
MMMMéééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááási jogosultssi jogosultssi jogosultssi jogosultsáááág, g, g, g, 
szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozáááás s s s éééés kvs kvs kvs kvóóóótaktaktaktaköööötelezettestelezettestelezettestelezetteséééég g g g 

az az az az úúúúj mj mj mj méééédiatdiatdiatdiatöööörvrvrvrvéééény alapjny alapjny alapjny alapjáááánnnn
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� A mA mA mA méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááások sok sok sok úúúúj rendszerej rendszerej rendszerej rendszere

2011. november 3. Dr. Andrássy György

Tartalom, Tartalom, Tartalom, Tartalom, ááááttekintttekintttekintttekintééééssss

� A pA pA pA páááálylylylyááááztatztatztatztatáááás fs fs fs főőőőbb bb bb bb áááállomllomllomllomáááásaisaisaisai

� MMMMéééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááás bejelents bejelents bejelents bejelentéééés alapjs alapjs alapjs alapjáááánnnn

� KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg
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A mA mA mA méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásokrsokrsokrsokróóóól l l l éééés a s a s a s a 
ttttöööömegkommunikmegkommunikmegkommunikmegkommunikáááácicicicióóóórrrróóóól szl szl szl szóóóóllllóóóó 2010. 2010. 2010. 2010. 

éééévi CLXXXV. tvi CLXXXV. tvi CLXXXV. tvi CLXXXV. töööörvrvrvrvéééény (Mttv.)ny (Mttv.)ny (Mttv.)ny (Mttv.)

2011. november 3. Dr. Andrássy György

A mA mA mA méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááások sok sok sok úúúúj rendszerej rendszerej rendszerej rendszere

� 2011. janu2011. janu2011. janu2011. januáááár 1r 1r 1r 1----éééén hatn hatn hatn hatáááályba llyba llyba llyba léééépettpettpettpett

� Nagyon rNagyon rNagyon rNagyon röööövid felkvid felkvid felkvid felkéééészszszszüüüülllléééési idsi idsi idsi időőőő

� 2010. december 212010. december 212010. december 212010. december 21----éééén fogadta el az Orszn fogadta el az Orszn fogadta el az Orszn fogadta el az Orszáááággyggyggyggyűűűűlllléééés s s s 

� JelentJelentJelentJelentőőőős vs vs vs vááááltozltozltozltozáááásoksoksoksok

� SzSzSzSzáááámos feladat hmos feladat hmos feladat hmos feladat háááárult a jogalkalmazrult a jogalkalmazrult a jogalkalmazrult a jogalkalmazóóóóra ra ra ra 

� Konvergens hatKonvergens hatKonvergens hatKonvergens hatóóóóssssáááág lg lg lg léééétrejtrejtrejtrejööööttettettette
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„„„„144. 144. 144. 144. §§§§ (1) A M(1) A M(1) A M(1) A Méééédiatandiatandiatandiatanáááács cs cs cs éééés a Hivatal s a Hivatal s a Hivatal s a Hivatal 
az e taz e taz e taz e töööörvrvrvrvéééényben foglalt eltnyben foglalt eltnyben foglalt eltnyben foglalt eltéééérrrréééésekkel a sekkel a sekkel a sekkel a 

Ket. szerint jKet. szerint jKet. szerint jKet. szerint jáááár el.r el.r el.r el.””””

2011. november 3. Dr. Andrássy György

A mA mA mA méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááások sok sok sok úúúúj rendszerej rendszerej rendszerej rendszere

� A HatA HatA HatA Hatóóóóssssáááág eljg eljg eljg eljáááárrrráááássssáááára a Ket. szabra a Ket. szabra a Ket. szabra a Ket. szabáááályai vonatkoznak lyai vonatkoznak lyai vonatkoznak lyai vonatkoznak 

� A jogorvoslat kA jogorvoslat kA jogorvoslat kA jogorvoslat kéééérdrdrdrdéééésssséééét rendezte a jogalkott rendezte a jogalkott rendezte a jogalkott rendezte a jogalkotóóóó

� Az MttvAz MttvAz MttvAz Mttv----ben a kompetenciben a kompetenciben a kompetenciben a kompetenciáááák megoszlanak a Mk megoszlanak a Mk megoszlanak a Mk megoszlanak a Méééédiatandiatandiatandiatanáááács cs cs cs éééés a Hivatal ks a Hivatal ks a Hivatal ks a Hivatal köööözzzzöööötttttttt

� ÚÚÚÚj mj mj mj méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááás fajta bevezets fajta bevezets fajta bevezets fajta bevezetéééésesesese

