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I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
A FUNDUS Kft. 1995. Január 01-én alakult. A tulajdonosi köre magánszemélyekből áll, a 
tagok összetétele változatlan. A társaság tagjainak a szavazati aránya a következő: 
 

Dr. Horváth Csaba  50% 
Dr. Schmidt József  50 % 

 
 
A Társaság képviseleti joggal felruházott ügyvezetője: 
 

Dr. Horváth Csaba,  
   

 
 
A mérlegbeszámoló aláírására jogosult ügyvezető személyi adatai: 
 

Dr. Horváth Csaba Pécs Kakukk u. 21/1 
   

 
 
A Kft-nél felügyelő bizottság nem működik, tekintve, hogy rendeletileg nem kötelezett rá. 
 
Számviteli szolgáltatást végző: Gondoldó Kft. 
     Dr. Biróné Dr. Papp Ilona 
     reg.szám: 125771 
 
A társaság a számviteli törvény előírásai miatt könyvvizsgálatra nem kötelezett.  
 
A társaság alaptőkéje a megalakuláskor 1 millió Ft értékű volt, amelyet a tagok 2000. évben 
4,0 millió Ft-ra emelték fel, majd a Pécsi Fundus Gmk. Beolvadásával 4 040 eFt-ra 
emelkedett. 
 
 
A társaság székhelye:   7621 Pécs, Teréz u. 1. 
 
 
Alaptevékenysége   Ingatlan értékesítés közvetítése, ingatlan értékbecslés. 
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A társaság főbb azonosító adatai a következők: 
 

• = cégjegyzék száma:   02-09-062878 
 
• = működési formája:   Korlátolt felelősségű társaság 
 
• = KSH számjele:   11015479-6810-113-02 

 
• = adószáma:   11015479-2-02 
 
• = alapítói vagyona:   4.040 ezer Ft 
 
• = bankszámla vezetője:   SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET   
 
• = bankszámla száma:  50800104-11029719   
 
• = könyvvezetés módja:  kettős könyvvitel 

 
• =a beszámoló formája:  éves egyszerűsített beszámoló 

 
 
A Kft a következő főbb számviteli alapelvek alkalmazásával működik : 
 
A társaság éves egyszerűsített beszámolót készít, amelynek részei a mérleg, az eredmény 
kimutatás és a kiegészítő melléklet. 
A vállalkozás az összköltség típusú eredmény-kimutatást készíti el az éves egyszerűsített 
beszámolóban. 
 
 
A Kft-nél a mérleg fordulónapja: a tárgyév december 31.-e. A mérleg-beszámoló készítésének 
időpontja január 31.-e. 
 
A mérleg, eredmény kimutatás, a kiegészítő melléklet letétbe helyezésének és nyilvánosságra 
hozatalának ideje a tárgyévet követő év május 30.-ig a rendeleti előírással megegyezően, 
függetlenül a jóváhagyó taggyűlés időpontjától. 
 
 
A társaság számviteli politikája öt kötetből áll:  
 

1. / Számviteli politika 
2. / Számlarend 
3. / Leltározási Szabályzat 
4. / Értékelési Szabályzat 
5. / Pénzkezelési Szabályzat 
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A belső szabályozás alapvetően keret jellegű, az egyes szabályzatok tartalmilag egymásra 
épülnek, és teljes körűen átfogják a Kft gazdasági eseményeit érintő elszámolási rendszert. 
 
Az alkalmazott elvek, eljárások és módszerek a teljesség igénye nélkül a következők: 
 
A társaság a tulajdonát képező eszközökre az adórendelet szerinti értékcsökkenési kulcsokat 
és szabályokat alkalmazza. Az 100 ezer Ft értékhatárt meghaladó eszköz beszerzések esetében 
a bruttó értékre vetítve évenkénti elszámolással, az eszközök üzembe helyezését követő naptól 
kezdődően számol el értékcsökkenési leírást. A 100 ezer Ft alatti értékhatárral beszerzett 
vagyontárgyakat azonnali költségelszámolás mellett amortizálja a társaság. Ezt a döntését a 
birtokában lévő vagyontárgyak műszaki állapota indokolja. 
 
