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az alulirott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint

:

I. Előzmények, bevezető rendelkezések

A helyi önkormányzato|<ről szőlő 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötu.) 8.§ (4) bek-e, valamint az ötv.8 § (3) bek-ben foglalt felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LWI. tv. (továbbiakban: Vgt.) a.§ (2) bek. a) pontja, továbbá a a.§ Q) bek, b)
pontja a helyi önkormányzat kötelezően ellátandő feladatának minősítí az adott telePülés
1./

lakott területén

ivővízminőségű vízre vonatkoző előirásoknak megfelelő ivővízellátás közszolgáltatás
f or máj áb an tö rténő me g s z erve z é s ét é s ellátását.
Felek rögzitlk- a fenti pontban kötelezően előirtközfeladat teljesítése érdekében-, hogY
az ónkormányzat más önkormányzatokkal együttműködve 1994. január 25. naPján kelt
alapitő okiratial létrehozták a BoRSoDVÍZ Zrt-t akként, hogy az egyes állami tulajdonú
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáről szőlő jogszabály szerint aZ érintett
onT<ormányzatokrészéie ayagyonátadó Bizottság döntése szerint önkormányzatitulajdonba
adott he l y i v ízlkö zműv eket az Ü z e m e l t e t ő r é szv ény társ as á gb a app o rtálták.
2.1

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető alapitásátől ajelen megállapodás megk<itéséig- az
alábbi bekezdésben emúiett közbenső időszakot ide nem értve - az Ónkormányzat, illetve a
területén lévő lakossági és közületi fogyasztók tészéreaz Üzemeltető látta el az ivővíz
szolgáltatási fel adatokat.
Felek a közbenső időszakra utalva úgzítlk,hogy 2010. januát l-jére vonatkoztatva aZ
ónkormányzat úutalő magatartásával hozzájáÁt alÁoz-, hogy a BORSODVÍZ Zrt.
egyszemélyes tulajdonában állő GW-Borsodvíz Kft, helyeít az Üzemeltető lássa el a
továbbiakb an az tvővíz szolgáltatási feladatokat.

Felek megállapítják, hogy sem a BORSODVÍZ Zrt. alapításakor, sem a fenti bekezdésben
körülírt siolgittata váltáskor nem foglaltákirásba a közöttük fennálló közfeladat ellátási, azaz
közszolgáltaiási iogviszony gyakorolt tartalmi elemeit, ugyanakkor felek kifejezetten rÖgzitik,
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hogy az Üzemeltető szolgáltatása folyamatos, és a nyújtott teljesítése a jogszabályoknak
megfelelően történt.
Szerződő felek megát\apítják, hogy a jelen üzemeltetési szeruődés megkötésére a Vgt. 9.§ (2)
bek, d) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján koncessziós pályázati eljarás nélkül
került sor, tekintettel ana, hogy a Megrendelő résztulajdonosa (részvényese) az egyébként
kizár őlago san ö nko rm ány zatok tul aj d onáb an ál l ó B o R S o DY ÍZ Zrt-nek.
3,1

A

jelenszerződés célja, hogy a Megrendelő/Ónkormányzatközfeladataként

meghatározott

aygt. 4,§ (2) bek. a) pontjában körülírt ivővízellátást közszolgáltatás formájában, az
üzemeltető által teljesített szolgá|tatás útján biztosítsa. (A továbbiakban a jelen
pontban könilírt szolgáltatást s z o l g ál t at á s n ak v agy s z e r z ő d és t ár gy án ak nevezve. )
II. Megállapodás
rendelkezései alaplán a szerződésben meghatározott
időtarta;míg a szerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatás ellátása érdekében üzemeltetési
szer ző dé st köt a v á l t a l ko z ó v al a v onatko ző kö zf eladat ellátás a érdekében.
A Vállalkozó a jelen szerződés alapjánkizárőlagosan jogosult és köteles azI.3. pontban
meghatározott szolgá|tatási tevékenységet az Ónkormányzat közigazgatási területén ellátni,
teljesíteni.
I.1

A Megrendelő a Vgt. Hivatkozott

A

Váltatkozó jogosu|t az áItala nyújtott szolgáltúás ellenértékekéntlegmagasabb hatőságí ár
formájában meghatátozott szolgáltatási ellenértéket az Onkormányzat közigazgatási területén
lakó _ a szolgáitatást igénybevevő - magánszemélyektől, jogi személyektől, intézményektől,
szervezetektől (továbbiakban: fogyasztők) szolgáltatási díjként(vízdíj) beszedni.

