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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Amely készült az MVGYOSZ Országos Elnökségének 2012. december 4-én (kedd) 

10:00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 

Budapest, Hermina út 47.).  

  

Az elnökség tagjai közül jelen vannak:  

  

 Szakály Melinda elnök, 

 Dr. Tóka László alelnök,   

 Dr. Nagy Sándor elnökségi tag 

 Németh Orsolya elnökségi tag, 

 Barnóczki Gábor elnökségi tag, 

 Kuminka Györgyné elnökségi tag, 

 

Továbbá: 

Dr. Micserics József hivatalvezető, 

Kutor Sándorné gazdasági vezető, 

Kroll Zsuzsanna érdekvédelmi vezető, 

Erhart Péter érdekvédelmi csoport tagja, 

Szőllősi Szilvia, a Vakok Világa c. újság szerkesztője, 

Baráth Barbara jegyzőkönyvvezető. 

 

Szakály Melinda köszöntötte az elnökségi tagokat. Dr. Nagy Sándor a 

minisztériumban folytatott tárgyalás miatt később csatlakozik az üléshez. Kovács Béla 

elnökségi tag betegség miatt van távol. Az elnökségi ülés 5 elnökségi taggal 

határozatképes. 

 

Az elnökség az alábbiak szerint elfogadta, majd határozatban rögzítette a napirendi 

pontokat.  

 

 

90/2012. (XII. 4.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2012. december 4-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 

1. Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója 

2. Az új bértámogatási rendszer változása kapcsán kialakult helyzet megvitatása 

3. A Fejér megyei tagegyesület támogatásának megvitatása  

4. A 2013. évi DM kampányterv megvitatása  

5. Döntés a Látóhatár Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban 

6. Tájékoztató a Vakok Világa című újság további sorsáról  

7. A 2013. évi vezetői továbbképzés szükségességének megvitatása 

8. Bejelentések, vegyes ügyek 
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Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

1. napirendi pont: Az elnök és az elnöki kabinet beszámolója 
 

Az elnökség előzetesen megkapta az elnöki kabinet beszámolóját. 

 

Kuminka Györgyné helyreigazítást kért a Vakok Világa legutóbbi számában megjelent 

gyógyszeres dobozokon lévő Braille-feliratokkal kapcsolatban. Az erre vonatkozó 

teljes határozati szöveg leközlésre kerül a legközelebbi számban. A gyógyszeres 

dobozokon a nagybetűjel használata nem javasolt. 

 

Dr. Nagy Sándor kérdésére Szakály Melinda elmondta, hogy részt vett a természetes 

személyek október 19-ei gyűlésén, ahol összesen 7-en voltak jelen. Még mindig 

megkérdőjelezik, hogy a szövetség számos pályázattól esik el azért, mert természetes 

személyek is vannak az ernyőszervezetként működő megyei szervezetek mellett. Jelen 

pillanatban nincsenek tisztában a jogi viszonyokkal. A gyűlésen Szakály Melinda 

ismertette az EET előterjesztési javaslatát, miszerint a természetes személyek külön 

szervezeti egységét hozná létre a szövetség. A jelenlévők között senki sem vállalná a 

képviseletet és a vele járó felelősséget. 

 

Németh Orsolya kérdésére Kroll Zsuzsanna válaszolt, aki elmondta, hogy a Civil 

Liciten a Telecom vitte el az MVGYOSZ felkínált szolgáltatását 320 ezer forintért. A 

kikiáltási ár 150 ezer forint volt. A programot Kroll Zsuzsanna prezentálta, az 

előkészületekben az elnöki kabinet minden dolgozója részt vett. A Civil Licites 

program egy családi nap lesz, ahol a nyertes megismerheti a kutyaiskolát, a 

szolgáltatás címe Mosolyvár.  

 

Megjegyzés: dr. Nagy Sándor, az első napirendi pont tárgyalása közben megérkezett, 

így az elnökségi tagok száma 6 főre módosult.  

