2018. december 17.
Tisztelt Partnerem!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat decemberi, Baranya megyei hírlevelét olvassa. Az MNVH megyei hírlevélének
célja, hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon pályázati lehetőségek, együttműködések, jó gyakorlatok
és a megyénket érintő programok tekintetében. Elsősorban Baranya megye falvaiban és kistelepülésein működő
önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek kívánunk tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő
írásokkal.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok
rendelkezésére.
Üdvözlettel:

Vanyúr Arnold
MNVH Baranya megyei területi felelős

Ez történt az elmúlt hónapban
Kistermelői együttműködés és helyi kezdeményezések osztály ülése
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezete 2018. november 29én tartotta a Kistermelői együttműködés és helyi kezdeményezések osztályának ülését.
A megjelenteket Turós Izabella igazgató és Schmidtné Ambrus Ágnes köszöntötte.
Fontos, hogy a gazdák, termelők összefogjanak, mert a kínálati oldal együttműködése
lehetőséget teremt arra, hogy lépést tartsanak az urbanizációval. Baranya megyében is
elindult a közös gondolkodás, és nagy hangsúlyt kap a feldolgozás is a termelés mellett.
Vanyúr Arnold a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőseként
a VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című
felhívásról tartott tájékoztatást.
Az agrártermékek versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél magasabb szintű és
minőségű feldolgozottság. A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve
borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos
folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati
szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. A Felhívás
lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények
energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazására is.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum
500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft; a 2. célterület esetében egyéni beruházás esetén
maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft.
A Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem
térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási
támogatás 50%-a. A felhívás ismertetését követően Vanyúr Arnold válaszolt a feltett kérdésekre.
Az ülés végén az Osztály következő évi munkaterve került átbeszélésre, elkészítésre.

Régiós értekezletet tartottak a dél-dunántúli LEADER HACS-ok
Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület meghívására
december 4-én régiós értekezletet tartottak a dél-dunántúli Helyi LEADER
Akciócsoportok Nagybajomban, a helyi Városháza épületében.
Az értekezleten a 16 dél-dunántúli HACS-ból 11 képviseltette magát. Az
