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A FILMJUS Alapítvány 
Alapító Okirata 

- a 2021. November 5-i módosításokkal egységes szerkezetben -  
 
 

A FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete (továbbiakban: Alapító, képviselője: 
Kabdebó György elnök) alapítványt hoz létre határozatlan időre, az alábbiak szerint: 
 
 
1. 
Az alapítvány neve: FILMJUS Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány). 
Az Alapítvány székhelye: 1092. Budapest, Ráday u. 31/ K.  
 
2. 
Az Alapító működésének szabályait - az egyesületekre vonatkozó jogszabályokkal összhangban - az  
Alapító Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Az Alapítót a Fővárosi 
Bíróság 7583. sz. alatt nyilvántartásba vette. 
Az Alapítvány közhasznú célja: közreműködni a magyar állampolgárságú, vagy határon túli, de magyar 
anyanyelvű filmszerzők (filmírók, rendezők, operatőrök, díszlet- és jelmeztervezők és egyéb filmszerzők) és 
jogutódjaik támogatását és segélyezését szolgáló rendszer létrehozásában.  A jelen Alapító Okirat 
szempontjából filmszerzőnek és jogutódnak az tekinthető, aki megfelel az Alapító FILMJUS 

Alapszabályában foglaltaknak.  
Az Alapítvány az alábbi közhaszú tevékenységeket folytatja: 

a) kulturális tevékenység: A művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek 
létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. 121.§ b) pontja) keretében az 
Alapítvány az arra pályázó magyar állampolgárságú, vagy határon túli, de magyar anyanyelvű 
filmszerzőket - az Alapító Okirat mellékletét képező Működési és Vagyonkezelési Szabályzattal 
összhangban - az Alapítvány Kuratóriuma által meghatározott és elfogadott feltételek alapján pénz-
beli támogatásban részesítheti.  

b) szociális tevékenység: A szociális ellátások biztosítása feladat keretében (2011. évi CLXXXIX. tv. 
13.§ (1) bek. 8. pontja) az Alapítvány az arra önhibájukon kívül rászoruló filmszerzőket továbbá 
azok jogutódjait az Alapítvány Kuratóriuma által meghatározott és elfogadott feltételek alapján 
pénzbeli segélyben részesítheti, Támogatási Szabályzatának megfelelően. 

Az Alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bármely magyar állampolgárságú, vagy határon 
túli, de magyar anyanyelvű filmszerző (filmíró, rendező, operatőr, díszlet- és jelmeztervező és egyéb 
filmszerző) és jogutódja részesülhet. 
 
3. 
Az Alapítvány nyílt, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha 
a 2. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyoni juttatással hozzájárulnak és a jelen Alapító Okirat 
rendelkezéseit elfogadják. 
 
4. 
Az Alapítvány sem közvetlen, sem közvetett politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány pártpolitikai tevékenységet nem végez, 
sem az országgyűlési képviselői választáson, sem a megyei, fővárosi önkormányzat és megyei jogú város 
képviselő-testülete, sem az Európai Parlament tagjainak, sem pedig a polgármesterek, helyi és kisebbségi 
képviselő-testületek választásán jelöltet nem állít, azt semmilyen formában nem támogatja. 
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5. 
Az Alapítvány alaptőkéje 1 millió forint (azaz egymillió forint), forrása az irányadó nemzetközi szabályokkal 
és megállapodásokkal összhangban az Alapító döntéshozó szerve által jóváhagyott, kulturális és szociális 
célokra elkülönített összeg. Az Alapítvány vagyonát és annak éves kiegészítéseit az Alapítvány 
bankszámlájára kell elhelyezni. 
Az Alapító vállalja, hogy az Alapítvány vagyonát évente, éves beszámolójának jóváhagyását követő 30 
napon belül, az Alapító döntéshozó szerve által jóváhagyott, az adott évben felosztásra került jogdíjak az 
Alapító Felosztási Szabályzatában foglalt mértékben szociális, jóléti és egyéb célszerinti (lásd 2. pont) 
támogatásra fordítható összeggel kiegészíti. Az alapítványi célokra mind az Alapítvány tőkéje mind annak 
hozadékai felhasználhatók.  
 
6. 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a 2. pontban meghatározott közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen Alapító Okirat 2. pontjában meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja. 
 
