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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 62/2017. 
 
Tárgy: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Papp István jegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
Nagykovácsi, 2017. május 17. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2017. május 17. 
 
 
 polgármester 
 

  



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                                      4. napirend  

2017. május 25-i rendes nyílt ülése 

 

2 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy számos 
olyan rendelkezés van hatályban, 
 

- amelynek jogszabályi alapja már nem hatályos, vagy elévült, 
- amelynek újra szabályozása megtörtént, de a korábbi rendeletet nem helyezték 

hatályon kívül, 
- amely módosító rendelkezés, és elemei beépültek a módosított rendeletbe, 
- amely módosító rendelkezés, és az alaprendeletét már hatályon kívül helyez-

ték. 
 
A Képviselő-testület legutóbb 2010-ben hajtott végre jelentősebb deregulációt. A 
19/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelettel – lényegében a fenti indokok alapján – 91 
korábbi rendeletet helyeztek hatályon kívül. Az akkori szabályok szerint is ennél több 
rendelkezés hatályon kívül helyezése lett volna indokolt, amit jelez, hogy a jelen elő-
terjesztés zöme 2010 előtt megalkotott jogszabályt tartalmaz. 
 
Ezt követően, 2011. január 1-jén lépett hatályba a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jat.), amely azzal igyekezett elejét venni az elavult, norma-
tartalommal nem bíró rendelkezések hatályban tartásának, hogy bevezette a tövény 
erejénél fogva hatályát vesztés intézményét:  

 
„12. § (1) A módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatály-

balépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módo-
sítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltétel-
hez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehaj-
tottá válik. 

(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá 
válást követő napon hatályát veszti. 

(3) A kizárólag 
a) az (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezést, 
b) hatályba léptető rendelkezést, illetve 
c) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezést 

tartalmazó jogszabály az (1) bekezdés szerint utoljára végrehajtottá vált rendelkezése 
végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.” 
 
A Jat. egyértelmű rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kiüresedett jog-
szabályok hatályban tartását kerülni kell: 
 

„13. §  
 
(2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak 

hatályon kívül helyezéséről.” 
 
Rendelkezik a Jat. arról is, hogy a hatályon kívül helyezés nem érinti az általa módo-
sított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok hatályát: 
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„14. § (1) A módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül he-
lyezése vagy 12. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatályvesztése nem érinti az általa 
módosított jogszabályi rendelkezés hatályát. 

(2) Jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy 12. § 
(2) vagy (3) bekezdése szerinti hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa 
hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépé-
sét.” 
 
A fenti szempontok szerint átvizsgált hatályos rendeletek közül a rendelet-tervezetben 
felsorolt 89 esetben indokolt a dereguláció. Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, 
hogy az erről szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg. 
 
A támogató döntéshez minősített többség szükséges. 
 
 

Hatásvizsgálat 

 társadalmi hatás: a jogszabályi rendelkezés alapján átláthatóbbá válik az ön-
kormányzati normák köre, javulhat a jogbiztonság 

 gazdasági, költségvetési hatása: nincs 

 környezeti és egészségi következménye nincs 

 adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a hatályos rendeletek nyilvántar-
tása egyszerűsödik, áttekinthetőbbé válik 

 a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható kö-
vetkezménye: a Jat. szabályainak betartása, jogszerűség erősítése, törvé-
nyességi felügyeleti intézkedés elkerülése 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
 ……../2017. (……/…….) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a jog-
alkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10-14. §-ában, valamint a jogszabályszer-
kesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 118-123. §-ában foglaltakra az alábbi 
önkormányzati rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
Hatályát veszti a 
 
