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Tartalom 

I.A zenei koncepció célja 
A zenei koncepció a szükségletek, a feladatok, megoldási javaslatok számbavétele és olyan 

döntéshozatali elvek meghatározása, melynek során a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok 

pótolhatók, valamint biztosíthatóak a helyi lakosság zenei igényeinek megfelelő fejlesztések. 

Az önkormányzat a koncepció elfogadásával teret biztosít a városi zenei élet sokszínűségének. 

• megteremti az együttműködés lehetőségeit 

• elősegíti a város zenei sokszínűségének kibontakozását 

• hozzájárul a rendelkezésre álló források hatékonyabb kihasználásához 

II. Jogszabályi háttér: 
• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

• 1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról - A Nemzeti Kulturális Alap a nemzeti és az 

egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli 

terjesztésének támogatása érdekében létrehozott – elkülönített állami pénzalap. 

• 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 

• 1999. évi LXXVI tv. a szerzői jogról. - Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti 

alkotásokat. Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e 

– az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő 

Iroda Egyesület a zenei és irodalmi szerzői jogok közös jogkezelő szervezete. 

http://www.artisjus.hu/ 

• 2007. évi CLXXXI. tv. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

• 2008. évi VI. tv. a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 

Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről 

• A 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól  

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

• 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról 

• 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

• 554/2013. (XII. 31.) Korm. r. a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-

támogatásról 

 

• 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról  

• Az Európai Parlament és az Európai Tanács képviselői 2018. március 21-én Brüsszelben 

jelentették be az Európai Zenei Stratégia – European Agenda for Music (EAM) -elkészültét, 

amely a kontinensen átívelő konzultációt követően jött létre, és átfogja a teljes zenei szektor 

közös érdekeit és prioritásait. 

http://europeanagendaformusic.eu/
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III. A zenei koncepció hatálya 
A zenei koncepcióban foglaltak kiterjednek Budakeszi Város Önkormányzatának képviselőtestülete 

döntéshozatalára, a Polgármesteri Hivatal tevékenységére, valamint Budakeszi Város területén 

működő azon amatőr, félprofi illetve profi zenei formációkra, melyek Budakeszi Város 

Önkormányzatával együttműködésre lépnek és a helyi oktatási, közművelődési intézményekre, 

egyesületekre 

A zenei koncepció időbeni hatálya a koncepció felülvizsgálatáig terjed ki. 

IV. Helyzetelemzés 
A Budakeszi Város Zenei Koncepció elkészítésének egyik célja, hogy a Budakeszi Város területén 

működő amatőr, félprofi illetve profi zenei formációk, zenével foglalkozó szólisták, együttesek, 

valamint a zenei élettel foglalkozó intézmények, a zenei produkciók helyszínének adatbázisa 

elkészüljön. 

Célja:   

• a zenei formációk megismerése, adatbázis létrehozása 

• a zenei formációk, a helyi lakosság zenei tevékenységét érintő igények feltérképezése 

• a Kétirányú kommunikáció kialakítása 

 

 

1.számú melléklet: Budakeszi város zenei múltja 

2. számú melléklet: Budakeszi zenei adatbázisa (a zene megjelenésének színterei és szereplői) 

3.számú melléklet: Kérdőív 
A helyzetelemzés elkészítéshez egy online kérdőívben fordultunk a helyi zenészekhez az élő zene – 

köztük a magyar könnyűzene, a klasszikus zene, a népzene és a jazz – hazai produkcióinak városi 

képviselőihez. 

A kérdőív célja az, hogy Budakeszi Városi Zenei Koncepciójának megalkotásakor feltárjuk a városban 

jelen lévő zenei sokszínűséget, figyelembe tudjuk venni a helyi zenei formációk szerteágazó igényeit, 

fellépési, próbálási lehetőségeit, összegezzük a jelentkező szakmai elképzeléseket és az ezekhez 

kapcsolódó szükségleteket, támogatási igényeket. A kérdőívek megválaszolására papíron és online 

formában 2 hónap állt rendelkezésre.   2018. május 20-ig 21 válasz érkezett be. 