Irányító Hatóság részéről Zsán-Klucsó Klaudia, a Magyar Államkincstár
pedig Matuska Sándor, a Magyar Államkincstár főosztályvezető-helyettese,
és Tütő Réka nyújtottak segítséget a kérdések megválaszolásában.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Nedevics Tamás Somogy és Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi felelős
képviselte.
A résztvevőket Czeferner Józsefné, Nagybajom polgármestere és Kiss Péter Pálné, az Észak-Kaposi Partnerek
Vidékfejlesztési Egyesület elnöke köszöntötte.
Ezt követően a jelen lévő 11 LEADER Helyi Akciócsoport adott tájékoztatást arról, miként állnak a LEADER
felhívásaik, mennyi nyitott pályázatuk van még, hogyan haladnak az ügyintézés folyamatával.
Zsán-Klucsó Klaudia az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetője akciócsoportok működését érintő
egyéb kérdésekről tartott tájékoztatást. Kiemelte, hogy a régió Akciócsoportjai jól végzik a feladatukat, jól haladnak a
támogatási kérelmek ügyintézésével. A Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) jóváhagyása folyamatos, december 20-ig
szeretnék minden HACS számára az elvi jóváhagyást megadni.
Az érvényben lévő pályázati felhívások módosítására van lehetőség, azonban a feltételeken szigorítani nem, csak
könnyíteni lehet. Új felhívás meghirdetésére is van lehetőség, a tervezetet el kell küldeni IH-nak, jóváhagyás után az
IIER-be kell feltölteni, 60 napot kell adni a pályázók számára megismerésre, melynek lejártát követően lehet beadni a
támogatási kérelmeket.
Forrásátcsoportosítás esetén, arra a felhívásra, ahonnan a keret egy része elvételre kerül, már nem lehet pályázni.
Érdektelen felhívás esetében legalább könnyítést kell tenni, mielőtt átcsoportosításra kerül az összeg.
Ponthatárok: célszerűbb együtt, egyben pontozni, akár több szakaszt is együtt, mert könnyebb meghatározni a ponthatárt
+ 10%-os kötelezettség túlvállalás lehet, ezt nem lehet túllépni. Jelenleg az IH senkinek sem tud pluszforrást adni, azaz
marad a rendelkezésre álló keret + 10%.
A támogatói okiratokat az Euro árfolyam nem határozza meg, hanem mindenki megkapja a TO-ban meghatározott
forintösszegeket. Januárban megkezdődhetnek az IIER-ben a végző jogosultsági ellenőrzések, mert a felület megvan
hozzá. Tervben van, hogy a HACS-ok által elkészített támogatói okiratokat felülvizsgálják központilag.
Matuska Sándor és Tütő Réka a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) eljárás ügyintézését mutatták be az IIER-ben.
Az értekezlet második felében a Helyi Akciócsoportok képviselői tehették fel kérdéseiket, mondhatták el
észrevételeiket.
Összességében elmondható, hogy egy jó hangulatú, dinamikus találkozón vettek részt a Helyi Akciócsoportok
képviselői, és sok hasznos információval gazdagodtak, mely nagyban megkönnyíti majd a munkájukat a támogatási
kérelmek ügyintézése, értékelése során.