� A mA mA mA méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááási dsi dsi dsi dííííj megj megj megj megáááállapllapllapllapííííttttáááássssáááának sarokpontjai rnak sarokpontjai rnak sarokpontjai rnak sarokpontjai röööögzgzgzgzííííttttéééésre kersre kersre kersre kerüüüültekltekltekltek
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ÁÁÁÁllami tulajdonban lllami tulajdonban lllami tulajdonban lllami tulajdonban léééévvvvőőőő, korl, korl, korl, korláááátos tos tos tos 
ererererőőőőforrforrforrforráááásokat igsokat igsokat igsokat igéééénybe vevnybe vevnybe vevnybe vevőőőő analanalanalanalóóóóg g g g 

mmmméééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááássss

2011. november 3. Dr. Andrássy György

A pA pA pA páááálylylylyááááztatztatztatztatáááás fs fs fs főőőőbb bb bb bb áááállomllomllomllomáááásaisaisaisai

� TTTTööööbb az igbb az igbb az igbb az igéééény, mint a lehetny, mint a lehetny, mint a lehetny, mint a lehetőőőősssséééégggg

� RRRRéééészletesen szabszletesen szabszletesen szabszletesen szabáááályozott eljlyozott eljlyozott eljlyozott eljáááárrrráááássss

� RRRRáááádidididióóóós (s (s (s (éééés elvben audiovizus elvben audiovizus elvben audiovizus elvben audiovizuáááális) mlis) mlis) mlis) méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásokra vonatkoziksokra vonatkoziksokra vonatkoziksokra vonatkozik

� HatHatHatHatááááridridridridőőőőkkkk

� KKKKéééét jogorvoslati lehett jogorvoslati lehett jogorvoslati lehett jogorvoslati lehetőőőősssséééég az eljg az eljg az eljg az eljáááárrrráááás sors sors sors soráááánnnn

� HatHatHatHatóóóóssssáááági szerzgi szerzgi szerzgi szerzőőőőddddééééssss
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2011. november 3. Dr. Andrássy György

A pA pA pA páááálylylylyááááztatztatztatztatáááás fs fs fs főőőőbb bb bb bb áááállomllomllomllomáááásaisaisaisai

A pA pA pA páááálylylylyáááázati eljzati eljzati eljzati eljáááárrrráááás els els els előőőőkkkkéééészszszszííííttttéééésesesese

MMMMéééédiatandiatandiatandiatanáááácscscscs HivatalHivatalHivatalHivatal
Frekvenciaterv 
kidolgozása

Frekvenciaterv 
közzétételeElvi szempontok 

meghatározása

Felkérés 
frekvencia-
tervezésre

MMMMéééédiatandiatandiatandiatanáááácscscscs

Frekvenciaterv 
elfogadása

Pályázati felhívás 
tervezet elfogadása, 
közzététele

HivatalHivatalHivatalHivatal
Nyilvános 
meghallgatás

ORTTORTTORTTORTT NHHNHHNHHNHH

ORTT mORTT mORTT mORTT műűűűszaki meghallgatszaki meghallgatszaki meghallgatszaki meghallgatáááássss

ORTTORTTORTTORTT

ORTTORTTORTTORTT
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2011. november 3. Dr. Andrássy György

A pA pA pA páááálylylylyááááztatztatztatztatáááás fs fs fs főőőőbb bb bb bb áááállomllomllomllomáááásaisaisaisai

A pA pA pA páááálylylylyáááázati eljzati eljzati eljzati eljáááárrrráááássss

Pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálataPályázati felhívás 

elfogadása

Pályázati felhívás 
közzététele

Pályázati 
nyilvántartásba 
vétel

Tartalmi 
vizsgálat

Pályázati nyilvántartásba 
vétel megtagadása

Bírósági 
felülvizsgálat

Ügyféli minőség 
megszűnése

Új eljárás 
lefolytatása
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2011. november 3. Dr. Andrássy György

A pA pA pA páááálylylylyááááztatztatztatztatáááás fs fs fs főőőőbb bb bb bb áááállomllomllomllomáááásaisaisaisai

A pA pA pA páááálylylylyáááázati eljzati eljzati eljzati eljáááárrrráááássss

Hatósági határozat

Pályázati ajánlatok 
tartalmi vizsgálata

EredménytelenségBírósági 
felülvizsgálat

Tartalmi 
érvénytelenség

Eredményesség, 
nyertes hirdetése

Bírósági 
felülvizsgálat

Bírósági 
felülvizsgálat

Hatósági szerződés 
megkötése

Új eljárás 
lefolytatása

Új eljárás 
lefolytatása
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A mA mA mA méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááási alapdsi alapdsi alapdsi alapdííííj szj szj szj száááámmmmííííttttáááás s s s 
mmmmóóóódszertandszertandszertandszertanáááának bemutatnak bemutatnak bemutatnak bemutatáááásasasasa