Közszolgáltató jogosult és köteles a fogyasztókkal közűzemi (szolgáltatási) szerződést
kötni, továÜbá afogyásztőkkal kapcsolatos jogviszonyrairányadő üz\etszabályzatot alkotni.

A

köteles törekedni arr:a, hogy a fogyasztőval kötendő kÖzilzemi szerződést a
azzal,hogy a fogyasztókkal létesítendőjogviszony létrejÖhetaszerződő
felek írásbá foglalják
-magatartásával
is, Ráutaló magatartásnak minősÜl kÜlÖnÖsen a fogYasztó
felek ráutalő
csatlakozási ponton keresztül történő víziközmű rendszerbe való csatlakozása, valamint az
önálló fogyasztőímérőhely kialakítása és a Közszolgáltató rendelkezésre állása.

A Közszolgáltató

a

szolgáltatás teljesítéséhezsziikséges eszkÖzÖk,
berendezések, víziközmúvek a Kozszolgáltató cég vagyonát képezik, különÖsen, a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges víziközművek (nyomvonalas létesítmények,a

2.1 Szerződő felek rögzitik, hogy

,rol|gáltutá, ellátásáhozrendelt épületek, építmények,technológiai berendezések, csatlakozási
pontok) és a szolgáltatásba bevont egyéb tárgyi eszközök.

3.1 A Váttalkozó feladata a szerződés tárgyáí. képező közcélu vízíkÖzművekteljes kÖnÍ,
(IY.25.)
folyamatos és szakszerű működtetése a viziközművek üzemeltetéséről szŐIŐ2I12002,
KöViVM rendeletben rö gzített követelményeknek megfelelően.

4.1 Vátlalkozó a szerződés időtartarna alatt kizérőlagosan jogosult a szetződés targYaként
definiált szolgáltatás teljesítésére,és a teljesített szolgáItatások alapjan a hatősági árként
megállapított szolgáltatasi ai.iat< beszedéséie. A szetződés időtartama alatt az Üzemeltetőt
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jog illeti ffieg, hogy az

Ónkormányzat közígazgatási területén belül a
fogyasztóktól szálrmazóan jövedelemre tegyen szert. A kizáxőlagosság kiteded arra is, hogy az
Üzemeltető az Onkormányzat közigazgatási hatfuain belül, a fogyasúőval kötött

kizárőlagos

me gál l ap

od

ás alapj án

be

köté s eke t

v é gezzen, s

zolgáltatás át

bő

vít s e.

A Váilalkozó

kötelezetíséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébevont viziközműveket
és egyéb eszközöket a szerződés fennállása alatt tulajdonosként a jő gazda gondosságával

kezeli, karbariartla, és -

a

jogszabályoknak megfelelő hatósági árként közzétett díjak
be szedé sével bizto síto tt fe dezet e setén - felűlítja, b ővíti.
Felek rögzítik, hogy a jelen üzemeltetési szerződés megkötésekor az árakmegállapításárőI
szőlő 1990. évi LXVII. tv. 8.§ (1) bek,-ét tekintik iranyadónak azzal, hogy a díjat Úgy kell
megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson - a jogszabáIyí követelményeknek, a jelen
szeruődésnek, illetve a felhasználói igényeknek megfelelve - a szolgáltatás magas minőségét
és biztonságot lehetővé tevő tevókenységek kifejtése körében felmerülő költségekre,
ráfordításokra és egyéb kiadásokra, így különösen:
5,/

a) a vállalkozásba vont vizlközmú
b)

c)

