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▶ A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 
A 2014–2020-AS 
IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
BERUHÁZÁSI PROGRAMOK 
FŐBB ELŐNYEIRŐL

2014 és 2020 között az ESB-alapok felhasználásával 
jelentős mennyiségű beruházás fog megvalósulni az 
Unió számos fontos prioritási területén. A partnerségi 
megállapodások és programok kapcsán folytatott 
tagállami és regionális egyeztetések következtetései 
nyomán a Bizottság jelentésben mutatta be Európa fő 
szakpolitikai beruházási eszközének várható előnyeit 
és eredményeit.

A 2014–2020 közötti időszakra előirányzott 454 milliárd 
EUR-nyi költségvetésből az ESB-alapok Európa gazdaságá-
nak valódi szükségleteire fognak koncentrálni, és támogatni 
fogják a munkahelyteremtést és az olyan programokat, 
amelyek célja, hogy Európa gazdasága visszataláljon a fen-
ntartható növekedés ösvényére. 

A nemzeti társfinanszírozás várhatóan legalább további 
183 milliárd EUR-nyi forrás bevonásával jár majd, így a beru-
házás teljes mértéke akár a 637 milliárd EUR-t is elérheti. 

Az ESB-alapok tehát több tagállamban is a közösségi beru-
házás elengedhetetlen elemei, különösen mivel egyre 
kevesebb a nemzeti költségvetésből megvalósított beru-
házások száma – az ilyen beruházások mértéke (reálértéken 
számítva) 15 %-kal csökkent 2008 és 2014 között. Az új és 
optimalizált beruházási eszköz eredmény- és mechanizmu-
sorientáltságával biztosítja, hogy Európa valamennyi régiója 
kiválóan teljesítsen. A kevésbé fejlett régiók ilyen módon fel 
tudnak zárkózni fejlettebb társaikhoz, és maximalizálni tudják 
potenciáljukat azáltal, hogy a meglévő erőforrásokra alapo-
zva kezelik a helyi prioritásokat és szolgálják ki a szélesebb 
regionális igényeket.

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK  
EGY FŐRE LEBONTVA – 
VÁSÁRLÓERŐ-PARITÁSBAN 
MÉRVE

NUTS-2 SZINTŰ RÉGIÓNKÉNT, 2013
Index: Az EU-28 tagállam átlagának %-os aránya, EU-28 = 100

Forrás: Eurostat
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354 300 új munkahely  
a kkv-knál.

Az ESZA 10,1 millió munkanélkülinek 
segít javítani az esélyeit az elhelyezkedésre.

29 370 új kutatói munkahely.

10 200 új munkahely a halászati  
és akvakultúra-ágazatban.

2,3 millióan kaptak munkát  
az ESB-alapok révén.

3,9 millió gazdálkodó és vidéki  
kkv részesülhetett képzésben.

237 700 polgár vehet részt munkaerő-
mobilitási és -képzési kezdeményezésekben.

2,6 millió inaktív munkavállaló  
profitál az ESB-alapokból.

2–2,5 millió hátrányos helyzetű 
személy fogja élvezni az ESB-alapok 
nyújtotta lehetőségeket.

FOGLALKOZTATÁS, MUNKAHELYTEREMTÉS   
ÉS MUNKAERŐKÉPZÉS             

▶KIEMELT TÉMA 
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Előremutató beruházási környezet

Az „ESB-alapok” öt különálló alap: az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap összefoglaló elnevezése. 
A közelmúltban lezajlott reformfolyamat eredményeképpen 
az ESB-alapok olyan előremutató szakpolitikai beruházási 
eszközzé váltak, amelyek készen állnak Európa jelenlegi és 
az elkövetkező években felmerülő kihívásainak a kezelésére. 

A következő költségvetési időszakban a Juncker által vezetett 
új Bizottság prioritásainak megfelelően valamennyi tagál-
lam részesül majd az ESB-alapok beruházási támogatásá-
ban. Az ESB-alapok jelentős mértékben hozzá fognak járulni 
a Bizottság politikai prioritásaihoz, így a digitális egységes 
piac, az energiaunió, az éghajlatváltozással foglalkozó poli-
tikák, az egységes piac és a gazdasági kormányzás sikeréhez.