2011. november 3. Dr. Andrássy György

A pA pA pA páááálylylylyááááztatztatztatztatáááás fs fs fs főőőőbb bb bb bb áááállomllomllomllomáááásaisaisaisai

AlapdAlapdAlapdAlapdííííj = Bj = Bj = Bj = Báááázisdzisdzisdzisdííííj * vj * vj * vj * véééételktelktelktelköööörzetbe tartozrzetbe tartozrzetbe tartozrzetbe tartozóóóó teleptelepteleptelepüüüülllléééés els els els eléééért lakossrt lakossrt lakossrt lakossáááágszgszgszgszááááma* telepma* telepma* telepma* telepüüüülllléééés s s s 
vvvváááássssáááárlrlrlrlóóóóererererőőőő indexeindexeindexeindexe

� BBBBáááázisdzisdzisdzisdííííj = 23 Ftj = 23 Ftj = 23 Ftj = 23 Ft
� TelepTelepTelepTelepüüüülllléééés els els els eléééért lakossrt lakossrt lakossrt lakossáááágszgszgszgszááááma = 5.000 fma = 5.000 fma = 5.000 fma = 5.000 főőőő
� TelepTelepTelepTelepüüüülllléééés vs vs vs váááássssáááárlrlrlrlóóóóererererőőőő indexe = 0,8indexe = 0,8indexe = 0,8indexe = 0,8

� AlapdAlapdAlapdAlapdííííj = 23 * 5.000 * 0,8 = 92.000 Ftj = 23 * 5.000 * 0,8 = 92.000 Ftj = 23 * 5.000 * 0,8 = 92.000 Ftj = 23 * 5.000 * 0,8 = 92.000 Ft

PPPPééééldldldldááááulululul::::
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Minden egyMinden egyMinden egyMinden egyééééb mb mb mb méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásra sra sra sra 
vonatkozik platformtvonatkozik platformtvonatkozik platformtvonatkozik platformtóóóól fl fl fl füüüüggetlenggetlenggetlenggetlenüüüüllll

2011. november 3. Dr. Andrássy György

MMMMéééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááás bejelents bejelents bejelents bejelentéééés alapjs alapjs alapjs alapjáááánnnn

� LineLineLineLineááááris ris ris ris éééés leks leks leks lekéééérhetrhetrhetrhetőőőő mmmméééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásokrasokrasokrasokra

� VezetVezetVezetVezetéééékes, mkes, mkes, mkes, műűűűholdas, IPTV, Internet stb. platformokraholdas, IPTV, Internet stb. platformokraholdas, IPTV, Internet stb. platformokraholdas, IPTV, Internet stb. platformokra

� RRRRáááádidididióóóós  s  s  s  éééés audiovizus audiovizus audiovizus audiovizuáááális mlis mlis mlis méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásokrasokrasokrasokra

� A tevA tevA tevA tevéééékenyskenyskenyskenyséééég megkezdg megkezdg megkezdg megkezdéééése else else else előőőőtt 45 nappal bejelenttt 45 nappal bejelenttt 45 nappal bejelenttt 45 nappal bejelentéééést kell tenni (linest kell tenni (linest kell tenni (linest kell tenni (lineááááris)ris)ris)ris)

� HatHatHatHatóóóóssssáááági hatgi hatgi hatgi hatáááározattal trozattal trozattal trozattal töööörtrtrtrtéééénnnnőőőő nyilvnyilvnyilvnyilváááántartntartntartntartáááásba vsba vsba vsba véééételtelteltel

� Minden rMinden rMinden rMinden réééészletre kiterjedszletre kiterjedszletre kiterjedszletre kiterjedőőőő szabszabszabszabáááályoklyoklyoklyok
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KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééég a rg a rg a rg a ráááádidididióóóózzzzáááásrsrsrsróóóól l l l éééés s s s 
televtelevtelevtelevíííízizizizióóóózzzzáááásrsrsrsróóóól szl szl szl szóóóóllllóóóó 1996. 1996. 1996. 1996. éééévi I. vi I. vi I. vi I. 

ttttöööörvrvrvrvéééény alapjny alapjny alapjny alapjáááán (Rttv.)n (Rttv.)n (Rttv.)n (Rttv.)

