
 
 

Legyünk együtt hangosabbak! 
Klímahősök 2022.-2023.  
Programismertető  és Általános Adatvédelmi tájékoztató   
 

 
  



PROGRAMLEÍRÁS  
 
Az UNICEF Magyarország 2022 tavaszán felmérte és közzétette, hogy szinte minden magyar fiatal 

szorong a klímaváltozás miatt: a részletes kutatási adatok szerint sokuk számára olyannyira meghatározó 

a téma kapcsán érzett aggodalom, hogy még a gyerekvállalással kapcsolatos terveiket is befolyásolja. A 

gyerekvédelmi szervezet az új tanév elején induló nagyszabású programjával arra próbál lehetőséget 

biztosítani, hogy a fiatalok előremutató irányba fordíthassák ezeket a gyakran tehetetlenül megélt 

negatív érzéseket, valódi tudás, tudatos cselekvés és értékes kapcsolódások révén oldhassák a 

szorongásukat, valamint beleszólhassanak a jövőjük alakulásába. 

A hazai fiatalok megdöbbentően nagy többsége – kilencven százaléka – szorong valamilyen mértékben 

a klímaváltozás miatt. A 13-25 éves korosztály tagjainak hatvan százaléka rendszeresen, 15 százaléka 

pedig napi szinten foglalkozik a témával, amit sokan fontosabb problémának tartanak, mint a 

szegénységet vagy az ukrajnai háborút. Személyesen is tennének azért, hogy elejét vegyék a környezeti 

katasztrófának – de sokan keveslik a rendelkezésükre álló hiteles információkat és nem tudják hogyan 

kapcsolódhatnának be a társadalmi párbeszédbe. A gyerekvédelmi szervezet elsősorban azért tartotta 

fontosnak a hazai fiatalok klímaváltozással kapcsolatos attitűdjeinek felmérését, mert – ahogy azt az 

ENSZ gyerekjogi egyezménye is leszögezi – egyik legfontosabb feladata a gyerekek bevonása, 

részvételük elősegítése az életüket befolyásoló folyamatokkal kapcsolatos döntéshozatalba. 

Az UNICEF Magyarország részletesen is vizsgálta a korosztály témához kapcsolódó attitűdjét és 

elképzeléseit, a tanulságok ismeretében pedig úgy döntött, hogy a Deloitte Magyarország 

fenntarthatósági szakértőinek támogatásával és számos partnerszervezet, illetve civil szakértő 

bevonásával elindítja „Klímahősök” nevű kezdeményezését. A nagyszabású program legfontosabb célja, 

hogy a korosztályra jellemző, a fiatalok mentális egészségét is veszélyeztető tehetetlen szorongás 

helyett valódi tudást, részvételi, megnyilvánulási, kapcsolódási és cselekvési lehetőségeket biztosítson. 

A program kidolgozásában a szervezet fiatal nagykövetei is fontos szerepet vállaltak. 

A Klímahősök átfogó kampánya alatt az UNICEF Magyarország gyárlátogatásokat szervez a gyerekek 

számára a programot támogató partnerek bevonásával, ahol jobban megismerhetik a szervezetek, 

cégek működését, fókuszban a fenntarthatóság felé tett lépéseikkel továbbá hasznos szakmai tudástárat 

biztosít számukra a https://unicef.hu/klimahosok/ oldalon, ami egy olyan interaktív felület, ahol 

nemcsak a klímaváltozás hátterét ismerhetik meg jobban, hanem releváns kihívásokon vehetnek részt, 

amelyekkel csökkenthetik a klímaváltozással kapcsolatos negatív érzéseiket is, elmélyülhetnek jobban a 

fenntartható, tudatos életmód különböző területeiben, illetve feltehetik szakértőinknek az ezzel 

kapcsolatos kérdéseiket, amelyekre ők videóüzenetben válaszolnak.  

A fiatalok a klímával kapcsolatos tudásukat a honlapra feltöltött  kvízekkel is lemérhetik, a kvízek kitöltői 

Klimahős oklevelet nyernek, elsőként regisztrálhatnak és  részt vehetnek a számukra szervezett 

programokban.  Üzenetet küldhetnek és feltehetik a témával kapcsolatos kérdéseiket és elmondhatják 

véleményüket.  2022. november 20-án, a Gyermekjogok Világnapján az UNICEF Magyarország az UNICEF 

Fiatal Nagykövetek együttműködésével megszervezi az eddigi legnagyobb, fiataloknak szóló 

klímakonferenciáját, ahol a környezetvédelemben, a fenntarthatóságban és a klímavédelemben 

kompentens szakértők, véleményvezérek interaktív előadásait, kerekasztalbeszélgetéseit nézhetik meg. 