A tagállamok az ESB-alapokból származó összes támoga-
tást munkahelyteremtésre, növekedésre és beruházásokra 
fogják fordítani. Ez a folyamat áthidalja majd a regionális 
fejlesztési hiányosságokat azáltal, hogy inkluzív és erősebb 

 AZ UNIÓS ALA-
POK ÉREZTETIK 
HATÁSUKAT

▼
NÉMETORSZÁG
Az ESZA segíthet megvalósítani az internet adta gazdasági és 
foglalkoztatási lehetőségeket: az alap a Drezdai Egyetem olyan 
fiatal kutatóit támogatta, akik az informatikai kutatás-fejlesztés 
élvonalában tevékenykednek. A RESUBIC LAB projekt 19 fia-
tal kutatóból állt, akik kiberfizikai rendszerek, döntéstervezési 
szoftverek és számítási felhőkkel foglalkozó architektúrák kife-
jlesztésén dolgoznak. 
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=hu
&projectId=375

▼
MAGYARORSZÁG
Az ESZA társfinanszírozásával megvalósuló „ÚJRA TANULOK” 
képzetlen vagy alacsonyan képzett embereknek teszi lehetővé 
foglalkoztathatóságuk növelését azáltal, hogy olyan képzési 
lehetőségeket kínál, amelyek megfelelnek az ország gazdasága 
által támasztott igényeknek. 2015 januárjára 129 ezren, köztük 
mintegy 34 ezer roma végzett el sikerrel képzési modulokat.
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://europa.eu/!Cu66cm

▼
BULGÁRIA
A harmadik szófiai METRÓBŐVÍTÉSSEL a metró vált a város 
fő közlekedési rendszerévé. Az európai, nemzeti és helyi 
közlekedési hálózattal való jobb összeköttetés ma már 
valóság. 
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/bulgaria/
sofia-welcomes-third-metro-extension

LENGYELORSZÁG
Egy új BIOGÁZERŐMŰ segíti javítani a gdański szennyvízkezelő 
hatékonyságát, egyúttal lehetőséget biztosít a fiatalok számára, 
hogy többet tudjanak meg a megújuló energiáról.
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/
new-biogas-project-brings-green-energy-to-gdansk

▲

A céloknak megfelelő finanszírozások

A Bizottság kifejezetten szorgalmazza, hogy a tagállamok 
pénzügyi eszközöket használjanak a hagyományos támoga-
tások helyett az ESB-források tekintetében, különösen például 
a kkv-támogatás, a CO2-csökkentés, a környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság, az ikt-k, a fenntartható közlekedés, 
valamint a kutatás és innováció terén. 

A 2014–2020 közötti időszak innovatív pénzügyi eszközeihez 
előirányzott alapok várhatóan ösztönözni fogják a beruházási 
kedvet, és további, 40–70 milliárd EUR értékű beruházást 
fognak előmozdítani. Mindez fokozottabb multiplikátor-hatás-
sal fog járni a reálgazdaságra nézve azáltal, hogy magán-
beruházásokat vonz majd. Következésképpen a tagállamok 
nagymértékben növelték az összes ESB-alap tervezett 
előirányzatainak pénzügyi eszközként való felhasználását. 

A fentiek mellett az ESB-alapok és az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (ESBA) közötti szinergiák is tovább fognak 
erősödni, miközben az ESB-alapokból származó források 
a Horizon 2020 és a többi uniós program (LIFE+, Menekül-
tügyi, Migrációs és Integrációs Alap, COSME, Erasmus+ és 

MIKÉNT JÁRULNAK HOZZÁ AZ EURÓPAI 
STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK  
A BIZOTTSÁG PRIORITÁSAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

a Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pénzügyi eszközei-
vel is kombinálhatók lesznek.