működtetése körében felmerülő költségeket
(hibaelhárítás, ké szenl ét, tigyfél s zolgálat stb,),
a vállalkozó üzemeltetési tevékenységekörében igénybe vett működtető eszközök
működtetésére, javítására, az elvárható és a megrendelővel kötött külön
me gállapodáson alapuló _ technol ő giai színvonalú fej leszté s ére,
a váIlalkoző által alkalmazottlmegbízott a megfelelő biztonságű és minőséget
garantálő szal<rnai felkészültségűszakemberek alkalmazására, azok sztikséges

képzéséte, tov ábbképzé s ére,

izemeltetési jogviszony alapján az ellátásfelelős önkormányzat ftszére fizetendő
díjaWa,
a felek külön megállapodása alapján megállapodott és elfogadott viziközművek
fejlesztésére,
a hatékony gazdálkodás mellett elérhető méltányos üzleti nyereségre.

d) az

e)

D

szolgáItatási díjat csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéiéhezbiáosított, a költségek ellentételezésérekapott költségvetési, illetve
önko rmány zati támo gatást.
III. Díjajánlat, hatósági ár, szolgá|tatási díjak

A

1.1

Az ivővíz szolgáltatás és -kezelés díját, mint

mint árhatős ág

j o go

sul

legmagasabb hatósági árat a MegrendelŐ,

t megállapítaní.

A

hatósági árak megáIlapításához szükséges díjelőterjesztést (továbbiakban: díjajánlaí) az
ármegállapítással érintett évet megel őző év december 15. napjáig a Vállalkozó Írásban kÖteles
szolgáltatni.

valamint az Üzemeltető alapítási körülményeire, illetve az eddig gyakorolt
díjmégállapítási módszerre utalva az Önkormányzal tudomásul veszi, hogY az
Úr*áttrt&rél a cégtulajdonát képező vízlközmű rendszerbe csatlakozott ÖnkormánYzatok
vonatkozásában egységes díjszámítási módszer, illetve egységes díj kerül alkalmazásra a
B O R S OD V ÍZ Zrt. alapítás akor ú gzített szo i daritás elvének me gfe l e l ő en.

A

díjajánlat

-

1

Az

)nkormányzat

a

jogszabálynak

Közszolgáltató

és a

szerződésnek megfelelő
díjkalkuláciőja alapján úgy köteles megállapítani a legmagasabb hatósági fuat (szolgáltatásí
díjakat), hogy az atárgyév kezdőnapjátől alkalmazható legyen.
2.1 Amennyiben az Onkormányzat a tátgyév január I0. napjáig a legmagasabb hatősági ár
megállapításlra vonatkozó kötelezettségét (beleértve az Üzemekerő hiteles értesítését)
elmulasztaná, űgy a Vállalkozó * hatősági ar hiányában - jogosult a kOzOlt díjajánlatának
me gfe le l ő szolgáltatásí díjat f elszámítani, i l etv e érvényes íteni .
1

megállapodnak, hogy amennyiben az Onkormányzat hatősági ár
megállapítására vonatkoző nekí felróható mulasztásával összefliggésben a Közszolgáltatóval
szemben a fogyasztők megtérítésiigény,t, bármely ellenőrzésre jogosult szerv szankciókat
érvényesítene,úgy amulasztásban vétkes Ónkormányzal köteies az Üzemeltetőtkártalanítani.

Felek már most

IV.
I.1

A Vállalkozó

A Vdllalkozó, illetve

a

Megrendelő jogai és kötelezettségei

feladatai:

1.1./ Köteles a rendeltetésszerű használatről gondoskodni, ennek keretében:

biztosítja, hogy

a

közművek üzemeltetése az 1995.

évi LVII. törvény

,,A
vízgazdáIkodásról", valamint a38lI995.(IV.5,) Korm. rendelet és a21l2002.(IV.25,)
KöViM rendeletnek megfelelően történjen,
bizto sit1 a az üzemelteté s folyam ato sságát és biztonságát,
akkreditált laboratóriummal a 2Il2002, (IV.25.) KöViVM rendeletnek megfelelő
ütemterv szeinti gyakoriság gal ivővízvizsgálatokatvégez, ellenőrzi az izemeltetést, a
mindenkori minő sé gi követe lmén y ek b etartását,
gondo sko d ik a hálő zato n e ő fordulő územi hib ak elhár ításár ől,
köteles a közművek áItaI ellátott területen az ivóvízmennyiséget biztosítani a
rendelkezésre álló kapacitások keretein belül,
elvégzi a folyamatos üzemvitel fewíartásához elengedhetetlen karbantartási
munkákat, ellenőrzéseket, beállításokat. Szerződő felek megállapodása alapján
karbantartásnak minősülnek aYíz- és Csatomaművek Országos Szakmai Szövetsége
által kiadott Taryyi Eszközök Felújítása,Karbantartása című kiadvanyban
meghatírozoít felújításnak nem minősülő munkák, valamint mindaz a munka, ami a
számvíteli törvény szerint karbantartásnak minősül. Hivatkozott szabályzat a
szerződés mellékletétképezi
1