A társaság valamennyi beszerzett vagyontárgyat a beszerzési áron aktiválja. A társaság a 2001. 
Január 1. után beszerzett tárgyi eszközökre maradványértéket állapít meg, amelyet a tárgyi 
eszközök egyedi nyilvántartó kartonjain is rögzít.  
 
A vásárolt készletekről a cég év közben analitikát vezet, a szállítói számlák alapján először 
készletre vétel történik, majd feladások alapján történik a költségek elszámolása a 
könyveiben. Év végén a meglévő készleteket leltározza és a mindenkori utolsó beszerzési áron 
értékeli. A leltári értékkel a költségelszámolást korrigálja a nyitókészlet értékéhez viszonyított 
eltérés előjele szerint. 
 
A Kft számlarendje a végzett tevékenység elszámolási számláit teljes-körűen tartalmazza, a 
főkönyvi számlák további bontására a külső adatszolgáltatások és a belső információs igények 
szerint kerül sor. A társaság csak abban az esetben módosítja a számlarendjét, ha olyan 
főkönyvi számla megnyitására kerül sor, amelynek a megnevezéséből nem derül ki 
egyértelműen annak tartalma. 
 
A társaság számítógépes eljárással végzi a főkönyvi könyvelést, a kettős könyvvitel keretén 
belül az 5-(8)-9 főkönyvi számlákon mutatja ki az eredmény tételeket, 6-7. számlaosztályt 
nem használja. Havonta készít könyvelési zárlatot. A főkönyvhöz kézi úton vezetett analitika 
keretén belül kapcsolódik a befektetett eszközök nyilvántartása, a személyi jövedelem 
analitika, az adó analitikák, nyilvántartások. 
 
A társaság a számviteli alapelveket és azok alkalmazásának módját a belső szabályzataiban 
rögzítette, azoktól eltérés sem a bázis évben sem a tárgyévben nem történt. A cégnél lényeges 
hibának a mérleg főösszegének 1 %-át meghaladó eltérés számít, fajlagosan kis értékű eltérés 
csak a vevőállománynál minősíthető, kis értékű eltérésnek számít a 100 ezer Ft értékhatár 
alatti tétel. 
 
Amennyiben a saját tőkét érintően feltárt eredményt módosító hiba együttes hatása a 
beszámolási időszakban a saját tőke 25 %-át meghaladja, úgy az a társaságnál jelentős 
hibának minősül, és az érintett gazdasági év mérlegbeszámolójának újbóli közzétételi 
kötelezettsége áll fenn. 
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A vevő és szállítók folyószámláinak analitikus nyilvántartását a főkönyvi számlák 
megbontásával vezeti, az érintett partnerekkel egyeztetett módon könyv szerinti értéken 
leltározza. 
A köztartozásokról és a hozzájuk kapcsolódó bér, jövedelem kifizetésekről az adó és TB 
rendeletek által előírt tételes nyilvántartásokat vezeti a társaság. 
 
A társaság a vonatkozó számviteli alapelvekkel összhangban készítette el a 
mérlegbeszámolóját, értékelési eljárásai a megfelelnek az óvatosság elvének, a 
mérlegbeszámoló elkészítése során az alapelvektől egyetlen esetben sem történt eltérés. Az 
értékelési eljárások, módszerek a bázis évvel azonosak, ezért egyetlen mérleg tételnél sem 
szükséges külön indokolás az értékeléssel összefüggésben. 

 
 
 

II. SPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ FEJEZET  
 
II/1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
A Kft mérlegében szereplő eszközök összértéke 14 399 eFt, szemben a bázis időszaki 13910  
eFt-al. A két év között az eszköz állomány struktúrája jelentősen nem változott. Az eszközök 
összetétele az alábbi számadatokkal jellemezhető: 
 

  Előző év   2010.12.31 
        

Befektetett eszközök összesen 89,88%    85,42% 
Ebből:       
Immateriális javak 0,08%   0,01% 
Tárgyi eszközök 89,81%   85,40% 
Befektetett pénzügyi eszközök 0,00%   0,00% 
Forgóeszközök 10,12%    14,58% 
Ebből:       
Készletek 0,00%   0,00% 
Követelések 2,93%   2,85% 
Pénzeszközök 7,19%   11,74% 
        