Ahhoz, hogy az ESB-alapokból származó forrásokat rugalma-
sabban, az érintett területek igényeinek megfelelően lehes-
sen felhasználni, az Unió új és továbbfejlesztett végrehajtási 
mechanizmusokat vezetett be.

Az integrált területi beruházások (ITI) lehetővé teszik, hogy 
az ESB-alapokat felhasználó programokból származó forrá-
sok kombinálásával támogatható legyen a területi fejlesz-
tési stratégiák végrehajtása. Mintegy 20 tagállamban fognak 
integrált területi beruházásokat végrehajtani a lepusztult 
városi környékektől kezdve a nagyvárosi területeken és a kul-
turális örökségeket bemutató útvonalakon át a gazdasági 
átrendeződéssel leginkább érintett alrégiókig.

Azokon a területeken, amelyeken a városi hatóságoknak 
szerepük van a megvalósításban, a fenntartható városfe-
jlesztési stratégiákra fordított támogatás meg fogja haladni 
a 16 milliárd EUR-t. Az alapok a városi területek többségét 
fogják támogatni a forrásokból, hogy a tagállamok többek 
között az energiahatékonyságot és a megújuló energiát, 

gazdaságokat, és összességében területi szinten egyenlőbb 
Európai Uniót teremt, ami a 2008-as gazdasági világválság 
miatt ez idáig nem valósulhatott meg. 

Több mint 500, a tagállamok partnerségi megállapodá-
saiban meghatározott innovatív program fog hozzájárulni 
ahhoz, hogy mind a pénzügyi erőforrások mobilizálása, mind 
a beruházási feltételek javítása révén teljesítse az uniós 
szakpolitikai célokat. A tagállamok két milliónál is több vál-
lalkozásnak juttatnak majd támogatást versenyképességük 
növelésére, termékfejlesztésre, új piacok felkutatására és 
munkahelyteremtésre. A tagállamokban megvalósuló infras-
trukturális beruházások hozzá fognak járulni ahhoz, hogy 
– különösen az elmaradottabb – tagállamok javítsák üzleti 
környezetük versenyképességét és a nagyobb piacokkal való 
kapcsolataikat. 

Az alapok elsősorban az európai munkavállalók készségeinek 
fejlesztésére és alkalmazkodóképességének javítására fognak 
koncentrálni azáltal, hogy több tízmillió polgárnak, köztük 
fiataloknak is, lehetőségeket biztosítanak az (át)képzésre 
és vállalkozásindításra. Ezek a lehetőségek a menekültek és 
a legális migránsok számára is elérhetők lesznek.

Mindez közvetlenül hozzá fog járulni a foglalkoztatási és 
a szegénység visszaszorítása terén kitűzött célok teljesíté-
séhez, és ki fogja elégíteni a növekvő kutatási igényeket az 
innováció és a termékfejlesztés terén – ahol ez idáig a legke-
vesebb előrelépés történt.

▶KIEMELT TÉMA 
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olyan színvonalas gyakornoki és munkahely-teremtési pro-
gramokra fogják fordítani a kezdeményezéshez előirányzott 
forrásokat, amelyek tartós munkaerő-piaci integrációt és 
a fiatalok foglalkoztathatóságának javítását mozdíthatják elő.

Előretekintés

Az ESB-alapokból származó források előkészítik az utat 
a hosszú távú fenntartható növekedésnek, és jobb életkörül-
ményeket, illetve élhetőbb Európát biztosítanak a polgárok 

VÁLLALKOZÁSTÁMOGATÁS KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ 

a fenntartható városi mobilitást és a városi környezet fejlesz-
tését érintő beruházások révén karbonszegény gazdaságra 
térhessenek át. A forrásokból a városi területek fizikai és 
szociális nélkülözéssel kapcsolatos kihívásait is igyekeznek 
majd kezelni. 

A fiatalkori munkanélküliség továbbra is óriási méreteket 
ölt a tagállamok többségében. Az ifjúsági garancia létre-
hozásáról szóló 2013-as európai tanácsi ajánlás alapján 
20 tagállam kaphat támogatást a 34 ESZA-programba inte-
grált ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből. A tagállamok 

77 500 vállalat fog ERFA-támogatásban 
részesülni az ikt-szolgáltatások és -termékek 
bővítésére.