I.2.1 Gondoskodik az élet- és balesetvédelmi, közegészségügyi, vízigyi, kömyezetvédelmi,
tűzrendészeti, munkavédelmi, fogyasztővédelmi és egyéb hatósági szervekkel való
kapcs o lattartásról, il letv e ezen ügyek intézésétő1.

I.3.1 Yéleményezi az ivővíz bővítési terveket (vállalkozői hozzájáruIás), Elvégzi a

közműegyeztetéseket (gáz, telefon, út, villamos energia létesítésesetén).

és a lakossági fogyasztőkfelé a saját ütemtervének megfelelŐen elvégzi a
szolgáltatáss al kap c s o l ato s l eo lvas ás i é s számléaási f eladatokat.

L4,1

A közületi

1.5./ Gondoskodik az esetleges fogyasáói panaszok, reklarnációk kivizsgálásaftI,lehetőség
szerint rcndezés ét ől, a kiv izsgál ás eredm ényér ől a p anas zo s t táj ékozíatj a.

/

L6.1 Váttatkozó a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést köt, beleértve
akörnyezetvédelmi biztositást,továbbátúz- és elemi kár elleni biztosítást is.

,l

Köúerületen végzett hlbaelhárítási munkák elvégzéseután
eredeti áll apot helyr eáIlítás áró l gondo sko dni.
I.7

a

Vállalkozó kÖteles az

a

fogyasztőval

kÖtÖtt

L.g,l Vállalkozó köteles tájékoztatní a fogyasztókat a hibabejelentés módjárÓl,

nem

1.8./ Hibaelhárítási munkák ,,tűrési kötelezettségét Vállalkozó
szo\ gáItatási szer ző dés b en köte

1

e

s rö

g z

íteni.

rendeltetésszerű izeme\tetés miatt történt meghibásodás
me gtérítésikötelezetts égéről.

esetén a

felmerÜlt kÖltségek

I.I0,1 Vállalkozó saját költségére gondoskodik az izemeltetésből eredő károk meglérÜléséhez
szükséges biztosítások megkoteséről, és lehetőséget biztosít Megrendelőnek arta, hogY a

bizto sítás i fedezet me glétérő 1 me ggy őző dhes senek.

Vállalkozó egyéb, üzemeltetéssel, illetve a közljrzemi szerződés megkÖtésével,
valamint a fogyasztőt*ái upcsolatos kötelezettségeit és jogait a közműves iv,ŐvízellátásárŐI
I.II.1

A

és a közműves szennyvízelvőzetésről szóló 38l1995. (iV.5.) Korm. rendelet szabálYozza.

2.1

A Megrendelő feladaíai:

Megrendelő a lakosságí szolgáltatási szerződésekkel, esetleges peres eljarásokhoz
szükséges fogyasztőWal Úp"soluios adatszolgáItatást ellenértékmegfizetése nélkÜl
Vát t al ko z ó tészéreköteles telj esíteni.