Elfogadták a földforgalmi és versenyképességi törvények módosításait
A parlament 2018. december 12-én elfogadta a mező- és erdőgazdasági földek forgalmát szabályozó, illetve az agrárium
szereplőinek versenyképességét javító törvénymódosításokat, amelyeket a NAK és a MAGOSZ kezdeményezett.
Az Országgyűlés szerdai ülésnapján 132 igen, egy nem szavazattal fogadták el Győrffy Balázs, Font Sándor és Jakab
István képviselők javaslatát az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő
módosításáról. A jogszabály egyes részeinek elfogadásához kétharmados többség kellett.
Törvényben rögzítették az eddigi gyakorlatot, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a föld fekvése szerinti területi
szervezete foglal állást a szerződésről. A kontraktus megítélésekor figyelembe kell venni többek között a föld
jövedelemtermelő képességét is. Erdőnek nem minősülő föld esetén a föld – indexálással meghatározott – 20 éves
termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét kell nézni, ezt alapos indok nélkül nem haladhatja meg az
eladási ár. Erdőnek minősülő föld esetén a föld 50 éves termelési ciklusra számított jövedelemtermelő képessége számít
úgy, hogy az erdőtalaj és a faállomány értékét együttesen kell megállapítani, amelynek során az erdőtalaj értékét az erdő
örökös járadékából, míg a faállomány értékét a potenciális véghasználatból levezetett jelenérték szerint kell kiszámítani.
Az adásvétellel kapcsolatos döntés miatt a kormányhivatalhoz, majd a bírósághoz lehet fordulni, de a bíróság a döntést
nem változtathatja meg, csak új eljárásra utasíthat. Változás az is, hogy földcsere esetén is szükség lesz a helyi
földbizottság jóváhagyására.
Módosulnak az állattartók jogosultságai elővásárláskor és előhaszonbérletkor, így a földek művelési ágának és
méretének igazodni kell a tartott állatok takarmányszükségletéhez. Kibővült az elővásárlásra és előhaszonbérletre
jogosultak köre a szaporítóanyag-előállítókkal, akiknek kötelezettséget kell vállalniuk, hogy a szóban forgó területen
bizonyos ideig ezt a tevékenységet folytatják. Szigorúbban ítélik meg, ha valaki nem tartja be az elővásárláskor előnyt
adó, vállalt kötelezettségeit, ilyenkor azok a gazdák, akik az elővásárlási sorban hátrébb szorultak, eredeti áron
megvásárolhatják a termőföldet. Ha egyikük sem él vételi jogával, akkor az állam veszi meg a birtokot. A jogszabály
hatályba lépése után új feles bérleti és részesművelési szerződés nem köthető, a meglévők 2028. december 31-vel
hatályukat vesztik.
Szintén ezen ülésnapon 130 igen szavazattal elfogadta a parlament az egyes törvényeknek az agrárgazdaság
versenyképességével összefüggő módosítását. Így a természetvédelmi törvény módosításával a jövőben a védett állat
által okozott kárt a természetvédelmi hatóság téríti meg. A vadászati törvény megváltoztatása révén lehetővé tették a
vadgazdálkodási tájegység határának módosítását az üzemtervi időszak lejártakor, valamint a vadászatra jogosultak
együttes kezdeményezése alapján már az üzemtervi időszakon belül is, egyszeri alkalommal.
A vízitársulatoknál öt főben korlátozzák a közgyűlésen meghatalmazással képviselhető tagok számát, és a tagokra kirótt
díjfizetést küldöttgyűlési helyett csak közgyűlési határozattal lehet majd elrendelni. Ugyancsak ezt a törvényt érinti az
a rendelkezés, hogy a vízitársulat tagja nem követelheti vissza a 2012. december 27. napját megelőzően hozott
küldöttgyűlési határozat alapján a társulatnak már teljesített fizetést.
A szakképzési törvényben pontosították a szabályokat, miután az erdészeti és vadgazdálkodási technikus szakképesítés
különvált. Az agrárkamarai törvény módosításával a többi között új feladatot kapott a kamara: közreműködik a
mezőgazdasági földforgalommal összefüggő hatósági ellenőrzésekben.
Mindkét törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Rekordteljesítményt érhet el az agrárium idén
A magyar mezőgazdaság több szempontból sikeres évet zár idén, ennek köszönhetően a kibocsátás enyhén emelkedhet,
meghaladhatja a 2600 milliárd forintot, ezzel újabb rekordszintet érhet el - közölte az Agrárminisztérium (AM).
Tájékoztatásuk szerint a növekedést elsősorban a szántóföldi növénytermesztés, a gyümölcstermesztés, illetve a baromfi
ágazat alapozta meg.
Kukoricából 7,4 millió tonna került a magtárakba, amely 10 százalékkal több, mint egy éve. A búza termésmennyisége
5,2 millió tonna volt, megegyezik az előző évivel. A 988 ezer tonnás repcetermés 5,2 százalékkal haladta meg az előző
évi szintet.