Fogalmak meghatározása 

1. A zenei formációk a zenei előadó-művészetben bizonyított jártasságuk, illetve a technikai 

tudásuk szerint jellemezték saját magukat: 

• amatőr,  

• félprofi,  

• profi  

2. A zenei, élőzenei előadásokat az előadott zenei műfaj alapján az alábbi kategóriákban  

különböztették meg: 

• könnyűzene, 

• komolyzene,  

• népzene, 
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 Felkészültsége   Műfaj   

amatőr klasszikus zene 2 

 klasszikus zene, Egyházi és világi klasszikus zene 1 

 klasszikus zene, egyházi zene 1 

 
klasszikus zene, klasszikus kórusművek, spirituálék, népzenei 
feldolgozások 1 

 klasszikus zene, klasszikus zene és könnyűzene 1 

 népzene 4 

 Rock 1 

amatőr - Összesen  11 

félprofesszionális klasszikus zene 1 

félprofesszionális - 
Összesen  1 

Haladó Rap, Hip-hop, R'n'B 1 

Haladó - Összesen  1 

professzionális klasszikus zene 5 

 klasszikus zene, jazz, népzene 1 

 
klasszikus zene, Könnyűzenei stílusok (Blues, Rock, Funky, ill. 
Progresszív zenék...), valamint Egyedi Stílusú Saját Zenék...  1 

 népzene 1 

professzionális - 
Összesen  8 

Mindösszesen           21  

Swot analízis-mely a kérdővre adott válaszok összesítése  
 Erősségek (a saját erősségeire gondolunk) 

• Szakmai kapcsolatok más kórusokkal, zenészekkel 

• színvonalas produkciók, szakmai versenyeken jó helyezések 

• Bemutatkozási, fellépési lehetőségek 

• Technikai eszközök: elektromos zongora 

• Pályázati lehetőségek 

•  Zeneiskola, KOTA  

• Bemutatkozási lehetőségek 

Gyengesége (amiben fejlődni szeretne, szeretnének) 

• infrastruktúra, technikai eszközök hiánya -megfelelő gyakorlási lehetőségek-feltételek 

(hangszer-, ill. alkalmas hangszeres gyakorló terem erőteljes hiánya)  

• nincs zongora 

• szabadtéri fellépési alkalmak akusztikailag korlátozott lehetőségei 

• bemutatkozási, fellépési lehetőségek költségigényessek, ezért nem elég széles körűek 
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• infrastruktúra:, kottatár bővítése, megfelelően világított és fűtött próbaterem hiánya 

• pályázati lehetőségek száma csekély, korlátozott a szervezeti háttér 

• a jogdíjas kották beszerzésére nincs forrás 

• fellépőruha 

Lehetőségek  

• kihasználásra vár a testvérvárosi kapcsolat 

• az eddigiek során leginkább önszervezéssel sikeres, közkedvelt és -adott környezetben- 

népszerű események létrehozása 

• pályázati lehetőségek,  

• művészeti fesztiválok, (KÓTA által szervezett Éneklő Ifjúság) városi rendezvények 

• az újonnan épülő iskolai aula városi és egyéb koncertek, rendezvények helyszíne lehetne 

• szükséges technikai eszközök: hangosítás, projektor, színpad, 200 fős nézőtér kialakítása 

• együttműködés kialakítása a zenei élet helyi szereplői között a pályázati lehetőségek 

felkutatásában és megvalósításban 

• kottatár bővítésére, hangszerek beszerzése, rendezvények támogatására 

• szakmai kapcsolatok elmélyítés a helyi intézményekkel, médiával: EFMK, BKTV 

• a fellépési lehetőségek növekedése további kapcsolatok kiépülését eredményezné  

• jó akusztikájú teremben magas szintű előadással újabb meghívásokat lehetne előidézni 

