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1. BEVEZETÉS

Új energiapolitika indokoltsága:

Hazai és nemzetközi feltételek megváltozása 1993 óta

Új kihívások

Elkészítés szervezeti és személyi feltételei

Megbízó: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Független Szakértői Bizottság és Munkacsoportok
Munka kezdete: 2005. tavasza

Anyag leadva: 2006. június 29. 

Az energiapolitika időhorizontja: 2030-ig
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2. A MAGYAR ENERGETIKA JELENLEGI HELYZETE ÉS 
ELLENTMONDÁSAI

• Egy főre jutó GDP értéke: EU-25-ben az utolsó előtti 4. helyen
• Egy főre jutó primerenergia-felhasználás: EU-25-ben utolsó (L.O.) előtti helyen
• Az egy főre jutó vill.energia-felhasználás: EU-25-ben utolsó (L.O.) előtti helyen
• Primerenergia-igényesség: EU-25 átlagának ~2,5-szerese

Vásárlóerő-paritásban ~1,2-szerese
De: villamos energiában ~95%-a

Egyszerre van alacsony fajlagos energiafogyasztás és viszonylag magas 
primerenergia-igényesség

• Igen magas belföldi földgáz-felhasználás (~40-45%), aminek ~80%-a importból, 
döntően egyetlen vezetékrendszeren keresztül Oroszországból               

„Földgázcsapda”
• Távhőellátás a magyar energetika kritikus területe
• Vegyes tulajdonosi szerkezet
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3. MAGYAR ENERGIAPOLITIKA ALAPPILLÉREI - 1

Alapvető követelmény: Kielégíteni a fenntartható fejlődés valamennyi követelményét
Fenntartható fejlődés: Klasszikus definíciója 

Integratív fogalom
Dimenziói: Környezeti fenntarthatóság

Gazdasági fenntarthatóság
Társadalmi fenntarthatóság

Tipikus hibák: Valamelyik dimenzió dominanciája, a többi teljes figyelmen kívül 
hagyása (pl. egyes zöld szervezetek, vagy liberális gazdaságfilo-
zófia számos követője)
Egy dimenzió teljes figyelmen kívül hagyása a többi mellett (pl. 
egyes zöld szervezetek)

Nem érti a fenntartható fejlődés lényegét, aki nem az összes dimenzió együttes, op-
timális kielégítésére törekszik (a környezeti dimenzió prioritása, de nem dominanciája 
mellett).

Az energiapolitika alappilléreit a fenntartható fejlődés dimenzióival összhangban kell 
megfogalmazni.
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3. MAGYAR ENERGIAPOLITIKA ALAPPILLÉREI - 2

Alappillérek – alapkövetelmények (Összhangban az EU-val):
• Környezet- és klímavédelem (       Környezeti fenntarthatóság)
• Energetikai ellátásbiztonság (       Gazd.-i és társ.-i fenntarthatóság)

Értelmezendő: a teljes energiaellátási láncra
• Gazdasági versenyképesség (       Gazd.-i és társ.-i fenntarthatóság)
• (Szociális felelősség (      Társ.-i fenntarthatóság))

Az alapkövetelmények sok tekintetben ellentmondanak egymásnak
Harmonizálási követelmény

A magyar energiapolitika alapvető stratégiai célja:
A hosszú távú szempontokat is mérlegelve optimalizálni az ellátásbiztonság, a 
gazdaságosság, a gazdasági versenyképesség, a környezet- és klímavédelem, 
valamint a szociális felelősség sokszor egymásnak feszülő ellentmondásainak 
feloldását (együttes optimalizáció!)