 

91/2012. (XII. 4.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az elnöki kabinet munkájáról adott tájékoztatást elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag, mivel időközben 

dr. Nagy Sándor megérkezett) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
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2. napirendi pont: Az új bértámogatási rendszer változása kapcsán kialakult 

helyzet megvitatása 

 

 

Dr. Micserics József vázolta a bértámogatással kapcsolatos tudnivalókat: 

A probléma összetett. Nem csak a 2013-as gazdálkodásra fog kihatni és a munkaerő 

gazdálkodásra, hanem 2014-től alapvetően meghatározó lesz. A jövő év átmeneti 

évnek ígérkezik. Próbáltunk pénzügyi koncepciókat készíteni, de továbbra is sötétben 

tapogatózunk, mert az a kérdés, hogy tudunk-e pályázni, és ha igen, milyen 

feltételekkel. Azt sem lehet tudni, hogy kikre és mennyi összeget nyerünk, korrekt 

számításokat még nem lehet az elnökség elé letenni addig, míg nem tudják az 1 főre 

eső kormányzati támogatást. A dolgozók tájékoztatása megtörtént, akik nyilatkoztak 

arról is, hogy a komplex vizsgálaton részt kívánnak-e venni. Akiknek nincs meg a 

tanúsítvány, nem vehet részt a pályázaton. Eddig 10 dolgozó nemleges nyilatkozatot 

adott, és 7-en vállalják a felülvizsgálatot. Ez problémás a bérek oldaláról, valamint a 

pótolhatóság szempontjából. A problémát orvosolni szükséges. Az alap felállás 

továbbra is az, hogy a tagság ebből minél kevesebbet érezzen meg, így szervezzük át a 

tevékenységeket. Közvetett úton ez érinti a segítőket és az adminisztratív személyzetet 

is.  

 

A mentort belső forrásokból meg lehet oldani. Felmerült pl., hogy Kroll Zsuzsanna 

lehetne a tanácsadó, Erhart Péter a mentor, és így a külső szakember nem kerülne 

plusz költségbe. 

 

Kb. 1 millió forint lepályázható összeg várható, 35 milliárd Ft-ot akarnak beletenni, 

tájékoztatott erről dr. Nagy Sándor. Bértömeg gazdálkodás lesz. Németh Orsolya és 

Dr. Nagy Sándor értelmezése szerint a segítőkre külön összeget határoznak meg, így 

szól az EU-s rendelet is. Dr. Micserics József és Szakály Melinda máshogyan 

értelmezte a törvényt. A központnál maradó pénzt, ha csak dolgozókra költenék, akkor 

30 millió forintot hozzá kellene tenni a jelenlegi bérszint mellett, ebben nincs benne a 

szolgáltatás. Mondta el a hivatalvezető dr. Tóka László kérdésére.  

 

3. napirendi pont: A Fejér megyei tagegyesület támogatásának megvitatása 
 

Fejér megye nem tett lépést annak érdekében, hogy az elszámolása a jövőben sikeres 

legyen, és a pályázatíró tanfolyamon sem vett részt - mondta el Szakály Melinda a 

napirend előterjesztésénél.  

 

Szerződéses viszonyban mindig szolgáltatás áll szemben ellenszolgáltatással. Fejér 

megyének szerződésbe foglalt elszámolási kötelezettsége van. A tapasztalat azt 

diktálja, hogy Fejér megye nem számol el rendesen a leosztott állami támogatással, ha 

ennek ellenére megszavazzák Fejér megyének a költségvetés leosztását, akkor 

felelőtlenül jár el az elnökség. Alternatívákat kínáltak fel a problémák orvoslására és 

segítséget ajánlottak a fejlődésre, melyet nem fogadott el a Fejér megyei vezetőség. 
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Többen egyetértettek Dr. Nagy Sándor által elmondottakkal, Fejér megye 

támogatásával kockázatot vállal a szövetség. Közel 2,4 millió Ft körüli összeget kapna 

az egyesület. 

 

Az OE határozati javaslata a következő: 

 

 

92/2012. (XII. 4.) sz. Elnökségi Határozat 

 Az OE a 2013. évi költségvetés leosztásával kapcsolatban a következőről határoz: 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésében a 2013. évi költségvetési 

soron a Szövetség részére megítélt támogatási összegből 2013. évben a 2012. évi 

felosztással ellentétben a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete is részesül. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag, (Kuminka Györgyné, dr. Tóka László) 

A határozatot ellenezte: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, dr. Nagy Sándor, Németh 

Orsolya, Szakály Melinda) 

Tartózkodott: - 

 

A határozati javaslatot nem támogatta az Országos Elnökség. 

 

Az elnökség jelen napirendi pontnál tárgyalta a Vakok és Gyengénlátók Komárom-

Esztergom Megyei Egyesületétől érkezett levelet a 2013. évi költségvetési támogatás 

egyesületek felé utalandó összegével kapcsolatban. A komáromi egyesület javaslata, 

hogy a továbbadandó összeg az egyesületek között egyenlő arányban kerüljön 

felosztásra, a taglétszámra való tekintet nélkül. A javaslatot a Nyírségi Látássérültek is 

támogatták. 