• a szakmai kapcsolatok elmélyítését a  városi rendezvények segíthetik 

 

Veszélyek (a célja, céljainak elérésében mi akadályozza, illetve minek a hiánya akadályozza) 

• infrastruktúra hiánya-  elavult berendezések, nem megfelelő hangosítás, színpadvilágítás, 

függöny 

• pályázati lehetőségek ki nem használása, ezek a források csak időlegesen hozzáférhetők (ha 

pl. az önkormányzat pályázik programra, és nem az együttes) 

• a koncertek, fellépések gördülékeny létrejöttéhez szükséges alapvető  anyagi-pénzügyi- 

(esetleges terembérlet, hirdetések, reklámok) , ill. logisztikai, management, háttémunkák 

hiánya  

• nincs  próbaterem zongorával 

• nem megfelelő akusztikus tér,  

• fenntartó nélkül a működés nem tervezhető hosszú távon  

• a hangversenyeken egy bizonyos repertoár előadása nem lesz énekelhető a jogdíjak miatt  

• csak szűk réteghez jut el a produkció  

• csak megfelelő akusztikai háttérrel és a költségek megtérítésével elképzelhetők a szereplések 

• mindig számolni kell a tagok távolmaradásával, esetenként a programok ütközésével 

 

Zenészként milyen típusú feladatokat vállalna Budakeszin?  
A kérdőívben feltett kérdésre a válaszolók az alábbi válaszokat adták: 

• meglévő hosszabb városi rendezvényeken, pl. bálon, kiállításmegnyitón, hangversenytermi 

koncerten énekelnénk, testvérvárosi találkozón való fellépési részvételi szándékot jelölték 

meg elsősorban, majd a második helyen az  

• önálló műsoros szereplést, jótékonysági- és egyéb koncertek adását választották,  
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• továbbá megjelent a zenekarban, együttesben, pl. testvérvárosi találkozón zenekarban 

szereplés, együttműködés igénye is. 

 

 Zenészként milyen típusú támogatásra tartana igényt? 
A kérdőívben feltett kérdésre a legtöbben a működésükhöz szükséges támogatásra tartanak igényt, 

mint például: 

• Budakeszin, egy jó akusztikájú, megfelelő létszámú közönséget befogadó, 

technikailag jól felszerelt, koncertzongorával rendelkező koncertterem létesítésre 

lenne szükség 

• Budakeszin több - színvonalasabb - közösségi tér (színházterem - koncertterem) 

létesülhetne 

• Felújításra, illetve kibővítésre kerülne a Művelődési Központ, (színházterem, klub 

helység,stb.)  

• együttesek, kórusok számára próbahelyiség biztosítása, terembélés támogatása,  

• bemutatkozási lehetőség biztosítása a különböző zenei stílusok előadói részére 

önállóan, vagy kamaracsoportban, együttesben 

• a városi rendezvényeken való együttműködés és működési keretek kialakítása és 

stabilizálása,  

• komolyabb egyeztetés lenne a különböző szervezetek között, az egymásra szervezés 

elkerülése miatt, programok ütközésének elkerülése 

• közönségszervezés, reklám, reklámfelület biztosítása,  

• pályakezdők saját hangszer beszerzésének támogatása 

• fellépőruha, kottabeszerzések támogatása, saját fellépőruha (kórusegyenruha) 

vásárlásának támogatása 

• karnagy utazási költségtérítése,  

• éves rendszerességgel szervezett felkészülő kórustábor támogatása 

• pályázatírásban segítségnyújtás 

• hangszerkíséret (zongorakíséret) biztosítása 

• kórustalálkozók szervezése, utazás támogatása 

 

V. A zenei formációk -  együttesek, szólisták-  támogatása 
Az önkormányzat jelentős szerepet vállal a civil szervezetek támogatásában. Pályázati rendszerén 

keresztül, elsősorban a helyi civil szervezetek számára nyújt működési, illetve a budakeszi polgárok 

számára nyújtott szolgáltatásaik megvalósítására nyújt támogatást. 