2.Ll

2.2.1

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy

az ilzemeltetéssel összefiiggésben (különösen hibaelhárítás, karbantartás, felújitás) a

nélkÜl
feladathozszükséges mertekig a település közterületeit külön ellenértékfizetése
használ1 a, i gényb e ve gye,
oiúrűaiyror koltségvetésébesorolt intézmények, költségvetési szervek

az

szolgáltatásidíjhátralékfu akészftzetőkezességetvállal,
szolgáItatási dijat
a ktizkifolyóká mért (vagy a felek átalány megállapodásán alapulŐ)

megfizetí.
2.3 .l

Az önkormányzat kötelezi

magáí, hogy

a szerződés fennállásán ak Ídőtartama alatt áItala

kéPező
(sajátfonásból vagy ttlmogatás felhásználÁával) létesített (i$beruhaza9,.r, tulajdonát
jelöli ki, feltéve, hogY az alább
vízlközművek hasznos ítás-ára, izemeltetéséreaz Üzemeltetőt
vállalkozik, illetve
meghatfuozott mértékszerinti hasznáIati díj megfizetéséreaz Üzemeltető
nem ellenz|
táráogatott beruhéaások esetén atámogatő az Üzemeltető ktlelöIését

felek már most
beruházásra votatkoztatott ijzemeltetői használati díjat illetően a
önkormányzat áItaI ígénybe
megáilapodnak, hogy az nemhaladhatja meg aberuházáshoz az

Az űj
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vett saját erő mértékét,azűjberuházás Üzemeltetővel megállapodott használatiidőtartamához
arányosítva.
Az ónkormányzat kötelezeltséget vállal, hogy új beruházás elltatározásakor, illetve a
beruházás lényeges folyamatairől az Üzemeltetőt az esetleges használati megállapodástól
fu g getlenül táj ékoztatja.

V. Együttműködési kötelezettség
1./ Felek a szerződés fennállás a alatt (illetve
alatt) foko zott e gyüttműkö dé sre kö te l e zettek.

Az

a szerződés megszűnése esetén az elszámolás

együttműködési kötelezettség kiterjed a különösen

az alábbiawa:

közegészségügyet veszélyeztető vízminőségi problémákfeltarása, megoldása;
a természeti erőforcások környezettudatos felbasználására tekintettel a takarékos
vízszolgáltaíási feladatok (monitoring tevékenység, takarékossági elvárások,
környezets zenny ezés c sökkentése stb. ) me go ldás ában való e gyüttműködé s ;
a viziközművek állapotára, meghibásodására utalő jelzések, észrevételek közlése,
havária események bejelentése, azok elhárításával való közreműködés, vízkorlátozás
elrendelése;

a

szolgáltatási

díjak meghatátozása, illetve elfogadása tekintetében szükséges

intézkedések, e gy eztetés ek

a

fo ganato sítása;

fogyasáók vízdíjfizetésihajlandóságának növelésére irányuló meggyőzés, a
díjhátralékok csökkentése. Ezen pont szerinti együttműködési kötelezettség

megsértésétés a Közszolgáltató részérőltörténő szerződés felmondását aIapozhatja
meg az a körülmény, ha az Önkormányzal területén a fogyasztők az egy szárrúézási
időszakra számított szolgáItatási díj legalább ll3-ával 90 napot meghaladő ftzetési
késedelembe esnek. Az Önkormányzat segélyezési gyakorlata (különösen a lakhatási
támogatás esetén) során köteles megtenni mindent annak érdekében,hogy a segélyben
ré s ze sült f o gy asztők a szol géltatásídijhátr al ékukat c s ökkents ék.

VI. A szerződés időtartama, megszüntetése
1./ Jelen szerződés hatátozatían ídőtartamra szől azzal, hogy a jelen okirat aláírásatŐI
jogosult, ide
számított 10 éves időtartamon belül rendes felmondás gyakorlására egyik fel sem
nem értve azt azesetet, ha a szeruődés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozáS
eredményeként a szerződés teljesítéselehetetlenül, vagy olyan mértékbenterhesebbé válik
bármelyik fél részére,amely teher ésszeníenindokolja a szeruődés megszüntetését,hacsak a
felek erre tekintettel a szerződés módosításában nem állapodnak meg.
2.1 Felek

a szerződést

abban az esetben mondhatják fe| azonnali hatállyal, ha a VáIlalkozó az

územeltetésre való jogosultsága (engedélye) megszűnik vagy visszavonásra kerül, továbbá,ha

a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésévelnyilvánvalóan felhagy.

Az

azonnali felmond ás jogát szerződő felek a másik félhez intézett Írásos nYllatkozattal
gyakorolhatj ák, feltéve, hogy a felmondás közlése előtt a felmondásra okot adő maga1'artás
vagy korulmény megszi,intetésére kellő póthatáridőt biztosított a felmondást gyakorló fel.