Lehetséges hiba (Hasonlóan a Fenntartható fejlődés esetében tapasztaltakhoz):
Az alapkövetelmények nem kiegyensúlyozott kezelése, ill. figyelembevétele (pl. egyes zöld 
szervezetek és a liberális gazdaságfilozófia számos képviselője)
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4. A MAGYAR ENERGIAPOLITIKA FŐ STRATÉGIAI 
CÉLJAI ÉS ESZKÖZEI

Összhangban az alappillérekkel:
• Az energiahatékonyság növelése
• Ésszerű primerenergia-szerkezet kialakítása és fenntartása

- Megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása
- Az atomenergia energetikai felhasználása hosszú távon is
- Földgáz-felhasználás visszafogása

• Forrás- és szállításdiverzifikáció
• Stratégiai készletezés
• Az ellátáshoz szükséges kapacitások megteremtése, ill. fenntartása
• Nemzetközi kapcsolatok fenti célokat is szolgáló alakítása

--------- . ---------- . ---------
• A nemzeti (azon belül fogyasztói) érdekeket szolgáló, a fenti stratégiai célok 
elérését segítő tulajdonosi szerkezet kialakítása, ill. fenntartása, az ehhez 
szükséges optimális állami szerepvállalás fenntartása

• Energetikai kutatás-fejlesztés fenntartása, illetve erősítése
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5. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE

Egyszerre javítja valamennyi alapkövetelmény teljesíthetőségét

Új EU-s irányelv: EU átlagban 20%-os javulás 2020-ig

Cél: 2020-ig az EU mai átlagának elérése
2030-ig az EU akkori átlagának az elérése
GKM tanulmányában: irreális előirányzat

Módja: Nemzetgazdaság értékteremtő képességének növelése
Pl. megfelelő termékszerkezet kialakítása, ill. fenntartása

Energetikán belül
Termelés korszerűsítése: Hatásfokjavítás (technológiafejlesztés)

Kapcsolt energiatermelés (ahol a feltételek megvannak)
Energiafogyasztás korszerűsítése:

Hatásfokjavítás (pl. háztartási eszk.)
Épületenergetika javítása 
Takarékoskodás stb.

Eszközei: Valódi költségeket tükröző árrendszer
Adó- és támogatáspolitika
Energia- és környezettudatos szemlélet erősítése (okt., propaganda)
Nemzeti En.hatékonysági Akcióterv
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6. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOKOZOTT 
ALKALMLAZÁSA - 1

Eredménye: Importfüggőség csökkenése
Környezetvédelem (CO2-emisszió csökkenése stb.)

Új EU-s irányelv: EU-s átlagban 2020-ig 20% részesedés elérése az össz 
energiafelhasználáson belül

De:Magyarország feltételei rosszabbak az EU-átlagnál 
De: Ma még csak támogatással tehető gazdaságossá (általában)

Egyeseknél rendszerszabályozási nehézségek

A megújuló energiaforrások alkalmazásával célszerű elmenni egészen a 
gazdaságilag még tolerálható és a rendszabályozás által még kezelhető szintig

Legjelentősebbek: (Vízenergia)
Biomassza
Szélenergia
Geotermikus energia (földhő)
Közvetlen napenergia-felhasználás (decentralizáltan)

Magyarország vállalása (2010-ig): 
Szakértői anyagba: Bruttó vill.en.fogyasztás 3,6%-a

Mobil ü.a.fogyasztás en.értékének 4,5%-a
GKM anyagban:    Ennél magasabb részarány előirányzása
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6. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOKOZOTT 
ALKALMLAZÁSA - 2

Biomassza hasznosítása:
Biomassza erőművek (lehetőségek, szinergikus hatások, korlátok)
Bioüzemanyag-termelés és –felhasználás (bioalkohol, biodizel stb.)
Hulladékfeldolgozás (biogáz-termelés)
Komoly fenntartások is vannak

Szélerőművek:
Lehetőségek
Problémák

Földhő (geotermikus energia) energetikai hasznosítása:
Közvetlen hőhasznosítás
Villamosenergia-termelés
Hőszivattyúk alkalmazása

Közvetlen napenergia-hasznosítás
Decentralizáltan

Vízenergia:
Teljes hazai potenciál kb. 1000 MWe

Magyarországon egyenlőre tabu
Jelentősége: megújuló

rendszerszabályozás
Szivattyús tározós vízerőmű (nem primer energia, de …)

Hidrogéngazdaság:
Nem primerenergia és nem megújuló, de … környezetvédelmi jelentősége
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7. AZ ATOMENERGIA HAZAI HASZNOSÍTÁSA