A gyümölcstermesztésben meghatározó alma mennyisége az idén meghaladta a 750 ezer tonnát, ami közel másfélszerese
a 2017. évinek. Meggyből pedig 80-85 ezer tonna termett, ez szintén jelentősen felülmúlja az előző évi szintet.
A legtöbb állattenyésztési ágazat termelése is nőtt 2018-ban, a baromfiágazatban pedig a madárinfluenza hatásának
kifutása figyelhető meg. A vágóhidak baromfivágása január-októberben élősúlyban 13 százalékkal bővült, ezen belül a
kacsa- és a libavágások voltak a meghatározóak.
Az engedélyezett vágóhidak szarvasmarhavágása élősúlyban január-októberben 10 százalékkal emelkedett, a
sertésvágások élősúlyban 1 százalékkal bővültek. Az élő sertés exportjának növekedése mellett csökkent az import, a
juhágazatban meghatározó élőállat exportmennyisége január-szeptemberben 16 százalékkal nőtt - ismertették.
A mezőgazdasági termelői árak növekedése szintén hozzájárul a folyóáras kibocsátás emelkedéséhez, egyúttal
kedvezően hat a mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezőségére - mutatott rá az AM. A termelői árak 2018. januárszeptemberben 2,2 százalékkal emelkedtek éves alapon - tették hozzá.
A szaktárca szerint mindezeknek köszönhetően a gazdaság dinamikus növekedéséhez a mezőgazdaság is hozzájárul
idén. A bruttó hazai termék (GDP) volumene 2018. I-III. negyedévében a 4,8 százalékkal bővült, a mezőgazdaság
teljesítménye 2,4 százalékkal növekedett éves alapon.
Együttműködik az Agrárminisztérium a horgászszövetséggel
Stratégiai partnerségi megállapodást és közfeladat-ellátási szerződést kötött az Agrárminisztérium (AM) a Magyar
Országos Horgász Szövetséggel (Mohosz) december 7-én, Budapesten.
A dokumentumok aláírásán Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a Nemzeti halgazdálkodási és horgászati
stratégiáról, valamint a Horgászati program végrehajtásáról szóló kormányhatározat alapján megszületett az a
törvénymódosítás, amely meghatározza a horgászszövetség közfeladatait és a szükséges források jogcímeit.
Január 1-jétől így már biztosított a Mohosz közfeladatainak ellátása és annak pénzügyi fedezete – tette hozzá. A
tárcavezető szerint a megállapodások magasabb szintre emelik az együttműködést a szaktárca, valamint a csaknem
félmillió tag és 1200 horgászegyesület érdekeit képviselő szervezet között. Hozzáfűzte, hogy a stratégiai
együttműködések kormányzati ciklusokra köttetnek, így azok aláírása a 2018 és 2022 közötti időszakra is indokolt.
Nagy István azt ígérte, hogy folytatódnak a halgazdálkodói eszközbeszerzések és egyszerűsödik az okmányok
rendszere. A horgászkártya bevezetését az érintettek túlnyomó többsége üdvözli a kormány és a Mohosz felmérése
szerint – tette hozzá.
Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott közölte, hogy a következő hónapokban a
horgászokkal kötött szerződéshez hasonló megállapodások születnek más szervezetekkel is a Miniszterelnöki
Kabinetiroda koordinálása mellett, a szakterületért felelős tárcavezető részvételével.
Szűcs Lajos, a Mohosz elnöke az aláírás alkalmával hangsúlyozta, hogy a szervezet januártól sokkal nagyobb
felelősséget visel, hiszen országos sportági szakszövetségként, gazdálkodó szervezetként és horgászturisztikai
szolgáltatóként közfeladatokat is átvállal az állami szervezetektől és hatóságoktól. Hozzátette, hogy a természetes
vizekben élő halállománynak, mint állami vagyonnak a megőrzése és gyarapítása éppúgy közfeladat, mint például a
szabadidősport feltételeinek a biztosítása.
Igazolni kell a meglévő szakképesítést