6

/

3,/ Mindkét fel jogosult a szerződést legalább 6 hónapos felmondási idő tűzésével, a másik
féllel írásban közölt és az ellenérdekű fél szerződésszegésével indokolt nyilatkozatával
megszüntetní a szerződéskötésétől számított 10 éves időtartamon belül, az alábbi esetekben:

a) aVállalkozó
a Vál

szerződésszegése esetén, ha

l a l ko z

ó az územeltetésre vonatko zó

j o go

sults ág át elv eszti.

b) aMegrendelő súlyos szerződésszegése esetén, különösen,

ha

a Vállalkozó kizárőlagos szolgáltatási jogát az Önkorm ányzat megszegi,
a V. 1. pontjának utolsó bekezdéséb en rögzített, az Ónkormányzat együttműködési
kötelezettsé gének a me gsze géséttanúsító körülmény b e áIl,
4.1

A

rendes felmondás gyakorlásánakkorlátozásáta

vonatkozó 10 éves időtartam elteltét

követően bármelyik szerződő fél jogosult a jelen megállapodást legalább 6 hónaPos

felmondási idő tuzésével,és a tátgyév utolsó napjára (december 31,) vonatkozŐ, Ításbarl,
közölt, indoklás nélküli felmondás útján megszúntetni.

YII. Zár ő rendelkezés ek
I.1 Szerződő felek egybehangzőan rögzítik, hogy együttműködésük során felmerÜlő vitás
kérdéseketés problémákat megkísérliktárgyalások utján, egymás érdekeire kÖlcsÖnÖs
figyelemmel rőndezni, és ennek során a megállapodásaikat írásban ftgzítenÍ, amelY
rrregailapoaások jelen szerződéskiegészítéseit,illetve mellékleteit fogiák képezn|
2.1 Amenrryiben a szerződő fetek közötti jogvita rendezésére tárgyalásos Úton, egYeztetések
Varosi
keretén ueút :o napon belül nem kerül sor, úgy a jogvita eldöntésére a felek a Miskolc
ki.
kÖtik
Bíróság, illewe a B-orsod-Abaill-Zemplén Megyei Bíróság illetékességét

3./ Amennyiben valamely kérdésaz izemeltetési szerződés módosítását igényli, ÚgY e
kérdéskörbón Vállatkozó a Megrendelővel történt előzetes tárgyalás, egYeztetés alaPján
előkészíti.

Az egyes rendelkezések érvénlelenségeesetén a szerződés többi része érvénYesmatad,
Felek Ű' e*enyelen rendelkezést hatályos, gazdaságilag lehetőség szeint egYenértékű
4.1
r

endelkezés s el póto

lj

ak.

A B9RS6DVÍZ Zrt. nevében eljárő Ficsor Miklós Igazgatőság elnöke, mint cégbejegyzett
törvényes képviselő rögzíti, hogy a jelen üzemeltetési szerződés tartalmát (annak aláírásén
megelázően; a nons oDyÍZ Zrt,Igazgatőságamegtárgyalta és azzal egyetértett.
5./

A

jelen szerződés az okirat alákásának napjával Iép hatáIyba, tekintettel,arta, bogY az
jőváhalYta, a
onkoimányzat Képviselőtestülete a jelen megállapodást testületi hatérozatával
B9RS9DVIZ Zrt-t aközszolgáftatás teljesítésérekijelölte, és a Polgármestert a szerződés
6.1

aláírásáraf elhatalmazta.

Á,

ónkormányzar Képviselőtestületének

megállapodás 1. sz. mellékletétképezi(k).

e

tárgyban született határozata(I)

a

jelen

Jelen szeruődés a szeruődésben megjelölt mellékletekkel együtt érvényes.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és - e jogintézményt szabályoző egyéb hatályos jogszabáIyokban - különösen a Vgt., illetve aközműves ivóvízellátásról és a
közműves szennyvízelvezetésről szőlő 38lI995. (N.5.) Korm. rendelet foglalt
rendelkezések az iranyadók.
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