7. 
Az Alapítvány általános ügyintéző, képviseleti, ügyvezető és kezelő szerve a FILMJUS Alapítvány 
Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium). A Kuratórium összetétele mindenkor biztosítja, hogy az Alapító 
közvetlenül, vagy közvetetten befolyást ne gyakorolhasson az alapítványi vagyon felhasználására. 
A Kuratórium rendelkezik az Alapítvány vagyonáról, a támogatásokat a beérkezett kérelmek alapján, illetve 
pályázati rendszerben nyújtja (lásd 21. pont).  
A Kuratórium dönt az Alapítványhoz való csatlakozásról, a csatlakozás elfogadása esetén megállapodik az 
új csatlakozóval a csatlakozás feltételeiről.  
A Kuratórium elfogadja az Alapítvány éves működési költségvetését, dönt az Alapítvány által köthető 
együttműködési megállapodásokról.  
Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium hagyja jóvá. Az éves beszámoló elfogadásához a 
Kuratórium öt tagjának igen szavazata szükséges. 
 
8. 
A Kuratórium, élve a Ptk. 3:4.§-ban adott lehetőséggel, elnökből, alelnökből és három tagból áll, akiket az 
Alapító nevez ki. 
A kuratóriumi tagok kijelölése 4 évre szól. A tagok újra kijelölhetők. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható 
létre olyan összetételű Kuratórium, amelyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány 
vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat, nem lehet annak tagja az alapítvány 
kedvezményezettje illetve a kedvezményezett közeli hozzátartozója, továbbá a 17. pontban felsorolt 
összeférhetetlenségi szabályok által kizárt személyek sem. 
A kuratóriumi tag tagsági viszonya megszűnik: 
 - a megbízatás lejártával 
 - a tag halálával, 
 - a tag lemondásával, 

 - visszahívással (Ptk. 3:398.§ (2) bek.). 
Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a kijelölést visszavonhatja 
és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 
Tartós akadályoztatása vagy az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén a 
Kuratórium tagját az Alapító visszahívhatja a Kuratórium szótöbbségi hozzájárulása mellett. 
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Az Alapító megszűnése után – a kezelő szerv (szervezet) vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése 
alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg a Ptk. 3:394.§ szerint. 
 
9. 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
[Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
10. 
A Kuratórium évente legalább kétszer ül össze. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze. 
A Kuratórium tagjait, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjait az ülés időpontjáról, azt legalább négy munka-
nappal megelőzően, és a napirend írásbeli közlésével egyidejűleg, az elnök értesíti.   
A Kuratóriumot 3 tag kérésére 15 napon belül össze kell hívni.  
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – 
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság 
is jogosult.   
A Kuratórium ülései nyilvánosak, azonban azokat az adatokat, amelyek zárt kezelése az adatvédelemi, 
illetve a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályokra figyelemmel indokolt (ideértve például a 
szociális segélyt igénylő illetve abban részesült személyek személyes adatait), nyilvános Kuratóriumi ülés 
esetén is csak az alábbi személyek ismerhetik meg: 

a) a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, 
b) az Alapítvány Alapítójának képviselője,  
c) illetve az a) és b) pontokban megjelöltek által erre felhatalmazott személyek. 

A Kuratórium határozatképes, ha ülésén jelen van legalább három fő. Határozatképtelenség esetén 
legkorábban az ülést követő három nap elteltével, legkésőbb harminc napon belül újra össze kell hívni az 
ülést.  
A Kuratórium határozata akkor érvényes, ha azt megszavazza a Kuratórium tagjai közül legalább három fő. 
Az éves beszámoló jóváhagyására vonatkozó Kuratóriumi határozat akkor érvényes, ha azt megszavazza a 
Kuratórium tagjai közül legalább négy fő. A döntés nyílt szavazással történik. A kuratóriumi ülésről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden tag aláír, és amelynek elkészítése az ülést levezető elnök 
feladata. 
A Kuratórium döntéseit ülés tartása nélkül, úgy is meghozhatja, hogy az egyes kuratóriumi tagok 
szavazatuk az Elnöknek e-mail útján küldik meg. A megküldött e-maileket az Alapítvány köteles megőrizni a 
20. pont szerint. 
 
11. 
A Kuratórium tagjai a következő személyek: 
Elnök: Csukás Sándor 

            1022. Budapest, Vadrózsa u. 7. 
 

Alelnök: Bacsó Zoltán 
      1021 Budapest, Bölöni György u. 12. 
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Tagok: 
 

 Bánki Iván  
     1021 Budapest, Zuhatag sor 13. 
      
 dr. Muhi Klára 
     1052 Budapest, Váci utca 9. 
 
 Cserhalmi Sára 
     1053 Budapest, Veres Pálné utca 5. 