Megítélése az Európai Unióban és annak következményei
Megítélése az ellátásbiztonság szempontjából
Környezeti hatásai
Gazdasági megítélése
Eredmény: l. 8. fejezet („Ésszerű primerenergia-szerkezet kialakítása”)

Hosszú távon is szükség van az atomenergia felhasználására
- Paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása
- Új atomerőművi blokk(ok) létesítése nyitott opció

Kulcskérdések
- Nukleáris biztonság prioritása
- Radioaktív hulladékok végleges elhelyezése
- Nukleáris létesítmények fizikai védelme

Megítélésének időbeli alakulása (Jellegzetes fejlődés)
2005/2006 fordulóján
2006 közepén (tézisek megfogalmazásakor)
GKM anyagban: első változat

végleges változat
Parlamenti határozat
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8. ÉSSZERŰ PRIMERENERGIA-SZERKEZET 
KIALAKÍTÁSA – 1 

Jelentőségét növeli:

• Egyik leghatékonyabb eszköz az összes alappillér (alapkövetelmény) 
összehangolt teljesítéséhez

• Az ország természeti adottságainak itt van a legnagyobb szerepe

• Mérvadó változtatásához hosszú idő kell (igen hosszú a holtidő)

Elrontott szerkezet csak hosszú idő alatt javítható ki (l. 
jelenlegi „gázcsapda”)

• A piac szabályozó szerepe itt érvényesül legkevésbé

Fentiek következményei:

• Mind országon belül, mind nemzetközileg jelentős a politika szerepe

Az állam szerepvállalásának igen nagy jelentősége van

• A hosszú távú energiapolitika jelentősége igen nagy
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8. ÉSSZERŰ PRIMERENERGIA-SZERKEZET 
KIALAKÍTÁSA – 2

Hazai primerenergia-hordozó források szűkössége:
Szén (lignit)
Kőolaj
Földgáz
Atomenergia
Megújuló energiaforrások

Cél: Az alapkövetelmények teljesítésének segítése és harmonizálása
Kiegyensúlyozott forrásszerkezet (több lábon állás)

Kötöttségek: Alapvetően a tulajdonosok döntenek
Lakossági lehetőségek korlátozottsága

Állami döntési lehetőségek:
Pénzügyi szabályozás (adó-, támogatáspolitika stb.)
Készletezési követelmények előírása
Kibocsátási határok, környezeti normák előírása
Engedélyezési követelmények meghatározása stb.
Jó energiapolitika megteremtése (hosszú távra)

Példa: Villamosenergia-rendszer fejlesztésének forgatókönyvei
(2030-ig 6000-8000 MW új erőművi kapacitás)
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8. ÉSSZERŰ PRIMERENERGIA-SZERKEZET 
KIALAKÍTÁSA – 3

Ugyanaz,  mint a 6.  változat, de lignit helyett import szénSzén+atom7. 

Szén- és atomerőműves (nagyerőműves) változat: 2030-ig 500 MW megúju ló
energiaforrásokból (l. 1. változat), paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása megvalósul, 1200 
MW új atomerőművi kapacitás (l. 5. változat), 4x500 MW lignittüzelésű erőmű, összes többi 
földgáztüzelésű lesz.

Lignit + atom6

Kis széndioxid-kibocsátású változat: 2030-ig 1500 MW megújuló energ iaforrásokból (l. 3. 
változat), paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítás megvalósul, 1200 MW új atomerőművi 
kapacitás (2020-ban és 2024-ben 600-600 MW) az összes többi földgáztüzelésű lesz.

Kevés CO25

Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása elmarad: Paksi atomerőmű blokkjait a  30 év 
élettartam lejártakor (2012-2017 között) véglegesen leállítják. Egyébként azonos az 1. 
változattal (azaz fokozott földgázalapú változat). 

Paks nélkül4

Megújuló energiaforrások fokozottabb igénybevétele: 2030-ig 1500 MW megújuló
energia-fo rrásokból (505 MW biomassza, 890 MW szélerőmű, 105 MW kisvízerőmű), paksi 
atomerőmű üzemidő-hosszabbítása megvalósul, az összes többi földgáztüzelésű lesz.