Az ESB-alapok mintegy  
801 500 vállalkozást 
fognak támogatni.

396 500 mikrovállalkozás 
és kkv fektethet be 
a humántőke-fejlesztésbe  
az ESZA részeként.

Az ERFA hozzájárul majd, hogy 
a vállalatok 15 370 új terméket 
vezessenek be a piacra. 129 460 vállalat részesül  

támogatásban kutatási és innovációs 
kapacitásuk bővítésére.

Az EMVA több mint 3 ezer innovációs  
projektnek fog támogatást nyújtani 

az európai innovációs partnerség részeként.

2,6 milliárd EUR-nyi  
ERFA-támogatás jut a kutatásra és 

innovációra, valamint a karbonszegény 
technológiákra való átállásra.

71 960 kutató fogja élvezni az ERFA-
támogatás részeként továbbfejlesztett 

kutatólétesítmények szolgáltatásait.

számára. Teszik mindezt úgy, hogy elsősorban az európai sze-
meszter során elhangzott, strukturális változásokat ösztönző 
ajánlásokat igyekeznek támogatni (a teljes cikk a 22. oldalon 
olvasható). Az üzleti környezet javítása és az adminisztratív 
kapacitás fellendítése szintén hozzá fog járulni a jövő pro-
blémáinak megoldásához azáltal, hogy újabbnál újabb pro-
jekteket és pénzügyi lehetőségeket teremt. 

Európának meg kell tanulnia alkalmazkodni a változó körül-
ményekhez, így például a menekültválsághoz. A 2014 és 
2020 közötti végrehajtási időszakban továbbra is azokon az 
eredményorientált és nagyszabású célokat ösztönző terüle-
teken kell elsősorban fokozni az erőfeszítéseket, amelyek 
maximalizálják a pénzügyi eszközök használatát, és a lehető 
leghatékonyabban használják fel az ESB-alapok, az ESBA, 
valamint a többi finanszírozási forrás, így például a Horizont 
2020 közötti szinergiákat a projektek és a pénzügyi eszközök 
szintjén, illetve beruházási platformokon keresztül.

Az Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság által 2015 
decemberében elindított nyílt adatplatform lehetővé teszi, 
hogy nyomon kövessük az ígért célok megvalósítása terén 
elért előrelépéseket. Ez önmagában is óriási előrelépés abba 
az irányba, hogy átláthatóbbá váljon, mire fordítják a forrá-
sokat az európai gazdasági igények teljesítése során. 

KÖZLEKEDÉS 

7 515 km hosszú vasútvonalat  
fognak kiépíteni vagy felújítani.

3 100 km hosszú közutat  
építettek ki, és 10 270 km-nyit  

újítottak fel.

748 km hosszú villamos- vagy 
metróvonalat építettek ki vagy 
korszerűsítettek.

977 km hosszú vízi szállítási útvonalat 
építettek ki vagy korszerűsítettek.

▶KIEMELT TÉMA 

NYÍLT ADATOK AZ ESB-ALAPOKRÓL  
A beruházásokkal kapcsolatos részletes adatok, valamint az ESB-alapok 
2014–2020-as időszakban való felhasználását tükröző eredmények immár 
elérhetővé váltak a kohéziós politikával foglalkozó nyílt adatplatfor-
mon. Az adatbázis naprakész információkat, valamint háttéradatokat tar-
talmaz az egyes tagállamok társadalmi-gazdasági helyzetére vonatkozóan. 
Az adatbázisban található, uniós programokkal kapcsolatos eredmények 
a Bizottsághoz eljuttatott tagállami jelentéseken alapulnak. Az adatok 
négyféleképpen kereshetők: uniós szinten, témák szerint, tagállami lebon-
tásban, illetve alaponként, így nyújtva bepillantást a beruházásokba és 
a várható eredményekbe. Az adatkészletek vizuális anyaggá alakí-
thatók, elemzés céljából letölthetők, és igény szerint más webol-
dalakba is beágyazhatók.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Az ESB-alapok mindegyike a növekedés és a munkahelyte-
remtés területére koncentrál, különös figyelmet szentelve 
a legelmaradottabb európai régióknak. Mindez összhangban 
áll a Juncker vezette Bizottság prioritásaival. Az ESB-alapok 
hozzájárulnak a digitális egységes piac, az energiaunió és 
az éghajlatváltozást érintő politikák, valamint az egységes 
piac és a gazdasági kormányzás céljainak teljesítéséhez, 
összhangban állva az európai szemeszter országspecifikus 
ajánlásaival. 

