!!!!!r!] \§\ l n.9l ílan.s hu
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A vezetó tisztséqviselőknek n\,lúitoű iuttaiá§ok értéke. illetve ö§§zeee

Az alapítvány kunítola az alapítván),tól a kurátori munkájáért díjazrisban nem reszesü,
feladatát trirsadalmi munkában látja el.

cé| szerinti iuttatások kimutatr{sa

Az SZJA 1%-okból befoiyt 353.530_- Ft értékbeí alapítványunk tárgyi adományt vásárolt
az ,,Állat és Ember" Á at és Természetvédó Egyesület részere.

A jelen közhaszrrúsági jeleltést a L-uTátoI elfogadja,

Budapest,20l9.05.08.

D-]l o- V)-,,r-v,
Dávid Katalin

kurátoí

AuPíílÁíu
!,l1G4 ad&?ért

a§crí ct 
'2o. 

lí ,fr-
ll ré!ái, :, a 8 ir95r - r-.1 /

l0:]4 Bud.pest. Bécri úl l20ll'§l +]6i]1]]al49.+]6l]024lj7.Fa\:+3ól]02,1l37l
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