Megújuló-15003

Megújuló energiaforrások nagyobb igénybevétele: 2030-ig 1000 MW megújuló
energiaforrásokból (270 b iomassza, 730 MW szélerőmű), paksi atomerőmű üzemidő-
hosszabbítása megvalósul, az összes többi földgáztüzelésű lesz.

Megújuló-10002

Földgázalapú változat: 2030-ig 500 MW megújuló energiaforrásokból, paksi atomerőmű
üzemidő-hosszabbítása megvalósul, összes többi új erőmű fö ldgáztüzelésű lesz.

Gázerőműves1

Fő jellemzőkKulcsszóSorszám

Vizsgált szcenáriók:
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8. ÉSSZERŰ PRIMERENERGIA-SZERKEZET 
KIALAKÍTÁSA – 4
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8. ÉSSZERŰ PRIMERENERGIA-SZERKEZET 
KIALAKÍTÁSA – 5
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A szén-dioxid-kibocsátás alakulása 2030-ig

Következtetések: Gázfelhasználás visszafogása

Lignit: lehet, de megfelelő nukleáris és megújuló mellett

Gazdasági jellemzés

Probléma lehet: a „késedelmi monopólium” érvényesülése és annak következményei
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9. FORRÁS- ÉS SZÁLLÍTÁSDIVERZIFIKÁCIÓ
Szén: Hazai forrás: Lignit

Import: Szükség esetén kőszén – Viszonylag jól diverzifikálható

(Árkérdés)

Kőolaj: Alapvetően importból – Jól diverzifikált

(Árkérdés)

Földgáz: jelenleg ~80% importból, egyetlen vezetékrendszeren,     
döntően Oroszországból

Diverzifikálási dilemmák:

Déli Áramlat: Szállítást diverzifikálja, a forrást nem 

Nabucco: Szállítást diverzifikálja (De: politikailag érzékeny 
tranzit országok)

Forrást diverzifikálja (De: nagy bizonytalanságok)

LNG: EU projektek keretében

Nukleáris üzemanyag: Jó, megbízható diverzifikáció

Megújuló energiaforrások: Hazai forrás Nincs diverzifikációs feladat.
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10. STRATÉGIAI KÉSZLETEZÉS

Műszaki és pénzügyi feltételei: energiaforrásonként jelentősen eltérőek
Legnagyobb feladat: földgáz esetében
Nem probléma: lignit és nukleáris üzemanyag esetében

11. ENERGETIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS - 1

Jelentősége: Tudásalapú társadalom kialakításának, fenntartásának 
fontos feltétele
Szakmai kompetencia fenntartása, ill. fejlesztése
Nélküle Magyarország energetikai kiszolgáltatottsága nő

Európai Unió: Átlag: K+F részesedése a GDP-ből: >2% (2020-ra: ~3%)
Ebből: állami források: ~1/3 (~0,7%)

vállalati források: ~2/3 (>1,4%)
Egyes tagországokban (pl. Finnországban): a GDP ~3%-a
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11. ENERGETIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS - 2

Magyarország: Kb. 10-15 éve a GDP 1%-a körül
Ebből: állami források. 60-65% (~0,6-0,65%) ≈ EU-átlag

vállalati források: ~35-40% (~0,35-0,4%) ≈ EU-átlag 1/3-a
nagy része állami cégektől: PA Zrt.

MVM Zrt.
Következmény: K+F infrastruktúra erősen visszafejlődött 1990 óta 

(Kivétel: atomenergetikai K+F)
Alapvető feladat: Hazai energetikai K+F erőteljes fejlesztése, elsősorban a vállalati 

források drasztikus növelésével (pl. a nagy multinacionális ener-
getikai célcsoportok bevonásával)

Területei: Hatékonyság növelését szolgáló K+F
Megújuló energiafelhasználás (pl. biomassza, hőszivattyú)
Közlekedés
Atomenergetika
Stb.