1. 10/2001. (IV. 3.) a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja te-

rületrészek belterületbe vonásáról 

2. 11/2001 (V. 25.) a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja te-

rületrészek belterületbe vonásáról 

3. 16/2001. (VI. 29.) a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja 

területrészek belterületbe vonásáról 

4. 20/2001. (VII. 13.) a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja 

területrészek belterületbe vonásáról 

5. 30/2001. (XI. 10.) a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja 

területrészek belterületbe vonásáról 

6. 7/2002. (III. 28.) a Nagykovácsi Nagyszénásalja, Kálváriadomb, Zsíroshegyalja te-

rületrészek belterületbe vonásáról 

7. 18/2002. (XI. 10.) változtatási tilalom elrendeléséről a Nagykovácsi Nagyközség 

védett külterületein hrsz: 022/1,022/4, 023, 024/1,024/2, 025, 026, 027, 028/4-

028/33, 040/3-040/37, 041, 042/2-042/82, 043 és 084/1-084/145 ingatlanokra 

8. 13/2003. (III. 11.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 

7/2003. (02. 17.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

9. 27/2003. (VI. 24.) a község jelképei (címer, zászló, lobogó, pecsét) használatának 

rendjéről szóló 26/1996. (VII. 29.) sz. Kt. rendelet módosításáról 

10. 29/2003. (VII. 7.) a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szol-

gáltatásokról 

11. 38/2003. (X. 20.) a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megálla-

pításának és jelölésének rendjéről 

12. 12/2004. (III. 26.) az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 

egyes szabályairól szóló 3/2004. (I. 26.) sz. Kt. rendeletének módosításáról 

13. 17/2004. (V. 28.) a Vagyon Alapról szóló 4/2004. (II. 02.) sz. Kt. rendelet módosí-

tásáról 

14. 31/2004. (XII. 10.) az önkormányzati tulajdonú Víziközmű által nyújtott ivóvíz szol-

gáltatás és szennyvízelvezetés díjairól 

15. 3/2005. (I. 31.) az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 

egyes szabályairól szóló 3/2004. (I. 26.) sz. Kt. rendeletének módosításáról 
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16. 9/2005. (III. 22.) a Pilisi KÖTET hulladékgazdálkodási tervéről, mint a helyi hulla-

dékgazdálkodás tervezéséről 

17. 10/2005. (III. 22.) Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvi-

selők illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról 

18. 12/2005. (IV. 11.) az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 

egyes szabályairól szóló 3/2004. (I. 26.) sz. Kt. rendeletének módosításáról 

19. 19/2005. (VI. 30.) a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megál-

lapításának és jelölésének rendjéről szóló 38/2003. (X. 20.) sz. Kt. rendelet módo-

sításáról 

20. 21/2005. (VI. 29.) változtatási tilalom elrendeléséről a Nagykovácsi külterület hrsz: 

0106/2, 3, 4 (telekrendezés után 0106/2, 4, 15, 16, 17, 18) 0107, 0108 ingatlanokra 

21. 26/2005. (X. 19.) Nagykovácsi Nagyközség Hrsz: 082/1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, földrészletek belterületbe vonásáról 

22. 27/2005. (X. 19.) az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás bevezetésé-

ről 

23. 37/2005. (XII. 29.) az önkormányzati tulajdonú Víziközmű által nyújtott ivóvíz szol-

gáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló 31/2004. (XII. 10.) rendelet módosí-

tásáról 

24. 3/2006. (III. 7.) a temetőkről és a temetkezésekről szóló 4/2003. (II. 03.) sz. Kt. 

rendelet módosításáról 

25. 8/2006. (IV. 21.) változtatási tilalom elrendeléséről a Nagykovácsi külterület hrsz: 

03 (vízmű), valamint belterület hrsz: 930 (ipari terület) és 970/17 (beépítetlen terü-

let) ingatlanokra 

26. 11/2006. (VI. 26.) Nagykovácsi Nagyközség Hrsz: 0124/17; 18; 19 földrészletek 

belterületbe vonásáról 

27. 19/2006. (XI. 14.) a temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II. 03.) sz. Kt. 

rendelet módosításáról 

28. 23/2006. (XII. 12.) az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott ivóvíz 

szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004. 