 

Az elnökség elolvasta és megtárgyalta az előzőleg kiküldött két levél tartalmát, mely 

új információval nem szolgált, mivel az elnökség a költségvetés felosztásakor hozott 

döntése során az ismételten felmerült szempontokat már megvitatta.  

  

Az elnökség a következő határozatot hozta a javaslattal kapcsolatban: 

 

 

93/2012. (XII. 4.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a 2013. évi költségvetési leosztást érintő két, a Vakok és 

Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete és a Nyírségi Látássérültek 

Egyesülete által megfogalmazott levél megvitatására összehívja az Egyesületi Elnökök 

Tanácsát 2013 januárjában, majd az EET javaslatait 2013 februárjában az MVGYOSZ 

sztenderdizációs bizottsága elé terjeszti, és az OE ezt követően dönt a 2013. évi 

költségvetés leosztásáról. 
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Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

4. napirendi pont: A 2013. évi DM kampányterv megvitatása 

 

 

Az Országos Elnökség a jövő évi Human Dialog Kft. kampány tervével kapcsolatos 

tájékoztatást tudomásul vette. Továbbá megismerte a Felügyelőbizottság tájékoztatását 

az adománygyűjtés szabályainak változásairól (2. sz. melléklet) és úgy döntött, hogy a 

Human Dialog Kft.-vel a szerződésmódosítás ügyében fel kell venni a kapcsolatot. A 

felügyelőbizottságot december 31-ig kell tájékoztatni a szerződés módosítását illetően. 

 

Dr. Micserics József tájékoztatja az elnökséget, hogy megtörtént a hivatalvezetői 

bérrendezés. Az inflációt követve, - a 76/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat szerint - 

januárig visszamenőleg 3,9 % került kifizetésre.  

 

 

5. napirendi pont: Döntés a Látóhatár Alapítvány megszüntetéséről 

 

 

Burger Beatrix elnök asszonytól érkezett levél a Látóhatár Alapítvány megszüntetési 

kérelmével kapcsolatban kiküldésre került az elnökség részére (3. sz. melléklet). 

 

Németh Orsolya szerint a levél írójának bocsánatot kell kérnie a levélben szereplő 

állítása miatt, miszerint a helyzetet a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesülete (VGYKE) vállalkozása eredményezte. Ez az állítás nem igaz, 

mivel Suhajda István és Novák Emese nem a VGYKE megbízásából végezte a rábízott 

feladatokat, hanem az alapítvány állapodott meg velük. A VGYKE-től kb. 425.000 Ft-

ot vittek el, de miután azonnali rendkívüli felmondással elbocsájtották őket aznap 

elszámoltak a hiánnyal. Ez volt 2008. decemberében. Az, hogy a Látóhatár 

Alapítványból is eltűnt pénz, 2009 tavaszán derült ki. Bírósági döntés tavaly született 

az ügyről.  

 

Szakály Melinda javaslata, hogy kérjék be a hivatalos dokumentációt, és a következő 

elnökségi ülésre hívják meg a kuratórium képviselőjét.  
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6. napirendi pont: Tájékoztató a Vakok Világa c. újság további sorsáról  

 

 

Az alapszabály módosítása során a főszerkesztő megnevezést módosítani kell. 

 

Szakály Melinda javaslata, hogy a Vakok Világa újság szerkesztését próbálják meg az 

egyesületeknek kiadni, akiktől ajánlatokat kell bekérni a szerkesztést és a költségeket 

illetően.  

 

 Németh Orsolya támogatja a javaslatot.  

 

Szakály Melinda további javaslata, hogy a támogatási szerződés foglalja magában azt, 

hogy az egyesületek hányadikáig küldhetik be cikkeiket. Ezután megbízásban lehetne 

alkalmazni valakit, hogy szerkessze le, küldje ki az egyesületnek, akik nyomtatnák, 

terjesztenék saját tagjaik között.  

 

A Vakok Világa megszüntetését, (megszüntetését) leépítését, amortizálását Dr. Tóka 

László nem támogatja. Nem beszámolókkal kell foglalkoznia a VV-nek, hanem a 

magyar vakügy aktuális kérdéseivel. Színvonalasabbá kell tenni az újságot.  

 

Szőllősi Szilvia szerint be kell látni, hogy az újság szerkesztéséhez nem elég olyan 

szerkesztő, akinek egyébként sok más feladata is van mellette, ezért nem elvárható, 

hogy minden eseményen ott legyenek. Erre a feladatra egy főállású, csak ezzel 

foglalkozó képzett ember kell, aki járja az országot és megírja a cikkeket. Ez nagyon 

költséges lenne, amit a VV nem fog tudni behozni. Szőllősi Szilvia 2013. január 2-től 

nem áll a szövetség alkalmazásában, a szerkesztői és adminisztrációs feladatokat 

véleménye szerint látó emberre kell bízni.  