Egyéni, illetve civil szervezetbe nem tömörülő zenei formációk, Budakeszi város területén 

megvalósuló, hiánypótló, a zenei sokszínűséget gazdagító programjainak támogatására is lehetőséget 

nyújt pályázati rendszerén keresztül. 

VI. Együttműködés a zenei formációk és az önkormányzat között 
Az önkormányzat a kétirányú, nyitott kommunikáció kiépítésében érdekelt. Az önkormányzat, 

ahogyan az együttműködő partnerei, úgy a zenei formációk között sem tesz különbséget ideológiai, 

világnézeti, nemzetiségi vagy felekezeti alapon. 
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VII. Az önkormányzat és a zenei közösségek közötti kommunikáció 
Az Önkormányzat és a szervezetek közötti kölcsönös kommunikáció formái az alábbiak; 

• az önkormányzati képviselők és a zenei formációk, közösségek párbeszéde, 

• az önkormányzati tisztségviselők és a zenei formációk, közösségek közötti párbeszéd, 

• az önkormányzat hivatalának a területért felelős munkatársa és a zenei formációk, 

közösségek közötti párbeszéd, 

• a zenei formációk, közösségek vagy az önkormányzat által kezdeményezett nyilvános 

fórumok, 

• a város zenei életét érintő döntések (programtervek, támogatások elosztásának  

előkészítésébe) a zenei formációk képviselőit a városi Hírmondóban megjelentett 

meghívóban hívja össze, 

• az önkormányzat lehetőséget biztosít a tudomására jutott, a zenei formációk, közösségeket 

érintő hírek, információk városi honlapon történő megjelenésére. 

 

VIII. Az önkormányzat és a zenei közösségek közötti kommunikáció aktuális témái 
Az élő zene – köztük a magyar könnyűzene, a komolyzene, a népzene és a jazz - hazai 

produkciói városi megjelenésének támogatása érdekében tervezett tevékenységek: 

1. Rendszeres időközönként megbeszélés tartása 

A városi zenei koncepció elkészítésben résztvevők pl. félévente megbeszélést tartanak, a 

zenei koncepció megvalósulását elemzik, kijelölik a konkrét rövid távú célokat és a 

hozzájuk rendelhető, a cél elérése érdekében mozgósítható személyi és anyagi 

forrásokat. 

2. Támogatási rendszer kidolgozása- pályáztat kiírása  

Önkormányzati támogatás: civil szervezet részére jelenleg is működik ez a 

támogatási forma, ennek újragondolása, és az amatőr zenei együttesek pályázati 

támogatásának nagyobb tér biztosítása. 

Az elérni kívánt cél a könnyűzenei együttesek fellépési- és próba- lehetőségekhez 

juttatása, stúdió felvétel készítésének támogatása. 

A könnyűzene fejlődésének támogatása érdekében a városi zenei koncepció pályázati 
keretek között az alábbi területeken nyújtana támogatást a fiatal, amatőr 
előadóknak: 

- próbaterem-bérlés költségei 
- koncertszervezés és -lebonyolítás költségei 
- koncerttechnika bérlésének költségei 
- hang- és videófelvételek készítésének költségei 

A koncertszervezéssel foglalkozóknak szintén támogatást biztosít az alábbi 
területeken: 

- koncertszervezés és -lebonyolítás költségei 
- koncerttechnika bérlésének költségei 

Az előadók és koncertszervezők a szükséges koncerttechnikát (színpad, hangosítás, 

fény, backline /dobalap, gitár-, basszusgitár erősítő/ stb.) 
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3. Pályázati források felkutatása- működésre és programok megvalósítására 

• a városi infrastruktúra javítására 

• zenei formációk működésére 

• zenei programok megvalósítására 

 

4. Hangfoglaló- hangszerbemutató rendezvényeken részvétel  

Minden gyerek megismerkedjen a hangszerekkel. Az országos hangfoglaló 

programban hangszerbemutatókat szerveznek országszerte, ahol szakemberek 

közreműködésével kipróbálhatják a különböző hangszereket.  