12. OKTATÁS, KÉPZÉS, TUDATFORMÁLÁS
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13. ENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE - 1
Fő területei:
• A villamosenergia-termelés
• A villamos hálózat
• A távhőszolgáltatás
• A földgázhálózat
• A kőolajipar
A villamosenergia-termelés fejlesztése
Figyelembe veendő: a villamosenergia-igények növekedése

leselejtezendő erőmű-kapacitások pótlása
rendszerszabályozás feltételeit javítani kell (       szivattyús tározós erőmű)
optimális primerenergia-szerkezet elérése

Számszerű értékek:

Kapacitásfejlesztés: Társasági döntések alapján, de az állami szerepvállalás sem nélkülözhető.

110005300
Üzembehelyezendő új erőművi kapacitás 2006-tól 
az adott évig, MW

13000
3700
7000
300

11000
1700
3300
300

Villamos kapacitásigény, MW
Kapacitásnövekedés 2006-hoz képest, MW
Leállítandó erőművi kapacitás, MW 
Importmérséklődés, MW

20352020Mennyiség
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13. ENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE - 2

A villamos hálózat fejlesztése
EU törekvése: egységes belső energiapiac kialakítása
Első lépés: regionális energiapiac kiteljesítése
Következő lépés: Régiók közötti további integráció
Előzőek feltétele: nincsenek felesleges, a határkeresztező forgalmat 

akadályozó tényezők
Probléma: Bizonyos EU-s irányelvek közötti ellentmondások (Villamos                        

energia, mint árú szabad áramlása, ugyanakkor az ellátás-
biztonság megteremtésének és fenntartásának tagállami 
felelőssége).

Cél:
• A belső átviteli hálózat további fejlesztése.
• Valamennyi szomszédos állammal/rendszerrel megfelelő kapacitású átviteli 
vezeték kiépítése, ill. fenntartása, de az üzemzavarok tovaterjedésének 
megakadályozása érdekében a túlzott „támaszkodás” elkerülése.

• A fenti EU-s ellentmondás következményeinek kivédése, elsősorban 
megfelelő jogi szabályozás útján.
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13. ENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE - 3

A távhőszolgáltatás fejlesztése

A távhőszolgáltatás a magyar energiaszektor kritikus területe

Ugyanakkor: A magyar távhőrendszerek nagy értékű nemzeti vagyont képeznek

A távhőszolgáltatás hosszú távú fenntartásának nincs ésszerű és gazdaságosan 
megvalósítható alternatívája

- Meglévő rendszerek korszerűsítése

- Műszakilag korszerű távhőszolgáltató rendszerek kialakítása

- Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés feltételekhez igazodó
maximális kihasználása

- Energiahatékony elosztó rendszerek és hőközpontok fenntartása, 
ill. létesítése

- Épületek energiahatékonyságának javításához szükséges feltételek 
(épületszigetelés, mérő, szabályozó rendszerek) megteremtése, ill. 
fenntartása
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14. ENERGIAPIAC, PIACLIBERALIZÁCIÓ - 1

A piacliberalizáció eredeti célja:

A szabad, transzparens és ellenőrizhető piaci verseny révén a lehető
legalacsonyabb fogyasztói ár elérése és a szolgáltatások minőségé-
nek javítása.

Ennek feltételei: Fogyasztók ne legyenek kiszolgáltatva, azaz 

Kínálati piac megléte (elégséges termelő és szállító kapacitások)

Ne legyenek olyan monopóliumok, amelyek figyelmen kívül hagyhatják a 
fogyasztói érdekeket

Eredmény: Egyelőre általában nem pozitív.
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14. ENERGIAPIAC, PIACLIBERALIZÁCIÓ - 2

A vezetékes energiák (különösen a villamos energia) sajátosságai:

• Létszükségletet elégítenek ki és mással nem helyettesíthetők A fogyasztók 
alapvetően ki vannak szolgáltatva az energiaszolgáltatóknak

• A fogyasztónál nem tárolhatók A vezetékes energiahordozók tulajdonosai 
természetes monopolhelyzetet érveznek 

• Magyarország a földgáz tekintetében egyre jobban kiszolgáltatottá válik az 
importnak, az árakra nincs befolyása

• Maguk az energiatermelési és -szolgáltatási piac szereplői is rugalmatlanok a 
beruházások hosszú megtérülési ciklusa, valamint az új beruházások forrás- és 
időigényessége miatt