 

Kuminka Györgyné elmondta, hogy minimum lenne az, hogy a határozatokat 

szövegszerűen leközöljék az újságban, az ülésen részt vevők név szerinti 

megnevezését felesleges információnak tartja. 

 

Dr. Nagy Sándor egyetért azzal, hogy a Vakok Világa az MVGYOSZ-hez tartozik. 

Egyetért Szilviával is, hiszen sok pénz kell ahhoz, hogy jól működjön az újság. 

Véleménye szerint az elnökségi tudósításokat továbbra is le kell hozni és név szerint 

meg kell említeni az ülésen résztvevőket. Továbbá azokat a témákat is fel kell sorolni, 

mely ügyekben az elnökség határozatokat hozott. Dr. Tóka László a témaválasztásnál 

minden olyan minisztériumokkal folytatott levelezés kivonatolt változatát leközölne, 

ahol az MVGYOSZ a vakok érdekképviseletével kapcsolatban lépett fel. 

 

Az elnökségi tagok egyetértettek abban, hogy a VV szerkesztése mindenképp a 

szövetség feladata kell, hogy legyen.  

 

Németh Orsolya véleménye, hogy a sztenderdek közé is be lehet tenni, hogy írjanak az 

egyesületek cikket. Dr. Tóka László szerint a színvonal attól nem nő, hogy az 

egyesületek küldenek be cikket. 
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Kuminka Györgyné elmondja, hogy a jövő héten indulnak be a várható reformok, 

újítások a Braille-pontírás területén. A Vakok Világa az egyetlen fórum, amin 

keresztül el lehet jutni azok felé, akik a pontírást olvassák.  

 

Az Országos Elnökség az újság megszüntetését nem támogatja. A Vakok Világa 

szerkesztését ideiglenesen belső átcsoportosítással kell megoldani. A januári elnökségi 

ülésen pályázatot kell kiírni, addig a hivatalvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a 

Vakok Világa zökkenőmentesen megjelenjen, mondja el Szakály Melinda.  

 

 

7. napirendi pont: A 2013. évi vezetői továbbképzés szükségességének 

megvitatása 

 

Dr. Nagy Sándor javaslata, hogy inkább kisebb, egy napos továbbképzéseket kell 

szervezni, az aktualitásoknak megfelelően. A képzés színvonalas legyen, inkább 

fizessenek érte a résztvevők egy minimális összeget, ha ez a szövetségnek valóban 

teher. Az elnökség egyetért a javaslattal, a képzés előtt fel kell mérni az igényeket. Az 

elhangzottakat Dr. Micserics József reálisnak tartja.  

 

Szakály Melinda sem támogatja a hosszú, több napos továbbképzéseket. Az elnökség a 

következő határozatot hozta: 

 

 

94/2012. (XII. 4.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE fontosnak tartja a vezetői továbbképzést, de a tagegyesületek és a központ 

anyagi helyzetére, valamint a jogszabályok és az aktualitások változására való 

tekintettel úgy határoz, hogy a 2013. évben az MVGYOSZ több egynapos 

továbbképzést tart, esetleg szakemberek meghívásával.  

 

Indokolás: 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
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8. napirendi pont: Bejelentések, vegyes ügyek 

 
Döntés a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány alapító okiratában 

bekövetkező változások elfogadásáról 

 

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány képviselőjétől érkezett 

dokumentumok előzetesen az elnökségi tagok részére kiküldésre került. A papírok 

beadásra készen állnak. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a változtatásokat, melyről 

a következő határozatot hozta: 

 

 

95/2012. (XII. 4) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 

alapító okiratában bekövetkező változásokat, illetve az alapító okirat módosításokkal 

egységes szerkezetben foglalt szövegét egyhangúlag elfogadta.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

 

Szakály Melinda tájékoztatja az elnökséget, hogy az Emberi Jogi Kerekasztalban való 

működésre c. felhívásra a bizottság értékelése alapján az MVGYOSZ bekerült az 

1039/2012. (II.22.) Korm. határozatban megjelölt Emberi Jogi Kerekasztal tagjai közé.  

 

A Kormányhatározat kimondja, hogy az Emberi Jogi Munkacsoport Kerekasztalt 

működtet, amelynek célja, hogy a Munkacsoport konzultációt folytathasson az emberi 

jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil, érdekképviseleti, szakmai és 

alkotmányos szervezetekkel, továbbá ajánlásokat fogalmazzon meg a Munkacsoport 

tevékenységével, feladataival összefüggésben. 