 

5. Hangszerbemutató tartása szélesebb korosztály részére (6-18 évesek, illetve 

felnőttek) 

• A Czövek Erna Zeneiskolában renderes a hangszerbemutató az óvodás és 

általános iskolás korosztály részére, ezt a tevékenységet továbbra is fenn 

kívánja tartani. 

• A Cérnahang Alapítvány ismeretterjesztő előadásait, az óvodás korosztálytól a 

nyugdíjas korosztályig bezárólag élményt nyújtó programjait bevesszük a városi 

programok közé, ha megszavazzák, költségvetési támogatással.  

• Klasszikus hangszerek alternatív módon való megszólaltatása- Lukács László 

vezetésével. 

6. A helyi hangszertanulás választékának bővítése 

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola jazz, népzenei, ütő tanszak bevezetése a helyi 

könnyűzenei együttesek szakmai munkájának támogatása érdekében. 

 

7. Megyei tehetségkutató verseny megtartása a városban 

A részletek kidolgozása a hosszú távú feladatok közé tartozik. 

 

8. Világzenei fesztivál szervezése, teret adva ezzel a fiatal amatőr zenészek 

bemutatkozásának 

A részletek kidolgozása a hosszú távú feladatok közé tartozik. 

 

9. Fúvószenekari fesztivál – együttműködés a környékbeli fúvós együttesekkel 
A részletek kidolgozása a hosszú távú feladatok közé tartozik. 

 

10. Megyei szintű tehetségkutató verseny megszervezésében részt vállalnak a zenei 

koncepció készítői 

A részletek kidolgozása a hosszú távú feladatok közé tartozik. 

 

11. Worksopok tartása- a helyi zenészek, együttesek bevonásával 

• Vokális workshop (tervezet): Amatőr énekegyüttesek és kamaraének-csoportok 
számára olyan műhelymunkát kínálunk, ahol a már megtanult produkciókon egy 



 
 

8 
 

Budakeszi Város Zenei koncepciója 

felkészült segítő vezetésével nyilvános munka zajlik. A jelentkező csoportok általuk 
választott művekkel foglalkozhatnak meghatározott időbeosztás mellett, a választott 
művek zenei feladatait a kurzus vezetője által kidolgozhatják, új kontextusba 
helyezhetik. A workshopot egy nyilvános hangverseny zárja, ahol a kurzuson 
kidolgozott műveket a résztvevők közönség előtt is bemutatják. 

 
• Zenekari workshop (tervezet): Műhelymunka, mely nyilvános hangversennyel zárul. 

 
12. Helyi zenei adatbázis aktualizálása: a helyi zenei szólisták, együttesek adatbázisának 

frissítése a könnyebb kommunikáció érdekében. 

 

13. Helyi programnaptár egyeztetése- a párhuzamos programok elkerülése érdekében 

 

14. A városi rendezvényeken rendszeres, színvonalas és tervezhető zenei betétszámok 

megszólaltatása az EFMK és a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek szervezésében, 

mint például: 

Erkel Napok – kórus közreműködése 

Augusztus 20. ünnepség – énekes szólista 

Városi nyugdíjasklubok karácsonya – hangszeres növendékek előadása 

 

 

Budakeszi, 2018. július 22. 

 

A Budakeszi Város zenei koncepcióját az erre a célra összehívott egyeztető fórum tagjai véleményeinek 

figyelembevételével készítették: Barcsik Hédi, Mechler Anna, Tóthné Fajta Anita.   

 



Kérdőív zenészek (Budakeszi vonzáskörzetében
tevékenykedő énekesek, kórusok, népdalkörök,
együttesek) részére!
Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot adott be a Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészet 
Kollégiuma, a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium és a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató 
Program Kollégiuma felé, Budakeszi Város Zenei Koncepciójának kidolgozására.