(XII. 10.) rendelet módosításáról 

29. 5/2007. (I. 25.) változtatási tilalom elrendeléséről a Nagykovácsi külterület - Er-

dészház - hrsz: 0128/1 (lakóház és udvar) és hrsz: 0128/2 (lakóház és udvar) in-

gatlanokra 

30. 11/2007. (IV. 24.) a közterület-felügyelőről 

31. 15/2007. (VI. 19.) az adóhatóság ügykörébe tartozó adók tekintetében a hatékony 

munkavégzést ösztönző adóérdekeltség rendszeréről 

32. 16/2007. (VI. 19.) Nagykovácsi 0124/20 és 0124/21 helyrajzi számú földrészletek 

belterületbe vonásáról 

33. 19/2007. (VII. 26.) a tulajdonában lévő önkormányzati lakások, nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló rendelet módosításáról 

34. 21/2007. (VIII. 30.) a tulajdonában lévő önkormányzati lakások, nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 8/2007. (III. 20.) rendelet 

módosításáról 

35. 24/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a nagyközség jelképei (címer, zászló, 

lobogó, pecsét) használatának rendjéről szóló rendelet módosításáról 
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36. 25/2007. (IX. 27.) Nagykovácsi Nagyközség Hrsz: 045/22; 23 földrészletek belte-

rületbe vonásáról 

37. 31/2007. (XI. 20.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illet-

ménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 10/2005. (III. 22.) sz. 

rendelet módosításáról 

38. 32/2007. (XII. 18.) a 24/2006. (XII. 12.), a helyi adókról szóló rendeletének módo-

sításáról 

39. 33/2007. (XII. 18.) az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott ivóvíz 

szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004. 

(XII. 10.) rendelet módosításáról 

40. 35/2007. (XII. 21.) a környezetvédelemről szóló 3/2002. (II. 14.) sz. Kt. rendelet 

módosításáról 

41. 2/2008. (I. 24.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 25/2004. 

(XI. 11.) számú rendeletének módosításáról 

42. 7/2008. (II. 14.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatás szervezéséről szóló 

15/2006. (IX. 18.) sz. rendelet módosításáról 

43. 8/2008. (II. 14.) az „Öregiskola” Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati 

díjainak meghatározásáról 

44. 11/2008. (II. 28.) a temetőkről és a temetkezésekről szóló 4/2003. (II. 03.) sz. Kt. 

rendelet módosításáról 

45. 16/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Nagykovácsi Nagyközség területén 

súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 30/2007. (XI. 20.) számú módo-

sított rendelet módosításáról 

46. 17/2008. (V. 23.) az állattartásról szóló 21/2004. (VII. 20.) sz. rendelet módosítá-

sáról 

47. 20/2008. (VI. 30.) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárások-

ról, és a közterület-használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításá-

ról, és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) sz. rendelet módosításáról 

48. 21/2008. (VI. 26.) változtatási tilalom elrendeléséről a Nagykovácsi Hrsz: 4802/1; 

4802/2; (kivett üzem) és 4698/1; 4699/1 (kivett beépítetlen terület) belterületi in-

gatlanokra 

49. 24/2008. (IX. 1.) a temetőkről és a temetkezésekről szóló 4/2003. (II. 03.) sz. ren-

delet módosításáról 

50. 26/2008. (IX. 17.) az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 

egyes szabályairól szóló többször módosított 3/2004. (I. 26.) sz. rendelet módosí-

tásáról 

51. 28/2008. (IX. 30.) a Nagykovácsi, Hrsz: 0124/50; 51 földrészletek belterületbe vo-

násáról 

52. 36/2008. (XII. 1.) a temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II. 03.) számú 

rendelet módosításáról 

53. 37/2008. (XII. 1.) a közművelődésről szóló 23/2007. (IX. 27.) számú rendelet mó-

dosításáról 

54. 38/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 3/2002. 

(II. 14.) számú rendelet módosításáról 

55. 39/2008. (XII. 1.) a Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött 

behajtás rendjéről szóló 30/2007. (XI. 20.) számú rendelet módosításáról 
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56. 40/2008. (XII. 23.) az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott ivóvíz 

szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004. 