A konferencia házigazdái és az egyes előadások moderátorai szintén Fiatal Nagykövetek azért, hogy a 

gyerekek hangját minden esetben képviselni tudják. A Konferencián kerül sor a Szuper Klimahős 

megválasztására.   

https://unicef.hu/klimahosok/wp-content/uploads/2022/09/Publicus_Orszagos_2022_junius_UNICEF_VEGL_0905.pdf
https://unicef.hu/klimahosok/


Részvételi feltételek 
A látogatásokra és a 2022. november 20-án megrendezésre kerülő Klímahősök konferenciára 14-22 év 
közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik a https://unicef.hu/klimahosok/ oldalon, illetve az UNICEF 
hivatalos kommunikációs felületein tudnak regisztrálni a rendezvényre. A Klimahős program oldalán 
történő online részvétel feltételei az oldalon találhatóak.    
A Konferenciára a budapesti TELEKOM székházban kerül sor 2022. november 20-án 9-16 óra között, a 
helyszíni előadások, kerekasztalbeszélgetések, workshopok teljes befogadóképessége 300 fő.  
A programra minden gyerek jelentkezését várjuk, akik a fent említett korosztályhoz tartoznak és 
érdeklődnek a klímavédelem iránt.  
A november 20-i  klímakonferencián való részvétel menete: 
2022. október 20-21 – előzetes regisztráció a Klímahősök hírlevélre való feliratkozók és a partnerek 
számára 
2022. október 22-november 18 – regisztráció 
2022. november 20 – helyszíni hozzájárulás a fotó- és videókészítéshez a konferencia napján 
A konferencián való részvétel feltétele: a regisztrációs adatlap kitöltése, az adatvédelmi szabályzat 
megismerése és elfogadása, a 18 év alatti résztvevők szülői hozzájárulása az adatvédelem kezeléséhez, 
illetve a helyszíni fotó- és videókészítéshez való hozzájárulás leadása a konferencia napján a regisztrációs 
pultnál. A Konferencia sajtónyilvános esemény, amely élőben is közvetítésre kerül az Unicef  MBA 
Youtube és facebook csatornáin.  
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KLÍMAHŐSÖK PROGRAM 18 ÉV  FELETTI RÉSZTVEVŐJE SZÁMÁRA 

 
Tisztelt Résztvevő! 
Alapítványunk jelen tájékoztató alapján, külön nyilatkozat útján szerzi be az Ön hozzájárulását  
személyes adatainak az alábbiak szerinti kezeléséhez, valamint tesz eleget az Infotv. és a GDPR szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének. Alapítványunk az egyes adatkezelési célokat és azok jellemzőit, 
valamint ezzel összefüggésben az Ön jogait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Adatkezelő UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány / H-1077 Budapest, Wesselényi u. 16. / 

nyilvántartási száma: 11349 / Adószám: 18212718-2-42 / e-mail: 

unicef@unicef.hu 

Kezelt személyes adatok 

köre 

Az Ön  neve,  életkora, email címe, telefonszáma ,  esetlegesen annak az 

intézménynek a neve, ahova iskolába jár, illetve a külön tájékoztatás és 

hozzájárulás alapján  az Önről a  Program keretében készült kép-, video- és 

hangfelvétel. 

Az adatkezelés célja Részvétel a „Klímahősök” programban, regisztráció, nyilvántartás és 

teljesértékű részvétel, kapcsolat tartás,  valamint a “Klímahősök” program 

népszerűsítése. 

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az Ön hozzájárulása 

Adatkezelés határideje A „Klímahősök” 2022- 2023. program lezárását követően 5 évig. 

Adattovábbítás címzettjei A program lebonyolításában részt vevő egyéb közreműködők (pl. a 

programban részt vevő munkatársak illetve látogatásokat fogadó 

partnereink, úgymint Magyar Telekom, Microsoft, Printa, Dentons, Real 

https://unicef.hu/klimahosok/
mailto:unicef@unicef.hu


School,  OTP Bank, K&H Bank, IKEA, Greenpeace,  Országgyűlés Hivatala, 

Lado-Rec Kft. munkatársai ) 

Adatfeldolgozók:  Honlappal és oldallal kapcsolatos informatikai teendők : Hiden Kft. 