2011. november 3. Dr. Andrássy György

KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg

� KizKizKizKizáááárrrróóóólag televlag televlag televlag televíííízizizizióóóókra vonatkozott kra vonatkozott kra vonatkozott kra vonatkozott 

� Csak a nagyobb orszCsak a nagyobb orszCsak a nagyobb orszCsak a nagyobb orszáááágos gos gos gos éééés ks ks ks köööörzeti vrzeti vrzeti vrzeti véééételktelktelktelköööörzetrzetrzetrzetűűűű mmmméééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásokat sokat sokat sokat éééérintetterintetterintetterintette

� „„„„A hatA hatA hatA hatáááárok nrok nrok nrok néééélklklklküüüüli televli televli televli televíííízizizizióóóózzzzáááásrsrsrsróóóóllll”””” szszszszóóóóllllóóóó iriririráááányelv alapjnyelv alapjnyelv alapjnyelv alapjáááán (89/552/EGK)n (89/552/EGK)n (89/552/EGK)n (89/552/EGK)

� EurEurEurEuróóóópai, illetve eredetileg magyar nyelven kpai, illetve eredetileg magyar nyelven kpai, illetve eredetileg magyar nyelven kpai, illetve eredetileg magyar nyelven kéééészszszszíííített mtett mtett mtett műűűűvekre vonatkozikvekre vonatkozikvekre vonatkozikvekre vonatkozik

� MentesMentesMentesMentesííííttttéééés  ks  ks  ks  kéééérhetrhetrhetrhetőőőő a fokozatos ela fokozatos ela fokozatos ela fokozatos eléééérrrréééésresresresre
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2011. november 3. Dr. Andrássy György

KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg

Egyes televEgyes televEgyes televEgyes televíííízizizizióóóós kvs kvs kvs kvóóóóttttáááák az k az k az k az éééévi teljes mvi teljes mvi teljes mvi teljes műűűűsoridsoridsoridsoridőőőőben az Rttv. szerintben az Rttv. szerintben az Rttv. szerintben az Rttv. szerint

Európai művek

50 %

Eredetileg magyar nyelven készített 
művek 

33,3 
%

Tőle független előállítóval készített 
eredetileg magyar művek

Tőle független előállítóval készített 
európai művek

10 %

7 %

Az RttvAz RttvAz RttvAz Rttv----s kvs kvs kvs kvóóóóttttáááák minden k minden k minden k minden 
mmmméééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatóóóóra vonatkoztak, ra vonatkoztak, ra vonatkoztak, ra vonatkoztak, 
íííígy a kereskedelmiekre, gy a kereskedelmiekre, gy a kereskedelmiekre, gy a kereskedelmiekre, 
kkkköööözszolgzszolgzszolgzszolgáááálatiakra, klatiakra, klatiakra, klatiakra, köööözmzmzmzműűűűsorsorsorsor----
szolgszolgszolgszolgááááltatltatltatltatóóóókra kra kra kra éééés a nem s a nem s a nem s a nem 
nyeresnyeresnyeresnyeresééééggggéééérdekeltekre is. rdekeltekre is. rdekeltekre is. rdekeltekre is. 
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KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééég az Mttv. szerintg az Mttv. szerintg az Mttv. szerintg az Mttv. szerint

2011. november 3. Dr. Andrássy György

KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg

� Kiterjesztett kKiterjesztett kKiterjesztett kKiterjesztett köööötelezetti ktelezetti ktelezetti ktelezetti köööör r r r 

� RRRRáááádidididióóóós s s s éééés leks leks leks lekéééérhetrhetrhetrhetőőőő mmmméééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááások is sok is sok is sok is éééérintettekrintettekrintettekrintettek

� „„„„Az audiovizuAz audiovizuAz audiovizuAz audiovizuáááális mlis mlis mlis méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásokrsokrsokrsokróóóóllll”””” szszszszóóóóllllóóóó iriririráááányelv alapjnyelv alapjnyelv alapjnyelv alapjáááán (2010/13/EU)n (2010/13/EU)n (2010/13/EU)n (2010/13/EU)

� Kiterjesztett kKiterjesztett kKiterjesztett kKiterjesztett köööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégekgekgekgek

� Zenei kvZenei kvZenei kvZenei kvóóóóttttáááákkkk

� MentesMentesMentesMentesííííttttéééésre vonatkozsre vonatkozsre vonatkozsre vonatkozóóóó rrrréééészletesebb szabszletesebb szabszletesebb szabszletesebb szabáááályoklyoklyoklyok
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2011. november 3. Dr. Andrássy György

KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg

Egyes televEgyes televEgyes televEgyes televíííízizizizióóóós/audiovizus/audiovizus/audiovizus/audiovizuáááális kvlis kvlis kvlis kvóóóóttttáááák az k az k az k az éééévi teljes vi teljes vi teljes vi teljes 
mmmműűűűsoridsoridsoridsoridőőőőbenbenbenben

Európai művek

50 %

Eredetileg magyar nyelven készített 
művek 

33,3 
%

Tőle független előállítóval készített 
eredetileg magyar művek

Tőle független előállítóval készített 
európai művek

10 %

7 %

Kereskedelmi, közösségi 50 %

Kereskedelmi, közösségi

Kereskedelmi

Kereskedelmi

Közszolgálati

Közszolgálati

Közszolgálati

Közszolgálati

33,3 
%

10 %

25 %

8 %

33,3 
%

50 %

60 %

RttvRttvRttvRttv. MttvMttvMttvMttv.
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KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg

Egyes rEgyes rEgyes rEgyes ráááádidididióóóós kvs kvs kvs kvóóóóttttáááák a zenei mk a zenei mk a zenei mk a zenei műűűűvek kvek kvek kvek köööözzzzzzzzééééttttéééételteltelteléééére szre szre szre száááánt mnt mnt mnt műűűűsoridsoridsoridsoridőőőőben az Mttv. szerintben az Mttv. szerintben az Mttv. szerintben az Mttv. szerint

Magyar zenei művek (kereskedelmi, 
közszolgálati)

35 %

Magyar zenei művek (közösségi)

50 %

5 évnél nem régebbi magyar zenei 
mű

25 %

5 évnél nem régebbi magyar zenei 
mű

25 %
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KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg

LekLekLekLekéééérhetrhetrhetrhetőőőő audiovizuaudiovizuaudiovizuaudiovizuáááális mlis mlis mlis méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááás ks ks ks kíííínnnnáááálatlatlatlatáááában egy naptban egy naptban egy naptban egy naptáááári ri ri ri éééévben a magyar vben a magyar vben a magyar vben a magyar 
mmmműűűűvek arvek arvek arvek aráááánya az Mttv. szerintnya az Mttv. szerintnya az Mttv. szerintnya az Mttv. szerint

Lekérhető médiaszolgáltatás

25 %
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MentesMentesMentesMentesííííttttéééési lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőősssséééégek, mentesgek, mentesgek, mentesgek, mentesííííttttéééési si si si 
kkkkéééérelmekrelmekrelmekrelmek
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KvKvKvKvóóóótaktaktaktaköööötelezettstelezettstelezettstelezettséééégggg

� Minden Minden Minden Minden éééév szeptember 30v szeptember 30v szeptember 30v szeptember 30----ig kell benyig kell benyig kell benyig kell benyúúúújtani a kjtani a kjtani a kjtani a köööövetkezvetkezvetkezvetkezőőőő éééévre szvre szvre szvre szóóóóllllóóóóanananan

� HatHatHatHatóóóóssssáááági szerzgi szerzgi szerzgi szerzőőőőddddéééést kst kst kst kööööt a Mt a Mt a Mt a Méééédiatandiatandiatandiatanáááács a mentescs a mentescs a mentescs a mentesííííttttéééésrsrsrsrőőőőllll

� Eseti (tartEseti (tartEseti (tartEseti (tartóóóós, s, s, s, áááállandllandllandllandóóóó) mentes) mentes) mentes) mentesííííttttéééés, fokozatos els, fokozatos els, fokozatos els, fokozatos eléééérrrrééééssss

� Egy szerzEgy szerzEgy szerzEgy szerzőőőőddddéééésben legfeljebb 3 sben legfeljebb 3 sben legfeljebb 3 sben legfeljebb 3 éééévre mentesvre mentesvre mentesvre mentesííííthet a Mthet a Mthet a Mthet a Méééédiatandiatandiatandiatanáááácscscscs

� TartTartTartTartóóóós vagy s vagy s vagy s vagy áááállandllandllandllandóóóó mentesmentesmentesmentesííííttttéééés rs rs rs ráááádidididióóóós s s s éééés leks leks leks lekéééérhetrhetrhetrhetőőőő mmmméééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááásoknsoknsoknsoknáááállll

� TTTTööööbb mbb mbb mbb méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááás esets esets esets esetéééén a mn a mn a mn a méééédiaszolgdiaszolgdiaszolgdiaszolgááááltatltatltatltatáááások sok sok sok áááátlagtlagtlagtlagáááában kell teljesban kell teljesban kell teljesban kell teljesííííteniteniteniteni
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KKKKÖÖÖÖSZSZSZSZÖÖÖÖNNNNÖÖÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!M A FIGYELMET!M A FIGYELMET!