A zenei koncepció kidolgozásával olyan helyzetelemzést állítunk össze, amellyel rövid-, közép- és 
hosszú távú célokat tudunk meghatározni a lehető legszélesebb helyi szakmai és civil közeg 
bevonásával. 
A koncepció a helyi zenei oktatással, a helyi formációk fellépési, próbálási lehetőségeivel, az 
ezekhez kapcsolódó támogatásokkal és intézményrendszerrel foglalkozik, továbbá az élő zene – 
köztük a magyar könnyűzene, a klasszikus zene, a népzene és a jazz – hazai produkcióinak városi 
megjelenésével. A kérdőív kitöltésével hozzájárul, hogy a Városi Zenei koncepció megalkotásakor 
figyelembe tudjuk venni Budakeszi zenei sokszínűségét, szerteágazó igényeit. 
Kérjük a, kérdőívet töltse ki 2018.május 20-ig.  Erre lehetősége lesz papír alapon,Budakeszin  az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban, illetve itt ezen a felületen keresztül. Előre is köszönjük 
közreműködését. Szeretnénk felvenni Önnel a kapcsolatot, ezért kérjük adja meg elérhetőségét. 

*Kötelező

1. E-mail-cím *

Kezdje újra ezt az űrlapot!

Zenei formáció, zenei együttes

2. 1. A szólista/csoport/egyesület neve: *

3. 2. Kapcsolattartó személy neve és
elérhetősége:

4. 3. Hangszeres (énekes esetében hangfaja, együttesek esetében a kategóriája): *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 énekes

 női kórus

 férfi kórus

 vegyes kórus

 hangszeres

 zenei együttes kategória- klasszikus

 zenei együttes kategória- jazz, rock

 zenei együttes kategória- nézene

 Egyéb: 



5. 4. Műfaj *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 klasszikus zene

 jazz

 népzene

 Egyéb: 

6. 5. Felkészültsége *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 professzionális

 amatőr

 Egyéb: 

7. 6. Milyen típusú feladatokat szeretne vállalni Budakeszin? (pl. szólóének, zenekarban
játszana, önálló estet adna, rendezvényeken betétszámot játszana, stb): *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 szólóének

 zenekarban játszana

 önálló estet adna

 rendezvényeken rövid betétszámot játszana

 Egyéb: 

8. 7.Erősségek( a saját erősségeire gondolunk) *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 infrastruktúra:

 technikai eszközök:

 pályázati lehetőségek:

 szakmai kapcsolatok:

 bemutatkozási, fellépési lehetőségek:

 Egyéb: 

9. 8.Gyengesége (amiben fejlődni szeretne, szeretnének) *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 infrastruktúra:

 technikai eszközök:

 pályázati lehetőségek

 szakmai kapcsolatok:

 bemutatkozási, fellépési lehetőségek:

 Egyéb: 



Üzemeltető:

10. 9.Lehetőségek *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 infrastruktúra

 technikai eszközök

 pályázati lehetőségek

 szakmai kapcsolatok

 bemutatkozási, fellépési lehetőségek:

 Egyéb: 

11. 10.Veszélyek ( a célja, céljainak elérésében mi akadályozza, illetve minek a hiánya
akadályozza) *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 infrastruktúra

 technikai eszközök

 pályázati lehetőségek

 szakmai kapcsolatok

 bemutatkozási, fellépési lehetőségek:

 Egyéb: 

12. 12. Milyen típusú támogatásra tartana igényt *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 próbahelyiség biztosítása, terembélés támogatása

 fellépési lehetőség biztosítása

 közönségszervezés, reklám, reklámfelület biztosítása

 hangszer, fellépőruha

 pályázatírásban segítségnyújtás

 Egyéb: 

13. 13. Szeretném, ha .... ( írja le kérését,
javaslatát) *

 Másolatot kérek a válaszaimról.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