Elektronikus levelek esetén a a Wannabis Kft. az általa üzemeltetett maileon 

szolgáltatáson keresztül.   

 
Nyilatkozatával Ön a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy 
Alapítványunk a meghirdetett „Klímahősök” program keretében a programban, illetve a megrendezésre 
kerülő eseményeken (úgy mint gyárlátogatások, rendezvények) történő részvétel és a “Klímahősök” 
program népszerűsítése (megjelenések, publikációk, a program esetleges újraindítása) érdekében a az 
Ön  a fentiekben felsorolt személyes adatait kezelje. 
 
Az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhet részletes tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 
illetve hozzáférhet személyes adataihoz és kérheti azok helyesbítését.  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy hozzájárulását Ön, bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás nem 
érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét. 
 
Kérheti továbbá adatai törlését a GDPR 17. cikke alapján, ha: 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon 
kezeltük; 
- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
- a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; 
- a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
adatai korlátozását akkor kérheti, ha: 
- vitatja a személyes adatok pontosságát; a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé 
teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 
- már nincs szükségünk személyes adataira az adatkezelés céljához, de Ön igényli azokat jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 
A GDPR 77. cikkének megfelelően Ön jogosult panaszt tenni bármely felügyeleti hatóságnál – különösen 
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban 
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 
postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) –, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit személyes adatai 
kezelése során, vagy bírósági jogorvoslatot vehet igénybe. A perre az adatkezelő székhelye szerinti 
törvényszék illetékes, de a per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. Adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatásért, illetve 
érintetti jogainak érvényesítése céljából kérjük, az alábbi e-mailcímen keressen minket: 
unicef@unicef.hu 
 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Általános tájékoztató a GDPR alapján  

I. Az Ön, mint érintett jogai 
Ön, mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet 
személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, valamint a GDPR-ben meghatározott esetekben kérheti 
azok törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet 
adathordozhatósághoz való jogával. Egyes jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja: 
 

(i) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 

- adatkezelés céljai; 
- érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az 

adatfeldolgozókat és a harmadik országbeli címzetteket); 
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjai; 
- az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében; 
- az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket; 
- automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk, 
- a harmadik országba történő adattovábbítás körében a továbbítás megfelelő garanciái. 

 
A vonatkozó jogszabályok alapján személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére 
egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
 

- észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy 
- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 
Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként 
javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat. 
 
Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink 
ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, 
valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére 
tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai 
lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére. 
 

(ii) A helyesbítéshez való jog 
 
Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül 
kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó 
nyilatkozat útján. 
 

(iii) Törléshez való jog 
 
Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben: 



 
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 
- a személyes adatok kezelése jogellenes; 
- az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése; 
- amennyiben a 14. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 
felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte; 
- amennyiben az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot. 
 

(iv) Korlátozáshoz való jog 
 
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 
 

- Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig 
terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését; 

- az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 
- az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez; 
- Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés 

elvégzésének erejéig. 
 
Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az 
adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről 
Önt haladéktalanul tájékoztatja. 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint 
adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 

- Ön hozzájárul az adatkezeléshez; 
- jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése; 
- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes 

adatok kezelése; vagy 
- jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

 
Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja. 
 

(v) Adathordozhatósághoz való jog 
Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére 
bocsátja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön ezt 
másként kéri. 
 

(vi) Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét? 
 
Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk 
teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy 
bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben 
küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik. 
 

(vii) Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes 
 
Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen 
tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük 
meg, és az adatait töröljük. 



Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás 
okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről. 
Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az 
érintett adatokat korlátozzuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, 
akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek 
intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Alapítvány 
nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő 
utolsó napjától számított 30 napon belül. 
 

(viii) Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére 
 
Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Alapítvány megsérti a GDPR 
rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az 
EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön 
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. 
Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). 
Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. 
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál 
jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál. 
 

(i) Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
 
Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. 
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli 
meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő 
elérhetőségeken. 
 
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefonszám: +36 1 391 1400 
Fax szám: +36 1 391 1410 
 
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/ 
 
Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Alapítvány köteles az adatvédelmi incidenst (azaz személyes 
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, 
az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről. 
 

(ii) Bírósági jogérvényesítés 
 
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos 
döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a 
pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 
Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági 
követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési 
igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén 
bíróság előtt érvényesíthet. 
 