Aktív id őbeli elhatárolások 0,00%    0,00% 
        
Eszközök összesen 100,00%    100,00% 

 
 
 
A Kft befektetett eszközeinek nettó értéke a tárgyévben 12 299 eFt, szemben a bázis évi 12 
503  eFt összeggel. Az előző évhez viszonyított állományhoz képest 204 eFt összegű a 
csökkenés. 2009 évben is a társaság ingatlanait piaci értéken értékelte. 
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Az elhasználódási fok az egyes eszközöket érintően eltérő a következők szerint alakul: 
  

Megnevezés 2009 2010 
Vagyonértékű jogok 98,25 % 99,70 % 
Szellemi termékek 0 % 0 % 
Ingatlanok 23,83 % 25,71 % 
Műszaki berendezések 96,42 % 98,30 % 
Egyéb berendezések 100,00 % 100,00 % 

 
A tárgyévben hasonlóan a bázis évihez kizárólag terv szerinti értékcsökkenési leírás került 
elszámolásra összesen 275 eFt értékben.  
Ebből a beszámolási időszakban kis értékű (100.000,- Ft alatti) eszköz beszerzés 71 eFt-ot 
tesz ki. 
 
A tervszerinti értékcsökkenési eljárás módosítására nem került sor. A társaság a 2010. Évben 
hatályos számviteli törvény szerint a 2010. január 1. után beszerzett tárgyi eszközökre 
maradvány értéket határozott meg, amelyet az egyedi nyilvántartó kartonokon rögzített. A 
társaság a 2010. Évben beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozóan maradványértéket 0 Ft-ban 
határozta meg. 
 
A társaság rendelkezésére álló immateriális javak, és tárgyi eszközök állományának részletező 
adatait az 1.-2. Mellékletek tartalmazzák. 
 
A Kft készletállománnyal sem a beszámolási, sem a bázisidőszakban nem rendelkezett.  
 
A társaság mérlegében a beszámolási időszakban kimutatott követelések 410 eFt-os összeget 
tesznek ki. Ebből a vevők követelése 226 eFt. 
 
A társaság mérlegében az előző évre kimutatott követelés összege 407 eFt volt melyből a 
vevők követelése 150 eFt volt. 
 
A társaságnak zálogjoggal biztosított követelése nincs sem a beszámolási, sem a bázis 
időszakban sem.  

 
A társaságnak értékpapír ügyletei nem voltak ez évben sem. 

 
A Kft mérlegében szereplő aktív és passzív időbeli elhatárolások a következő tételekből 
állnak: 

 
AKTÍV ID ŐBELI ELHATÁROLÁSOK. 
 

Megnevezés 2010 2009 
Tagdíj 0 0 
Biztosítás 0 0 
Hírlap előfizetés 0 0 
Összesen 0 0 
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PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 

  
 
Megnevezés 2010 2009 
Könyvvezetési díj 24 33 
Áramdíj 0 0 
Gázdíj 0 0 
Telefon, internet 12 0 
Egyéb 4 0 
Összesen 40 33 
 
A vállalkozás mérlegében hosszúlejáratú kötelezettséget nem mutat ki.    
 
 
A rövidlejáratú kötelezettségek beszámolási időszakban meglévő 2916 eFt-os összegéből a 
cég szállítói felé fennálló tartozások összege 18 eFt, adófizetési kötelezettség 273 eFt, lízing 
hitel 0 eFt, osztalék fizetési kötelezettség  2 483 eFt , bér és járulék 142 eFt.  
 