• Az energiaárak változása kihat valamennyi termék és szolgáltatás költségére és 
költségszerkezetére, azok gazdaságosságára, az életszínvonalra, az egész 
gazdaságra, az infláció alakulására

• A villamos energia- és a gázellátás biztonsága a szolgáltatás minősége
alapvetően befolyásolja a gazdaság működését, az állampolgárok közérzetét             

zavarai nagy valószínűséggel és azonnal politikai következményekkel is 
járhatnak. 
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14. ENERGIAPIAC, PIACLIBERALIZÁCIÓ - 3

A fenti sajátosságok – így együttesen – csak a vezetékesenergia-piacra (különösen a 
villamosenergia-piacra) érvényesek

Az egyéb áruk liberalizált piacára kidolgozott, illetve kialakult piaci megoldások 
nem vagy csak részben alkalmazhatók, a vezetékes energiák (különösen a 
villamos energia) piacára.

A piacliberalizáció sikerének feltételei (többek között):

• Kínálati piac megléte           Elégséges kapacitás megléte

• Megfelelő primerenergia-szerkezet

• A liberalizáció ne gátolja, hanem segítse a fogyasztói árak minimalizálásához 
szükséges kapacitás és primerenergia-szerkezet kialakítását, ill. fenntartását (nagyon 
sokszor sérülő feltétel)

• A beruházói érdekek mindenkor legyenek összhangban a fogyasztók érdekeivel 
(nagyon sokszor sérül)

A feltételek egyidejű teljesülése általában nem ill. csak kivételként valósul meg 
(pl. „késedelmi monopólium” lehetősége)

Az állam szerepvállalására van szükség folyamatosan
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15. ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS AZ ENERGETIKÁBAN - 1

Indokai: a villamos energiának, mint árunak a sajátosságai (l. 14. pont)

Az állami szerepvállalás lehetőségei:
• Nemzeti érdekeket kifejező, hosszú távú energiapolitika elfogadása

• Megfelelő jogi, szabályozási eszközök – reguláció – alkalmazása (engedélyezési feltételek, környezetvédelmi normák 
stb.)

• Gazdasági, pénzügyi eszközök alkalmazása (adó, támogatás, ösztönzés, kínálati és keresleti feltételek alakítása, 
megfelelő beruházási környezet megteremtése stb.)

• Tulajdonosi szerepvállalás

Ezek elfogadása jelentősen változott az utóbbi évek alatt

Pl. reguláció hatása az USA államaiban (Marilyn Showalter anyaga)
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15. ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS AZ ENERGETIKÁBAN - 2

Az állam tulajdonosi szerepvállalása

Lehetővé teszi, hogy az állam – mint tulajdonos – piaci eszközökkel befolyásolja az 
energetika – energiapolitikával összhangban lévő – működését          Legpiackonfor-
tabb befolyásoló eszköz

Jelenlegi tulajdonosi szerkezet  Magyarország energetikájában

Vegyes tulajdonosi szerkezet:

Magántulajdon: főleg tőkeerős, nagy multinacionális vállalatok (E.ON, RWE, 
EdF stb.)

Állami tulajdon: MVM Cégcsoport

A kétfajta tulajdon jellemzői: előnyök, hátrányok

Szükség van továbbra is egy tőkeerős, regionális szerepvállalásra is alkalmas 
állami, ill. közösségi tulajdonú villamos energetikai vállalatcsoportra, amely 
erejénél fogva segíti:

A nemzeti, fogyasztói érdekek minél jobb érvényesülését az energetikában.

Az energetika energiapolitikával összhangban történő fejlődését.
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16. KAPCSOLAT A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT 
ENERGIAPOLITIKAI HATROZATTAL

Kapcsolat a GKM által összeállított energiapolitikai dokumentummal

Az anyag fejlődéstörténete

A Kormány által elfogadott anyag minősítése

A parlament által elfogadott határozat

A háttér anyagot leválasztották a határozatról és nem fogadták el 

Időhorizontja 2020-ig tart (de: …)

Hozzá kell kezdeni egy részletes és hosszú távú energiapolitika 
összeállításához és parlament által el kell fogadtatni azt.
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