  
12. 
Az Alapítvány képviselője Csukás Sándor. A képviselő képviseleti joga önálló, tehát nevét egyedül írja az 
Alapítvány előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá.  
 
 
13. 
Az Alapítvány a Kuratórium elnökét és tagjait elnökségük illetve tagságuk fennállása alatt, valamint az 
Alapítvány támogatóját, az önkéntest, illetve e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  
A Kuratórium tagjai a tevékenység ellátása érdekében felmerült indokolt és igazolt költségeik megtérítését 
igényelhetik. Tiszteletdíj (kuratóriumi tagsági díjazás) kizárólag abban az esetben illetheti meg a kuratórium 
elnökét, elnökhelyettesét és tagjait, ha annak kifizetése nem veszélyezteti az alapítványi célok maradék-
talan érvényesülését és teljesítését. A Kuratórium elnöke, alelnöke és tagjai tiszteletdíjának meghatározása 
a Kuratórium jogosultsága, melyről évente, vagy szükség szerint esetenként, a vagyoni adatok ismeretében 
és az alapítványi célok elsődlegessége mellett dönt. A Kuratórium elnökének, elnökhelyettesének és 
tagjainak tiszteletdíjai, valamint az Alapítvány egyéb működési ráfordításai éves szinten összesen nem 
haladhatják meg az Alapítvány adott eves bevételeinek 20%-át. 
 
14. 
Az Alapító Lénárt Istvánt, a Kuratórium tagját évtizedeken át végzett, nagy szociális érzékenységről 
tanúságot tevő munkája elismeréseként az Alapítvány Tiszteletbeli Elnökéül jelöli ki. A Tiszteletbeli Elnöki 
tisztség képviseleti, ügyintéző, döntéshozatali vagy kezelői jogokat nem keletkeztet. 
 
15. 
Az Alapító az Alapítvány jogszerű működésének biztosítása érdekében háromtagú Felügyelő Bizottságot 
hoz létre. A Felügyelő Bizottsági tagok kijelölése 4 évre szól. A tagok újra kijelölhetők. 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki     
   a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 
   b)  az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve 
d) az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (lásd: 9. pont). 

 
16. 
A Felügyelő Bizottság tagjai a következő személyek: 
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Elnök: Fabók István 
            1148 Budapest, Adria sétány 6/d. 
 
Tagok: 

 dr. Kormos Ildikó 
1222 Budapest, Fehérhegy u. 18. 
 
 Wéber Géza 
2096 Üröm, Határkő utca 12. 
 

17. 
A Kuratórium illetve a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira (a továbbiakban: vezető tisztségviselők) 
alkalmazni kell a Ptk. 3:22.§-ában, 3:26.§ (2) bekezdésében, 3:379.§ (4) bekezdésében és 3:397.§ (2)-(4) 
bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi előírásokat, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznúságról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 
(Ectv.) 39.§ (1) bekezdésében meghatározott előírást, mely szerint a közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, vagy 
amelynél jelentős összegű adóhiányt állapítottak meg, vagy amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, illetve 
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
18. 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását az Alapító részére, akinek 
évente beszámol. 
Ennek során a Kuratórium elnökétől és tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, betekinthet az Alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. A 
Felügyelő Bizottság az Alapítvány pénzügyi dokumentumait évente egy alkalommal független 
könyvvizsgálóval megvizsgáltatja. A Felügyelő Bizottság ezt a vizsgálatot az Alapítvány éves 
beszámolójának elfogadásáról döntő kuratóriumi ülést megelőző 30 napon belül végezteti el.  
A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium valamennyi ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő 
Bizottság köteles a Kuratóriumot és az Alapítót tájékoztatni, s a Kuratórium összehívását haladéktalanul 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet (ügyészt). 
 
A Felügyelő Bizottságot félévente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint kell összehívni. A 
Felügyelő Bizottság az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásáról döntő kuratóriumi ülést megelőző 30 
napon belül ülést tart. A Felügyelő Bizottságot a Bizottság elnöke hívja össze. A meghívóban fel kell tüntetni 
az ülés helyét, idejét és a napirendet. A tagoknak az elnök a meghívót az ülés előtt legalább nyolc nappal 
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írásban küldi meg. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a Felügyelő 
Bizottság által meghívott személyek (pl. szakértők). 
 
A Felügyelő Bizottságot össze kell hívni, ha ezt a Felügyelő Bizottság két tagja az ok és a cél egyidejű 
megjelölésével írásban kéri.  
 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. A Felügyelő Bizottság 
határozatait nyílt szavazással, a tagok egyhangú szavazatával hozza.  
 