 
 
A mérleg szerinti eredmény levezetése a következő: 
 

Érték: ezer Ft-ban 
 

Megnevezés 2009. év 2010. év 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1500 425 
Adóalap csökkentő tételek összesen 1100 589 
Adóalap növelő tételek összesen 1106 275 
ADÓALAP 162 111 
Számított adó 26 16 
Adókedvezmények 0 0 
Különadó  0 
FIZETENDŐ ADÓ 26 16 
ADÓZOTT EREDMÉNY -1526 409 
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra   
Jóváhagyott osztalék  0 
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1526 409 

 
 
 
A vállalkozás az adóalapját 2009 évben a jövedelem minimum alapján számította ki. 
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A társaságnál a saját tőke összetétele a következő adatokkal szemléltethető: 
 
  Előző év 2010.12.31 

  Érték Megoszlás Érték Megoszlás 
Jegyzett tőke 4040 319,62% 4040 241,48% 
Tőketartalék 0 0,00% 0 0,00% 
Eredménytartalék -1905 -150,71% -2776 -165,93% 
Lekötött tartalék 655 51,82% 0 0,00% 
 Mérleg szerinti eredmény -1526 -120,73% 409 24,45% 
Összesen 1264 100,00% 1673 100,00% 
 
 
A Kft mérlege alapján a vagyonszerkezet elemzését a 3. számú mellékletben részletezett 
mutatók alapján végeztük el, a likviditási helyzetét bemutató számszaki adatokat az 4. számú 
mellékletben részleteztük.  
 
 
II/2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
A társaság árbevételi forgalma a beszámolási időszakban 6,2 % -kal csökkent a bázishoz 
viszonyítva, az előző évi 6936 eFt-al szemben 6464 eFt értékben realizálódott. Az ingatlan 
piac továbbra is válságban van, az ingatlan közvetítésből származó árbevétel mélyponton van, 
Az árbevétel összetétele a két év között jelentősen nem tér el. 
 

Érték: ezer Ft-ban 

Megnevezés 2009.év 2010. év 
Érték % Érték % 

Belföldi értékesítés 6936 100,00 6 464 100,00 
Export értékesítés  0,00   0,00 
 
Összesen 

 
6936 

 
100,00 

 
6 464 

 
100,00 

 
Az üzemi eredmény csökkenését az előző évhez képest sikerült megállítani és minimális 
eredménnyel zárni az évet,  összegében - 1272 eFt– ról 424 eFt-ra növekedett. Az üzemi 
eredmény az árbevétel arányában a tárgyévben 6,56  %-os szintet ért el, a bázisévi -18,34 %-
os mértékhez képest. 
 
Az üzemi tevékenység eredményének növekedése alapvetően az ingatlanpiaci válság okozta 
költségtakarékos gazdálkodásnak tudható be.  
 
Az értékesítés bruttó fedezete a következőképpen alakult:  

Érték. Ezer Ft-ban 

  Előző év   2010.12.31   
          
Árbevétel 6936 100,00% 6464 100,00% 
Közvetlen költségek 7361 106,13% 5730 88,64% 
          
Bruttó fedezet -425 -6,13% 734 11,36% 
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A társaság állami alapjuttatásban nem részesült. 
 
A társaság a beszámolási időszakban 425 eFt adózás előtti eredményt realizált a 2009. évi      - 
1500 eFt-os összegű jövedelemmel szemben.  
 
A Kft jövedelmezőségét érintő főbb mutatókat a 5. számú mellékletben részleteztük. 
 
Az egyszerűsített beszámolóban szereplő anyagjellegű költségek a következőképpen 
részletezhetők költség nemenkénti bontásban: 
 

Érték: ezer Ft-ban 
 
 

Megnevezés 2010 
 

2009 
 

Anyagköltségek 471 910 
Igénybe vett szolgáltatások 1210 2072 
Eladott szolgáltatás 1223  
Eladott áruk beszerzési értéke   
Egyéb szolgáltatások 123 373 

Összesen 3 027 3355 
 

 
Az egyszerűsített beszámolóban szereplő személyi jellegű költségek a következőképpen 
részletezhetők költség nemenkénti bontásban: 
 
Megnevezés 2010 

 
2009 

Bérjellegű költségek 1995 2229 
TB járulék egészségügyi h. 594 806 
Személyi jell. egyéb Ktg 114 971 

Összesen 2703 4006 
 

 
 

III. KIEGÉSZÍT Ő TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
A Kft 2010. évben 2 fő átlagos állományi létszám részére 1995 eFt munkabért fizetett ki, az 
átlagos jövedelem színvonal 83125 Ft/fő/hó összegű.  
 