A digitális projektekre, így például a szélessávú hálózatok 
telepítésére, az online közszolgáltatásokra és a kisvállalkozá-
sok ikt-rendszerekhez történő hozzáférésére több mint 20 mil-
liárd EUR-t fogunk fordítani az ESB-alapok forrásaiból. Ezzel 
párhuzamosan az Európai Regionális Fejlesztési Alap több 
mint 38 milliárd EUR-val fogja támogatni a karbonszegény 
gazdaságra irányuló törekvéseket. Ezt az összeget energiaha-
tékony épületekre, megújuló energiára, intelligens elosztóháló-
zatokra és a fenntartható városi közlekedés fejlesztésére 
költhetik el a régiók és a városok. 

A 2007–2013-as szakpolitikánk részeként mintegy egy-
millió munkahelyet hoztunk létre. Általános célunk, hogy 
a következő évtizedben túlszárnyaljuk ezt az eredményt.

▶Az ESB-alapok elnevezés öt alapot foglal magában, 
név szerint az ERFA-t, a Kohéziós Alapot, az ESZA-t, az 
EMVA-t és az ETHA-t. Milyen hozzáadott értéket teremt 
az öt alap kombinálása az új programozási időszakban? 

Mind az öt alap célja, hogy támogassa Európa társadalmi-
gazdasági fejlődését, mivel napjainkban olyan egymással 
szorosan összefüggő, komplex problémák állnak előttünk, 
amelyeket együttes erővel, koherens megközelítéssel kell 
megoldanunk. Ha az öt alapot egyetlen stratégiai keretbe 
foglaljuk, az hatékonyabb koordinációhoz vezet, jobban fog 
érvényesülni az alapok egymást kiegészítő jellege, és sokkal 
világosabban fognak összpontosítani a célok megvalósítására. 
Mindez az alapok és a többi uniós eszköz, például a Horizont 
2020, a COSME vagy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
közötti szinergiákat is előmozdítja. ■

KÖRNYEZETVÉDELEM 

7 670 MW-tal nőtt  
a megújulóenergia-termelés.

3,3 millió energiafelhasználó  
csatlakozott az intelligens  
elosztóhálózatokhoz.

4 millió hektárnyi mezőgazdasági és 
erdészeti terület profitál a szénmegkötési és 

energiamegtakarítási törekvésekből.

5,8 millió tonna/év 
szilárdhulladék-újrafeldolgozási 
kapacitás.

Biogazdálkodás támogatása  
10 millió hektárnyi  

mezőgazdasági területen.

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást érintő beruházások 
13,3 millió polgárt fognak 
megóvni az árvizektől és  
11,8 milliót az erdőtüzektől.

 BERUHÁZÁSOK  
A MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS 
NÖVEKEDÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE

Corina Creţu a Panoramával beszélgetett arról, 
miként maximalizálható az európai strukturális és 
beruházási alapok hozzájárulása az Unió növekedési 
és munkahely-teremtési céljaihoz

▶A közlemény a tagállami hatóságok és az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó egyez-
tetéseinek főbb eredményeit ismerteti. Hogyan értékelné 
az egyeztetési folyamatot?