(XII. 10.) rendelet módosításáról 

57. 42/2008. (XII. 23.) a 24/2006. (XII. 12), a helyi adókról szóló rendeletének módo-

sításáról 

58. 43/2008. (XII. 23.) a 25/2004. (XI. 11.), a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi sza-

bályokról rendeletének módosításáról 

59. 46/2008. (XII. 23.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkeze-

lési közszolgáltatás szervezéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 

15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról 

60. 48/2008. (XII. 23.) a Nagykovácsi helyi jelentőségű természeti területeinek és ér-

tékeinek védelméről szóló 7/2004. (III. 5.) számú rendelet módosításáról 

61. 1/2009. (II. 1.) az állattartásról szóló 21/2004. (VII. 20.) sz. rendelet módosításáról 

62. 2/2009. (II. 2.) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, 

és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, 

és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) számú önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

63. 3/2009. (II. 2.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás szervezéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 

15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról 

64. 4/2009. (II. 2.) az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati díja-

inak meghatározásáról szóló 8/2008. (II. 14.) számú rendelet módosításáról 

65. 9/2009. (III. 30.) a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 21.) rendelet hatályon kívül he-

lyezéséről 

66. 17/2009. (VI. 30.) a köztemetőről és temetés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) számú 

rendelet módosításáról 

67. 22/2009. (X. 30.) Nagykovácsi Nagyközség Hrsz: 082/16, 34, 35 földrészletek bel-

területbe vonásáról 

68. 26/2009. (XII. 18.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkeze-

lési közszolgáltatás szervezéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 

15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról 

69. 27/2009. (XII. 18.) a 24/2006. (XII. 12.), a helyi adókról szóló rendeletének módo-

sításáról 

70. 28/2009. (XII. 18.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni el-

látások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

36/2004. számú rendelet módosításáról 

71. 1/2010. (II. 2.) a köztemetőről és temetés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) számú 

rendelet módosításáról 

72. 2/2010. (II. 2.) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, 

és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, 

és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) számú önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

73. 3/2010. (II. 2.) a környezetvédelemről szóló 3/2002. (II. 14.) számú rendelet mó-

dosításáról 

74. 5/2010. (II. 2.) az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati díja-

inak meghatározásáról szóló 8/2008. (II. 14.) számú rendelet módosításáról 
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75. 12/2010. (V. 4.) a környezetvédelemről szóló 3/2002. (II. 14.) sz. Kt. rendelet mó-

dosításáról 

76. 13/2010. (V. 4.) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, 

és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, 

és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) számú önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

77. 18/2010. (IX. 24.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illet-

ménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 31/2007. (XI. 20.) ren-

delet módosításáról 

78. 19/2010. (IX. 27.) rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

79. 20/2010. (IX. 27.) a Pilisvörösvári Kistérség Településeinek közös Helyi Hulladék-

gazdálkodási Tervének (2009-2014) elfogadásáról és kihirdetéséről 

80. 24/2010. (XII. 13.) a 24/2006. (XII. 12.) a helyi adókról szóló rendeletének módo-

sításáról 

81. 26/2010. (XII. 9.) a fenntartásában működő intézmények élelmezési nyersanyag-

költségéről és a fizetendő térítési díjakról 

82. 27/2010. (XII. 9.) az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott ivóvíz 

szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004. 

(XII. 10.) rendelet módosításáról 

83. 29/2010. (XII. 16.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkeze-

lési közszolgáltatás szervezéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 

15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról 

84. 1/2012. (I. 31.) Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

19/2009. (IX. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

85. 12/2012. (II. 28.) a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. adatke-

zelési jogosultságairól szóló rendelet elfogadásáról 

86. 19/2012. (IV. 25.) Nagykovácsi Nagyközség Hrsz: 0135/32-0135/190-es és 0138/2 

földrészletek belterületbe vonásáról 

87. 25/2012. (IX. 7.) a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről 

88. 29/2012. (IX. 25.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 

89. 16/2015. (XI. 20.) Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának jóváha-

gyásáról szóló 19/2009. (IX. 01.) Kt. sz. rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet. 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Kiszelné Mohos Katalin Papp István 
 polgármester jegyző 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2017. …………… 
         Papp István 
              jegyző 
 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                                      4. napirend  

2017. május 25-i rendes nyílt ülése 

 

9 
 

 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A Jat. 12-14. §-ának megfelelően – felülvizsgálat után – szükségessé vált egyes ön-
kormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. A rendelet-tervezet a deregulációra 
javasolt rendeleteket tartalmazza, a jogszabályszerkesztésről szóló 60/2009. (XII. 14.) 
IRM rendelet szabályai szerint. 
 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A hatályon kívül helyezett rendelkezések felsorolását tartalmazza időrendben. 

2. §-hoz 

A hatályba lépést tartalmazza. 