A társaságnál a tisztségviselő a munkabéren felül egyéb díjazásban nem részesült, a 
vállalkozás a tisztségviselőjének nem fizetett sem előleget, sem kölcsönt. 
 
A Kft nem áll részesedési jogviszonyban egyetlen céggel sem, így konszolidációs beszámoló 
készítésére sem kötelezett. 
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A társaság környezetvédelmi hatósági előírásokat ez évben is betartotta, a jelentési 
kötelezettség nem terheli. Hatósági szankcióra nem került sor.  
 
A társaság környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik, veszélyes 
hulladékot nem termel. A cégnek nincs környezetvédelmi garanciális kötelezettsége. 
 
A Kft-nek a tevékenysége jellegéből adódóan garanciális kötelezettsége nincs. 
 
A vállalkozás a tárgyévben sem végzett kutatás - fejlesztési tevékenységet, erre a társasági 
szerződésben meghatározott tevékenység keretén belül nincs is lehetőség. 
 
A vállalkozás a tárgyévben export árbevételt nem realizált, és deviza bevétele nem keletkezett.  
A bázis évben sem volt az export árbevétele a cégnek.  
 
A Kft mérlegbeszámolójában a kiemelt tételeken túl minden más mérlegtételnél az értékelési 
elvek egységesek mind a bázis, mind a tárgyévben, az értékelési módszerekben sem történt 
változás. 
 
 
Pécs, 2011. május 4. 
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FUNDUS Kft. 1. számú Melléklet  

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó é rtékének alakulása  

2010.12.31 

Megnevezés 
Nyitó állomány 
Január 1.-én 

Tárgyévi 
növekedés 

Tárgyévi 
csökkenés  Átminősítés   Záró állomány 

December 31.-én  

IMMATERIÁLIS JAVAK 
           687                 -                   -                   -                    687    

Vagyoni értékű jogok                -                             -      

Üzleti vagy cégérték                          -      

Szellemi termékek            687                        687    

Kísérleti fejlesztés akt.ért.                          -      

Alapítás-átszerv. akt.ért.                          -      

TÁRGYI ESZKÖZÖK 
      13 117                71                 -                   -              13 188    

Ingatlanok         3 240                 -                     3 240    

Műszaki berendezések         7 077                 -                     7 077    

Egyéb berendezések         2 800                71                   2 871    

Tenyészállat                -                             -      

Beruházások                -                   -                   -                         -      
Beruházásokra adott 
előlegek                -                   -                   -                         -      

Pécs, 2011.05.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

FUNDUS Kft. 2. számú Melléklet  

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsö kkenési 
leírásának alakulása 

 2010.12.31    

Megnevezés 
Nyitó 

állomány 
Január 1.-én 

Tárgyévi 
növekedés 

Tárgyévi 
csökkenés  Átminősítés  

 Záró állomány 
December 31.-

én  

IMMATERIÁLIS JAVAK 
         675                 10                 -                   -               685    

Vagyoni értékű jogok              -                    -                       -      

Üzleti vagy cégérték                 -                       -      

Szellemi termékek          675                 10                 -                 685    

Kísérleti fejlesztés akt.ért.                      -      

Alapítás-átszerv. akt.ért.                      -      

TÁRGYI ESZKÖZÖK 
    10 396               265                 -                   -          10 661    

Ingatlanok          772                 61                 833    

Műszaki berendezések       6 824               133              6 957    

Egyéb berendezések       2 800                 71              2 871    

Beruházások                      -      
Beruházásokra adott 
előlegek                      -      

Pécs, 2011.05.04. 
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FUNDUS Kft. 3. számú Melléklet  

Vagyoni helyzet elemz ő mutatói 

2010.12.31 

  Érték: %-ban 

Megnevezés Előző év 2010.12.31 Bázisindex 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA             
(befektetett eszközök/mérleg főösszeg)   

89,88% 85,18%            94,77    

FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA                         
(forgóeszközök/mérleg főösszeg) 