 

A Kerekasztal tagjai között a Munkacsoport tagjai mellett helyet kap az alapvető jogok 

biztosa, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elnöke, valamint az elnök és alelnök által részvételre és 

véleményalkotásra felkért alkotmányos és civil szervezetek delegáltjai. 

 

Az elnökség döntése alapján az MVGYOSZ Dr. Nagy Sándor elnökségi tagot 

delegálja a munkacsoportba.  

 

 

Dr. Nagy Sándor tájékoztatásként elmondja, hogy a kormány megváltoztatja a 

fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló törvényt, ennek érdekében az 
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Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) három munkabizottságot hozott létre. Az 

akadálymentesítés; az ENSZ egyezménnyel való kohézió megteremtése, elsősorban a 

fogyatékosság újradefiniálása, illetve a Fot egyéb területeinek újraszabályozása 

kapcsán. A mai ülésen az akadálymentesítéssel kapcsolatos munkacsoport kezdte el 

munkáját. Az MVGYOSZ delegáltja, Dr. Nagy Sándor folyamatosan tájékoztatja az 

elnökségi tagokat a működésről, ezzel kapcsolatban kéri az elnökséget, küldjenek 

javaslatokat a témában.  

Egyik legfontosabb javaslat az életvitelt megkönnyítő eszközök szabályozása. A 

nemzetgazdasági minisztérium embere is ugyanezt az elvet vitte be a testközeli és test-

távoli segédeszközök szabályozása kapcsán. Ilyen pozitív hozzáállás a kormány 

részéről korábban nem volt tapasztalható. Szeretné, ha a főosztályvezető úr is az ügy 

mellé állna. 

 

 

A látássérültek tarthatatlan segédeszközhelyzetével kapcsolatban az MVGYOSZ 

levélben kereste meg az államfőt, melynek következtében a miniszterelnöki hivatal 

találkozót kért segédeszközkérdésben, ahol az elnök asszony vázolta a segédeszköz 

problémákat. A megbeszélés vége felé egy olyan koncepció is kilátásba került, hogy 

akár megváltozott munkaképességűek bevonásával, esetleg teremtenek arra módot, 

hogy egy állami cég gyártsa a fehér botokat, mivel a jó minőségű fehérbotokat készítő 

magyarországi gyártók megszűntek.  

 

 

Kósa Ádám kereste fel azzal a szövetséget, hogy a hazai érdekvédelmi szervezetek 

jogalkotási tevékenységét megtámogatva, európai parlamenti forrás felhasználásával 

magas színvonalú, hasznos tanulmányok írására kerüljön sor. A tanulmányok - azok 

elkészültét követően - szabadon felhasználhatóak lennének, egységes szerkezetben. 

A tanulmányok célja, hogy az adott szervezet számára fontos és csak az általa 

képviselt csoport érdekében megfogalmazandó jogalkotási javaslatokat magyar 

nyelven bemutassa. 

 

A szolgáltatói szerződés címét Dr. Micserics József adta: 

„A látássérülteket érintő jogszabályi hiányosságok és anomáliák a magyar jogrendben, 

különös tekintettel a látássérültek önálló életvitelét elősegítő, életminőségét javító és a 

társadalmi integrációt előmozdító komplex jogszabályra” 

 

A tanulmány elkészítéséhez egy jogászcsapatot fognak felkérni. A határidő szűkös, 

maximum 2 hónap áll a rendelkezésre.  

 

Dr. Micserics József beszámol arról, hogy van egy Kft., aki a szövetségnek eddig gond 

nélkül, jó minőségben szállította a Braille-papírt, de egyszer hibás mennyiséget hoztak 

és azóta is zajlik a vita közöttük, hogy minőségileg mennyire volt megfelelő a 

szállítmány. Odáig jutottak, hogy fizetési meghagyást bocsátottak ki ellenük, amire 

ellentmondtak, úgyhogy perré alakul a történet. Több mint két órás videó anyag áll a 

szövetség rendelkezésére az átadás-átvételről.  
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A jövő évi első EET időpontját január 10-re, a következő elnökségi ülés időpontját 

január 16-ára tűzték ki.  

 

Az elnökségi ülést Szakály Melinda bezárta. 

 

Kmf.  

 

 

 

 

 

 

……………………………….   ……………………………… 

             Szakály Melinda      Baráth Barbara 

        elnök              jegyzőkönyvvezető 

 