A partnerségi megállapodások és programok egyeztetési 
folyamatára fordított erőfeszítéseink kifizetődtek: szilárd, 
eredményorientált programok születtek, amelyek kézzelfo-
gható eredményeket és pozitív hatást fognak elérni az Unió 
reálgazdaságában a következő évtized során.

A politika végrehajtásába bevont érdekeltekkel folytatott 
egyeztetések középpontjában a beruházásaink teljesítménye, 
és a növekedést ösztönző ágazatok fokozottabb figyelembe-
vétele áll. Az érdekeltekkel közösen kötelezettséget vállaltunk 
arra, hogy beruházásainkat stratégiailag azokra a területekre 
összpontosítsuk, amelyek esetében a legnagyobb hatás érhető 
el. A kutatás és innováció, a kkv-k, a karbonszegény gaz-
daság és az EU digitális menetrendjének támogatásával ilyen 
módon teljes mértékben kiaknázható az európai strukturális 
és beruházási alapok potenciálja a növekedés és munkahely-
teremtés terén.

A programok elfogadása időbe telt, mivel nem szerettük volna, 
ha a gyorsaság a minőség rovására megy. Több száz kitűnő 
beruházási csomaggal gazdagodtunk, a régióknak és a váro-
soknak pedig mostantól lehetőségük van felhasználni az ala-
pokból származó forrásokat – ami közvetlenül a polgárok javát 
szolgálja majd.

▶A közlemény kellő részletességgel mutatja be, milyen 
eredményeket várnak az ESB-alapok programjaitól. Miként 
tudja a Bizottság garantálni, hogy ezek az eredmények 
teljesülnek? Hogyan mérik majd őket?

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó megreformált 
kohéziós politika jól kiforrott, teljesítményorientált beruházási 
kezdeményezés. Az új rendelet előírja, hogy egyértelmű, átlá-
tható és mérhető célokat kell megfogalmazni az elszámolta-
thatóság és az eredményesség tekintetében. A tagállamoknak 
és a régióknak előzetesen be kellett jelenteniük, hogy pro-
gramjaikkal milyen célokat szándékoznak elérni, és mikép-
pen kívánják mérni a velük kapcsolatban tett előrelépéseket. 

Az éves ellenőrzés segíteni fog, hogy intézkedjünk, ha 
a program végrehajtása nem megfelelő. Sőt, az új teljesít-
ményalapú jutalmazási rendszerünkkel motiválni tudjuk 
a tagállamokat a kötelezettségvállalásra, és hogy kiválóbb 
teljesítményt nyújtsanak.

Szeretném azonban kiemelni, hogy a programok végreha-
jtásáért felelős érdekeltek elkötelezettsége nagymértékben 
fogja befolyásolni, hogy az ESB-alapokból finanszírozott pro-
gramoknak milyen hatásuk lesz a helyi gazdaságokra.

Mint mondtam, az alapok már készen állnak a kiutalásra, 
de szeretném hangsúlyozni, hogy a gondos adminisztráció 
ugyanolyan fontos, mint a rendelkezésre álló pénzösszeg. 
Európa régióinak polgárai nem fogják érezni a politikánk által 
támogatott projektek előnyeit, ha az alapokat kezelő helyi és 
nemzeti közigazgatási rendszer nem elég szilárd és hatékony. 
A hivatalban töltött időm egyik legfontosabb prioritása az, 
hogy segítsünk a tagállamoknak bővíteni az adminisztratív 
kapacitásukat.

▶Miként járulnak hozzá az ESB-alapok a 2014–2020-as 
időszakra megfogalmazott tíz bizottsági prioritáshoz, így 
például a Juncker-féle európai beruházási tervhez?

„Az ESB-ala-
pok mindegyike 
a növekedés és 
a munkahelyte-
remtés területére 
koncentrál, 
különös figyel-
met szentelve 

a legelmaradottabb európai 
régióknak. Mindez összhang-
ban áll a Juncker vezette 
Bizottság prioritásaival.

 ”▶  CORINA CREŢU REGIONÁLIS POLITIKÁÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOS

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_hu.htm

▶KIEMELT TÉMA 
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