10,12% 14,82%          146,47    

TÁRGYI VAGYON INTENZITÁS                     
(tárgyi vagyon/mérleg főösszeg) 

89,81% 85,17%            94,84    

KÉSZLET INTENZITÁS                                   
(készletek/mérleg főösszeg) 

0,00% 0,00% 0,00 

KÖVETELÉS INTENZITÁS                              
(Követelések/mérleg főösszeg) 

2,93% 3,11%          106,29    

SAJÁT TŐKE ARÁNYA                                  
(saját tőke/mérleg főösszeg) 

79,32% 79,52%          100,25    

KÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA                       
(kötelezettségek/mérleg főösszeg) 

20,44% 20,20%            98,82    

ÖSSZTŐKE MEGTÉRÜLÉS                            
(árbevétel/mérleg főösszeg) 

49,86% 44,77%            89,79    

SAJÁT TŐKE NÖVEKMÉNY ARÁNYA                                
(saját tőke/jegyzett tőke)) 

273,12% 284,18%          104,05    

FORGÓTŐKE ARÁNYA A SAJÁT 
TŐKÉHEZ   (forgótőke/saját tőke) 

10,12% 14,82%          146,47    

Pécs, 2011.05.04. 
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FUNDUS Kft. 4. számú Melléklet  

Jövedelmez őségi helyzet elemz ő mutatói 

2010.12.31 
  Érték: %-ban 

Megnevezés Előző időszak 2010.12.31 Bázisindex 

ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY 
(üzemi eredmény/árbevétel) 

-18,34% 7,15% -          38,97     

TŐKEARÁNYOS ADÓZÁS EL ŐTTI EREDMÉNY  
(adózás előtti eredmény/saját tőke)   

-13,59% 4,03% -          29,66     

ALAPTŐKE JÖVEDELMEZŐSÉGE (adózott 
nyereség/jegyzett tőke) 

-13,83% 3,89% -          28,15     

ESZKÖZARÁNYOS ADÓZÁS EL ŐTTI 
EREDMÉNY (adózás előtti eredmény/befektetett 
eszközök) 

-12,21% 3,63% -          29,78     

AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖLTSÉGSZINTJE  (összes 
költség/árbevétel) 

135,02% 94,03%            69,64     

Pécs, 2011.05.04. 
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FUNDUS Kft. 5. számú Melléklet  

Likviditási helyzetet elemz ő mutatók 
2010.12.31 

    
  Érték: egység-ben 

Megnevezés Előző időszak 2010.12.31 Bázisindex 

LIKVIDITÁSI MUTATÓ                                   
(forgóeszközök/kötelezettségek)                 0,49                       0,73                    148,22    

PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS                                 
(likvid pénzeszközök/rövid lejáratú 
kötelezett.) 

                0,35                       0,58                   164,77    

ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE   %                 
(kötelezettségek/saját tőke)                 0,26                       0,25                      98,57    

VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY 
ARÁNYA    (vevőállomány/szállítóállomány)                 3,57                     12,56                    351,56    

Pécs, 2011.05.04. 
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, 

FUNDUS Kft. 6. számú Melléklet  

Létszám és béradatok alakulása 

2010.12.31 

    

Megnevezés Előző időszak 2010.12.31 Bázisindex 

Átlagos statisztikai létszám /f ő                    2                       2    100% 

Ebből: Fizikai /fő                     -        

          Nem fizikai /fő                    2                       2    100% 

Bérköltség (E Ft)            2 229               1 995    90% 

Egy főre jutó bérköltség  (E Ft/fő/év)            1 115                   998    90% 

Személyi jelleg ű kifizetések (E Ft)                971                 114 8% 

Ebből: Étkezési hozzájárulás (E Ft)                300                      -      
 

           Biztosítási költség  (E Ft)                   -                        -      
 

           Betegszabadság  (E Ft)                   -                        -      
 

Vezetők részére fizetett tiszteletdíj                   -                        -       
Ebből: ügyvezető                   -                        -                           -      

           tagok                   -                        -                           -      

Pécs, 2011.05.04. 

 
 
 
 