A Felügyelő Bizottság ülésén a tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. 
 
A Felügyelő Bizottsági ülés levezető elnöke a Felügyelő Bizottság elnöke.  
 
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő tag aláír és melynek 
elkészítése az ülést levezető elnök feladata. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és időpontját; 
b) az ülés levezető elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítő nevét; 
c) az ülés napirendjét, lényeges eseményeit, az elhangzott indítványokat, a napirendi pontokhoz 

kapcsolódóan a határozatok tartalmát, a határozatokat támogatók és ellenzők, illetve a szavazástól 
tartózkodók számát; nyílt szavazás esetén a személyét is.  

A jegyzőkönyvek egy-egy eredeti példányát lefűzve az Alapítvány Titkárságán kell őrizni. A 
jegyzőkönyvekbe az Alapítvány Működési és Vagyonkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 
előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet és azokról saját költségére másolatot kérhet. 
 
19. 
Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány működésére és vagyonkezelésére vonatkozó szabályzatot az 
Alapítóval egyeztetve saját maga állapíthatja meg, melynek során az Alapítónak egyetértési joga van. A 
működésére és vagyonkezelésére vonatkozó szabályzat rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen 
Alapító Okiratban foglaltakkal. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és az alapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint 
az Alapítvány működési és vagyonkezelési szabályzatának rendelkezései az irányadóak. 
 
20. 
Az Alapítvány Működési és Vagyonkezelési szabályzata rendelkezik - többek között - : 

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság döntéseinek 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 
személye) megállapítható, 

b) a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság üléseire szóló meghívók közzétételének, döntéseinek az 
érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 

c) az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint 
d) az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének 

nyilvánosságáról. 
 
21. 
Az Alapítvány szolgáltatásait az alábbiak szerint nyújtja. 
A 2. pont a) pontjában foglalt támogatásait pályázat keretében nyújtja. Pályázat kiírásáról/közzétételéről a 
Kuratórium dönt. A pályázat tartalmi elemeit a Kuratórium határozza meg esetenként. A pályázat keretében 
forgatókönyv írás illetve fejlesztés, vagy filmelőkészítés támogatható, műfaji megkötés nélkül. A támogatás 
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egyszeri és vissza nem térítendő. Pályázati úton filmelőállító támogatható (lásd 1999. évi LXXVI. Tv. 64.§ 
(3) bek.). A pályázatot és annak eredményét az Alapító honlapján kell közzétenni. A benyújtott 
pályázatokkal kapcsolatban a Kuratórium döntéseit szakmai alapon hozza meg, ellene jogorvoslatnak helye 
nincs. A támogatás nyújtása egyedi szerződés megkötésével történik.  
A 2.pont b) pontja szerinti támogatások kérelemre, a Kuratórium egyedi döntése alapján nyújthatóak. Ezen 
kuratóriumi döntések ellen szintén nem lehet jogorvoslattal élni. 
 
22. 
Az Alapító jelen Alapító Okiratból származó döntési kötelezettségét – kivéve a személyi döntéseket – úgy 
gyakorolja, hogy azok meghozatala előtt írásban (amely történhet elektronikus úton is!) kikéri a Kuratórium 
és a Felügyelő Bizottság tagjainak véleményét. Az Alapító a vélemény közlésére legalább 15 napos, de 
legfeljebb 30 napos határidőt szabhat, melynek eredménytelen letelte után (válasz hiányában) az érintett 
személy egyetértését kell vélelmezni. A megkeresés illetve az arra adott válaszok nyilvánosak. 
 
23. 
Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi 
vagyont az Alapító - a hitelezők kielégítése után - köteles az Alapító Okirat 2. pontjában foglalt célokra 
fordítani, vagyis a megszűnéskor fennmaradó vagyont haladéktalanul a kiválasztott célszervezet részére 
kell átadnia, azzal sajátjaként nem rendelkezhet. 
A Ptk. 3:4.§ (4) bekezdése értelmében az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Az 
Alapítvány tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján 
kezdheti meg. 
 
24. 
Az Alapító Okirat jelen szövege az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, teljes szöveget 
tartalmazza. 
 
Budapest, 2021. november 5. 
 
 
          Kabdebó György 
       az Alapító képviselője 
 
Ellenjegyzem. 
Jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat hatályos és érvényes 
szövegének. 
 
 
  dr. Bánhegyesi Béla 
        jogtanácsos 