Változás az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítések szabályozásában.
Megjelent az agrárminiszter 34/2018. (XII. 3.) AM rendelete az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges
szakképesítésekről. Az élelmiszer-előállítási tevékenységet végző, élelmiszer-vállalkozásra kiterjedő rendelet rögzíti az
élelmiszeripari szakképesítéssel rendelkező szakmai személy és az intézkedésre feljogosított személy sajátosságait. Az
adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalatot a szakmai felelős személynek és az intézkedésre feljogosított felelős
személynek munkaszerződésben meghatározott munkakörrel és a munkakörbe tartozó feladatok leírásával, vagy más
hitelt érdemlő módon, okirattal kell igazolnia.
A jogszabály a kihirdetést (2018. december 3.) követő hatodik hónap első napján lép hatályba. A rendelet a Magyar
Közlönyben is olvasható:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18190.pdf

Pályázati információk
Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint
EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Vidékfejlesztési Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény 2018. november
29-én hatályba lépett módosítása mentesíti a közbeszerzési eljárása lefolytatási kötelezettségük alól azon támogatást
igénylőket, akinek beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy a
korábbi negyvenmillió forint összegű limithez képest
- szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési
értékhatárt (A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról szóló
tájékoztatója alapján a nem klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés
esetén 68 655 860 forint);
- építési beruházás esetén 300 millió forintot meg nem haladó mértékben határoz meg támogatni.
A korábbi szabályozás értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatására volt köteles az a Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdése
alapján közbeszerzésre nem kötelezett szervezet vagy személy, melynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését
vagy építési beruházását a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy legalább
negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e)vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó
támogatásból valósul meg.
A módosítás a fennálló támogatási jogviszony esetében is alkalmazható a még fel nem használt támogatás tekintetében,
ha az elindított közbeszerzésnél az ajánlattételi határidő még nem telt le. Ez tehát azt jelenti, hogy a támogatási összeg
függvényében azon kedvezményezettek is mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, akik már hatályos
támogatói okirattal rendelkeznek, amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását még nem kezdték meg, vagy a Kbt.
lehetővé teszi számukra a visszalépést a közbeszerzéstől (lásd. Kbt. 53.§).
A támogatási jogviszony vonatkozásában – beleértve a támogatói okirat „Közbeszerzési tájékoztatás” alcímében
rögzített figyelemfelhívást - a mindenkori Kbt. hatályos rendelkezési irányadóak.
Tájékoztatjuk továbbá a támogatást igénylőket, hogy a közbeszerzési eljárás hatálya alól kikerültek az egyházi jogi
személyek.
A módosítás alapján az építési beruházás és az árubeszerzés-szolgáltatás nem számítandó egybe, mindig külön
kezelendő, az adott beszerzés szempontjából kell vizsgálni a vissza nem térítendő támogatás mértékét és az
értékhatárt. Ha például olyan projektről van szó, ahol építési beruházás és gépbeszerzés is van, akkor az építési
beruházás projektrészre vonatkozó 300 millió forintos értékhatárt kell figyelni, az arra megítélt támogatási összeget, a
gépbeszerzésnél az árubeszerzésre vonatkozó értékhatárt és az arra vonatkozó támogatási összeget. S nem összprojekt
költségvetést, hanem abból csak a támogatás mértékét.
A hivatalos közlemény az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/az-agrrminisztrium-vidkfejlesztsi-programok-vgrehajtsrt-felels-helyettes-llamtitkrsgmint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-kzbeszerzsekrl-szl-2015-vi-cxliii-trvny-a-tovbbiakban-kbt-vidkfejlesztsiprogramot-rint-2018-november-28-i-mdostsairl

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek
energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás
A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati
termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási
eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 2019. év február hó 19. napja a következő szakasz
zárása, amely időpontig biztosan benyújthatóak a pályázatok.
Támogatott tevékenységgé válik meglévő és használatban lévő épületek, építmények elbontását követően
energiahatékonyabb, új épületek, építmények építése.
A hivatalos közlemény, a módosított felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cm-felhvsdokumentcija

Program ajánló

Made in Pécs Fesztivál 2019
Pécs, 2019. január 4. – 5.
2019. első hétvégéjén Pécs újra a húrokba csap! A fesztivál célja, hogy a nagyközönség
előtt, műfajtól függetlenül, professzionális körülmények között bemutatkozási
lehetőséget biztosítson Pécs összes zenekarának.
A vendég ezúttal Bécs lesz: SERVUS WIEN!
A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-pecsi-adventi-vasar.html

Téli élmények Bikalon
Bikal, 2019. január 12.
Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek élik
dolgos mindennapjaikat, portékáikat kézzel készítik.
A rendezvény programja itt tekinthető meg: www.elmenybirtok.hu

Vince-napi Bortúra Villányban
Pécs, 2019. december 16-17.
Tegyünk eleget a Vince napi hagyományoknak és igyunk sok bort, hogy ősszel a
gazdáknak jó legyen a termése.
A rendezvény programja itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/events/257053384983170/
Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött
válaszlevelében jelezheti.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse
Tel.: 0630/ 261-1537
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet

