Családoktól Családoknak

Elnöki köszöntő

„Ha tudod, hogy el
fogsz esni, ülj le!”
Dr. Rudas László, elnök és Kürti Tamás, alelnök

Ez a népi bölcsesség nem is akkora butaság. Ha felismerjük a várható veszélyt, már tudunk is védekezni, ha
meg tudjuk fogalmazni a feladatot, máris közelebb kerülünk a megoldáshoz. Remélem, mi időben felismertük a
helyzetünket, a szituációt amit kezelnünk kell, így talán sikerül megúszni esés nélkül.
Ebben játszik kiemelkedő szerepet a “Felelős Családi Vállalkozásokért Egyesület”, valamint kutató és oktató
bázisintézménye a „Családi Vállalat Akadémia”.
Na, de miről is beszélek?
A fejlett piacgazdaságú demokráciákban a GDP nagyobb részét a családi vállalkozások állítják elő és a
munkavállalók mintegy 60 %-át foglalkoztatják. Prosperálnak már több 10 generáción átívelő családi vállalkozások,
de mindenképpen a sokadik generáció nő fel a család és a cég kötelékében. Hagyományok teremtődtek, kultúrája
alakult ki a családi vállalatvezetésnek, a feladatmegosztásnak, az utódlásnak.
És mégis!
Generációváltást a cégek mintegy harmada éli csak meg jelentősebb megrázkódtatás nélkül. A hazai családi
tulajdonban levő cégek alapítói a nyugdíjkorhatár közelébe értek, felkészültek e az utódlásra? A társadalmi,
gazdasági, politikai környezet miképpen motiválja a következő generációt? Vonzó e a vállalkozás vezetőjének
szerepköre? Szabad e és akarja e egy felelős szülő a gyermekét azzal felelősséggel, önpusztító életmóddal terhelni
amellyel ő megalkotta a “vállalatbirodalmát”, mikor pont azért tette mindezt,hogy a családjának egy könnyebb
életet biztosítson? És ha igen, hol hogyan tanuljon az utód, hol milyen gyakorlatra tegyen szert? Járja végig a
szamárlétrát, vagy szerezzen külföldi tapasztalatot? Hogyan illeszthető össze a női feladatkör, család, anya szerep
és a cég utódlás kérdése? Mi a helyes szituáció kezelés az oldalkocsikkal, lányom férje, fiam felesége miképpen
kapcsolódjon, vagy kapcsolódjon e egyáltalán a családi vállalkozásba. Millió kérdés melyre keressük a választ. Ha
már keressük, akkor van remény arra is, hogy megtaláljuk. Ha megismerhetjük a hasonló gondokkal küszködők
megoldásait, ha hozzáférünk a nemzetközi tapasztalatokhoz, van remény a talpon maradásra. Ez a célja az
FBN-H-nak, a Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesületünknek.
Privát kérdés, gondolhatja a kívülálló, mit érdekel engem, hogy a jól menő családi céget eladják vagy küszködnek
vele tovább a gyerekek.
Kenyérgondjaik valószínűleg nem lesznek. De vajon közömbös-e az országnak, hogy megmaradnak e cégek
munkahelyei, fizetnek e ezen vállalkozások továbbra is adót? Ráadásul ez a váltási folyamat a családi vállalkozások
nagy részénél egyszerre zajlik le hiszen a többségük a rendszerváltás idején alakult az alapítók többsége a Ratkó
korszak szülöttje. Közeledik a generációváltási hullám. A magyar gazdaság alapvető érdeke ezt a legkisebb
veszteséggel túlélni. A multik meghatározó szerepe vitathatatlan. Tudomásul kell azonban venni, a multik akkor
jönnek, ha a gazdasági előnyök ezt indokolttá teszik, ha észak Afrika vagy távol kelet ezt übereli, akkor tovább
mennek. Mi, családi vállalkozások, ha megyünk, külföldön invesztálunk akkor is maradunk. Mert itt a hazánk, ide
kötnek a gyökereink. Ide hozzuk a külföldön termelt profitot is, itt fektetünk be ismét, ehhez már csak az kell,
hogy a gazdasági politikai feltételrendszer kedvező legyen. Többek között ez is szerepel egyesületünk céljai között.
Ezen gondolatok jegyében jó szívvel ajánlom közösségünket, tapasztalatcseréinket, érték és érdekképviseletünket,
kutatásainkat és képzéseinket.
dr Rudas László
FBN-H Elnök

Új fókusz Európában
2009 szeptemberére a family business szakma Európára fókuszál. A Volkswagen
és Porsche unokatestvérek 400.000 dolgozó munkahelyét kockáztatják
családi konfliktusaikkal. A tanácsadók nagy öregje, Borg 40 éves karrierjéről
ad összefoglalót kis piros könyvének kiadásával és londoni bemutatójával. A
legnagyobb szakmai szervezet, a világ 26 országából 3200 családi vállalat
tulajdonost tömörítő Family Business Network (FBN-I) 20-ik születésnapját
ünnepli Amsterdamban. A családi vállalkozások európai lobby szervezete az
EFB-GEEF eléri, hogy az EU Ipari Minisztériuma (DG Enterprise) jelentős
volumenű kutatásra alapozva, 2009 őszén a világon népszerű 90 féle családi
vállalkozás definíció alapján kialakítsa és elfogadja saját definícióját, illetve
társadalmi és gazdasági jelentőségük alátámasztásával a tagállamok számára
ajánlásokat fogalmazzon meg e szektor környezetének szabályozására.
Egészen eddig, a családi vállalkozások, és azokból felnőtt családi vállalatok
a politikai aréna számára nem léteztek, pedig a nyugati társadalmakban, akár
6-8 generációváltást is megéltek. De hát miért is kellett volna, illetve értékes
hogy előbújtak e szintéren is? A számszerű indokok befektetési, foglalkoztatási
és adófizetési nagyságrendjükre alapoznak (EU átlag 50% felett mindhárom
témában a magánbefektetők között). Nem számszerű indokaik is figyelemre
méltóak. A fenntartható fejlődés elcsépelt fogalmának igazi képviselői, hiszen
cégeiket nagyapáiktól kapták kölcsön unokáik számára. Halandó tulajdonosok,
akik a család hosszú távra és stabilitásra törekvő karakterének és a gazdaság
negyedéves-éves ritmusának kereszteződésében állnak, ahol a vállalati és
a személyes (családi) értékrend, adózás is találkozik. E kereszteződésben
összeadódnak személyes és céges adókötelezettségeik, illetve a generációk
között folyamatosan átadódnak a tulajdonok. Jelenleg folyamatos problémát
okoz kétszeres adóztatásuk, amely különösen a rövid távú befektetőkhöz
képest, valamint egyéb hosszú távú befektetők tőke és egyéb számláinak
hosszú távú adókedvezményeihez képest elrugaszkodottak. Hasonló
problémát jelent a tulajdonrészek folyamatos átadásának szabályozására
alkalmas jogi-gazdasági eszközök hiánya. Ilyen például a néhány országban
a családi vállalat és a család között jófajta kuplungként működő megbízotti
– Trust -, magánalapítványi rendszerek, amelyek képesek kezelni a
generációváltásoknál tipikusan növekvő tulajdonosi létszámot, valamint a
kompetens és inkompetens családtagok együttműködését, bölcs tulajdonlását.
Látható, hogy a szabályozási környezet szükségszerű átalakításának csak egy
része gazdasági jellegű, például adó racionalizáló, ahol az államnak érdemes
lemondania a családon belüli örökösödési és ajándékozási adóbevételről,
az ezek fényében hosszú távon jóval nagyobb eséllyel fennmaradó
foglalkoztatáshoz,
termeléshez,
szolgáltatáshoz,
kereskedelemhez
kapcsolódó adóbevételek ellenében. A szabályozási környezet javasolt
átalakításának másik része kulturális, támogató jellegű, nem feltétlenül
anyagiakhoz kapcsolódó kérdések átkeretezése. Ilyen például a az a Valencia
tartománybeli szabályozás, amelynek értelmében az 50-ik életévét betöltött,
regnáló családi vállalat tulajdonos-vezetőnek levelet ír a kormányzó, amelyben
üdvözli jelentős hozzáadott értékét a régió fejlődéséhez és kéri, hogy gondoljon
visszavonulására, utódlására. Ennek érdekében javasolja, hogy vegye
igénybe a tartomány által finanszírozott családi vállalati tanácsadót utódlása
megtervezéséhez.
Mindeközben a közép-kelet-európai régióban a ’89-ben erejük teljében lévő 3545 éves cégalapítók 2009 és 2019 között nyugdíjas korba érnek. Első generációs
vállalkozóként 0 tapasztalattal érkeznek a generációváltás küszöbére. Ezért is,
tipikusan gyermekeik - akik jó része már korszerű menedzsmentképzésben
részesült - keresik a releváns tudásokat, közösségeket. Így történhetett, hogy
Magyarországon, Bulgáriában és Szlovéniában is második generációs családi
vállalkozók inspirálták és kezdték szervezni közösségüket, és legjobb praktikák,
tudások gyűjtéseit a generációváltáshoz kapcsolódóan. A rendszerváltás
óta tartó értékválság kiéheztette közösségeink tagjait a családot és munkát
egyaránt nagyra értékelő szemléletek, gondolat-, és cselekvési rendszerek
iránt. Ezért sem esett nehezükre a fiataloknak bevonzani e közösségbe,
tapasztaltcserére, dilemmáik megvitatására, értékeik és érdekeik képviseletére
első generációs, alapító szüleiket.

„Első generációs vállalkozóként
0 tapasztalattal érkeznek a
generációváltás küszöbére.”
2010 szeptemberére a „magyar modell” bizonyult a legsikeresebbnek a
régióban. A Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület
szervezése fentről indult, azaz azon vállalkozásokkal vették fel a kapcsolatot,
amelyek legnagyobbrészt hozzájárulnak az országos foglalkoztatáshoz,
adóbefizetéshez. Egy év alatt 35 jelentős vállalat tulajdonos család
csatlakozott a közösséghez és mélyült el rendkívüli aktivitással a
generációváltási kockázatok minimalizálásának kérdéseiben. Kialakították a
legfontosabb dilemmák körül fórumaikat. Így jött létre a kutatás és képzés, a
szakpolitikai érték és érdekképviselet, a kis és nagyvállalkozásokat tömörítő
érdekképviseleti szervezetekkel együttműködő társszervezeti fórum, a nők
és a következő generáció – szaknyelven: a nextgen – speciális kihívásaival
foglalkozó csoportok. Működésének különlegessége egyrészt a nemzetközi
szervezet, az FBN-I jelmondatára alapul: Családoktól, családoknak. A
szervezet működtetésében nem vesznek részt alkalmazottak, hanem kizárólag
az érdekeltek. Sőt, a szervezetet és egyes fórumait, ahogy a családi vállalatok
generációváltási folyamataira is jellemző, egy szenior és egy junior együtt
irányítja. Így nemcsak a közös dilemmák átgondolásában kapnak egymástól
támogatást, hanem konkrétan tapasztalatot szereznek a generációk közötti
együttműködésről egy másik, családi megszokásokkal nem terhelt terepen.
E közösség saját jellemzőinek felismeréseit nagyban segítette az FBN-H
oktató és kutató bázisintézményének a Családi Vállalat Akadémiának egyedi
„edukatív kutatási” programja. A „Családi Vállalat körKÉPzés” során a
résztvevők új struktúrált megközelítésben tudják áttekinteni és értékelni saját
helyzetüket, terveiket.
A 2010 májusában felhatalmazást kapott magyar kormány legfontosabb
céljai és jelszavai közé tartozik a család és a vállalkozás, valamint az eredeti
tőkefelhalmozás támogatása. Ennek jegyében meghozott első kormányzati
intézkedések, például az örökösödési és a családon belüli ajándékozási illeték
eltörlése Magyarországot a családi vállalkozás barát nemzetek élvonalába
sorolta.
A regionális utódlási hullám, valamint a civil és az állami szféra világszínvonalú
eredményei, valamint a 2011-es Magyar EU elnökség, kiváló kitörési pontot
jelent a családi vállalati szektor regionális vezető szerepére.

Szakpolitikai érték és érdek képviselet
Fontos megismertetnünk, hogy a családi vállalkozások tulajdonosai profitjukat
itthon újra befektetik hosszútávra, hiszen tulajdonosaik magyar családok, akik
Magyarországon kívánnak élni és vállalkozásaikat generációkon át fejleszteni.
Egyenlő elbírálás a célunk a hosszútávú befektetések területén a befektetési
számlák 5 éven túli adómentességéhez hasonlóan az üzletrészek után járó
osztalék kifizetéséhez kapcsolódóan is. A sikeres utódlás egyik kulcsa, hogy
a generációnként egyre nagyobbra növekedő családok a nyugaton jól ismert
jogi struktúrákkal biztosíthassák hatékony tulajdonjog gyakorlásukat. Ezért
különösen fontosnak tartjuk a családi trust és a családi magánalapítványok
törvényi hátterének kialakítását.

Nemzetközi kapcsolataink
Közösségünk tagja a Family Business Networknek (www.FBN-I.org),
amely 28 ország egyesületeiben 3700 családi vállalat számára szervez
tapasztalatcseréket. Egyesületünk tagja az European Family Business
(www.EFB-GEEF.eu) európai érdekképviseleti szövetségnek, amelynek
összefogásban brüsszeli központtal összehangoltan képviseljük gazdasági és
társadalmi értékeinket érdekeinket majd minden európai országban.

Kürti Tamás
FBN-H Alelnök

A Felelős Családi Vállalatok Egyesületének hazai szervezete

„Szervezetünk felépítése egyben
az egyesület mondanivalója is,
hiszen a fórumokat senior és
nextgen tagjaink közösen, családi
vállalkozásban viszik.”
Varga Szabolcs - Bank Gutmann, FBN-H titkár

Szakpolitikai fórum

Női fórum

Vezető: dr. Rudas László (Mutex)
Titkár: dr. Seenger Pál (Pata József Gépipari Kft.)

Vezetője: Deák Dóra (Biofilter Zrt.)

A Szakpolitikai fórum híd kíván lenni az FBN-H és
a törvényhozás, valamint a kormányzat között. E
fórum feladatául tűzte ki, hogy szervezi és képviseli
az Egyesületet abban a törekvésében, hogy
Magyarországon és a környező országok alkotta régióban
megteremtse a kedvező jogszabályi és gazdasági
környezetet ahhoz, hogy a Családi Vállalkozások
zökkenőmentesen
túljussanak
a
hamarosan
bekövetkező generációváltáson, elfoglalhassák méltó
helyüket a támogatandó, generációkon átívelő hosszú
távú befektetések között, a hazai gyökerű családi
vállalkozások külföldön is sikeresek lehessenek.

Vállalásunk, hogy egy maradandó, családivállalati fejlődési értékeket képviselő érdekés érték szervezetet hozzunk létre. Ez a
fórum ránk, Nőkre van szabva, támogatja
személyiségfejlődésünket, munkánkat és
életünket, összefogja és segíti a tagjait.
Mindenkori feladatunk, hogy a Női fórum
tagjaként, egymás segítőjeként, családjaink
nagy
büszkeségére,
helytálljunk
a
nagyvilágban, mint nők, társak, anyák és
vezetők.

Vagyontervezés fórum
Vezetői: Varga Szabolcs (Bank Gutmann),
Joó Attila (Ganz Univerzál Zrt.)
A Fórum célja, hogy a tagok számára releváns, a
vagyonnal kapcsolatos jogi, strukturális, pénzügyi és
befektetési problémákat tudatosítsa, a tudásbázist tömör
formában átadja. Módszerünk hazai és nemzetközi
„legjobb gyakorlat”-ot mutatja be, úgy hogyelősegíti a
tagok közötti az információ és tapasztalatátadást. A
Fórum nem kíván foglalkozni termékek és szolgáltatások
direkt bemutatásával.
A Fórum elsődleges munkamódszere a fenti témákhoz
kapcsolódó hazai és külföldi konkrét valós esetek témák
szerinti sorozatokban történő bemutatása és megvitatása
kéthavonta.

Szilvássy Csilla

NextGen fórum

„Okos embernek a nagyapja
ültet diófát!”

Vezetője: Kürti Tamás (Kürt Zrt.)
A NxG fórum célja, hogy támogassa az utódlás – öröklés kérdéseinek felelős, célszerű, hatékony átgondolását,
tapasztalatcseréit a következő generáció tagjai között. 18 és 44 év közötti fiatal felnőttek társasága, akik küzdenek a
lehetőséggel, a felelősséggel, hogy a családi vállalataik körül milyen pozíciót érdemes, lehet, vagy kell elfoglalniuk.
Fiatalokról lévén szó a találkozók jórészt kötetlen keretek közt folynak, bulis hangulatban, egymással beszélgetve,
egy-egy központi témát röviden felvetve.

PR fórum
Vezetője: Boross Dávid (Oázis Kertészeti Kft.)
Az Egyesület deklarált céljai, hogy a hazai társadalom megismerkedjen a családi vállalat fogalmával, hogy
üzeneteink eljussanak a lehetséges tagjainkhoz és partnereinkhez. Az Egyesület olyan minősítő szervezet kíván
lenni, melynek tagsága és partneri köre büszkén viseli címét. Ennek érdekében az Egyesület aktív kommunikációs
munkát folytat: tájékoztatja a hazai és nemzetközi sajtót, közvetít a tagok és a sajtó között, szükség esetén pedig
reagál az eseményekre. Az egységes és világos kommunikáció érdekében a sajtókapcsolatokat ebben a fórumban
központosítottuk.

Taggondozás, tagfelvétel fórum
Vezetői: Szabadhegy Péter (Keve Mezőgazdasági Zrt.), Purnhauser Dénes (Avex Kft.)
A Taggondozás, tagfelvételi fórum célja, hogy az Egyesület értékrendszerének megfelelő tagokat vegyen fel,
valamint hogy a tagok az egyesületi tagságból a maximális értéket legyenek képesek kivenni, és betenni. Így
céljuk, hogy a jelentkező tagok az Egyesület életét, jövőképét, értékeit, munkáját, feladatait, komolyságát képesek
legyenek megtapasztalni. Biztosítják, hogy az Egyesületbe olyan tagok nyernek felvételt, akik aktív konstruktív
közreműködésükkel maximálisan segítik az egyesület, célkitűzéseinek elérésében, valamint, hogy az egyesületi
tagfelvétel egy átlátható, az elnökség számára irányítható, hatékony, minimális adminisztrációval járó eljárás legyen.

dr. Gelléri Péter PhD

Szabadhegy Péter

A Felelős Családi Vállalatok Egyesületének hazai szervezete
Kutatás és képzés fórum
Vezetője: dr. Gelléri Péter PhD
A Fórum feladata, hogy feltérképezze a tagok érdeklődését, tájékozódási/önfejlesztési igényeit és
megfogalmazza a prioritásokat. A Fórum figyelemmel kíséri a Családi Vállalat Akadémia kutatási és
oktatási tevékenységét. A kutatási tanulságokat is számításba véve véleményezi a formálódó konferenciaprogramokat, képzési kínálatot.

Társszervezetek fórum

Visszacsatolás fórum

Vezetői: Berendi Péter (Roland Divatház Zrt.),
Boskó Zsuzsa (Boskrom Kft.)

Vezetői: Havass Miklós (Számalk Zrt.),
Petrányi Zoltán (Petrányi Autó Kft.)

Az együttműködés legfőbb célja, azon Családi
Vállalkozások megismerése, akik, jelentős szerepet
játszanak a GDP létrehozatalában, de méretüknél,
illetve értékteremtő lehetőségüknél fogva nem
tudnak egyedileg jelentős befolyással lenni a
gazdaság döntéshozó szerveire.
Az
együttműködés
során
az
információk
továbbításával kölcsönösen segítséget tudunk
nyújtani a közös érdeklődésre számot tartó
kérdésekben, és problémák megoldásában.

Egy társadalmi egyesület működésének szilárd
alapja a feltétlen bizalom, és tevékenységének
átláthatósága.
Egyesületünk
Visszacsatolási
fóruma időről-időre feltérképezi a tagság
elégedettségét,
véleményét
az
egyesület
munkájáról,
és
javaslatokat
gyűjt
azzal
kapcsolatban.
Eredményeit
elemzésben,
ajánlásokban foglalja össze és prezentálja
a tagságnak. Ennek a fórumnak a feladata
az egyesület gazdálkodásának áttekintése,
ellenőrzése is.

Havass Nikolett és édesapja, Havass Miklós

Béres Melinda

„Az Egyesület céljai, hogy a hazai
társadalom megismerkedjen
a családi vállalat fogalmával.”

„Nagyon fontos, hogy tagjainkat
pénzügyi, jogi és strukturális szempontból
is felkészülten érje az utódlás.”
Mit nyújt az Egyesület a tagjainak?
Rengeteg programot
Az Egyesület tagjai minden hónapban több programon vehetnek részt
• Egyesületi konferenciákon a meghívottak köre a tagokaon kívül kibővül szakelőadókkal és a döntéshozók
szélesebb körével.
• A NextGen programokon kifejezetten a fiatal vállalkozók szájízére szabott események, igazi barátságok
születnek és friss tapasztalatok cserélődnek.
• Gyárlátogatások alkalmával megismerkedünk a vendéglátónk műhelytitkaival, és egymással is.
• Mivel az egyesületnek nem célja, sőt szabályzatában tiltja, hogy a tagok bármelyike üzleti ajánlatokkal
keresse meg a többieket, a Szivarszoba az egyetlen hely, ahol lehetőséget adunk erre.
Előrelátó oktatást
Az Egyesület oktatási és kutatási bázisintézménye, a Családi Vállalat Akadémia a legjobb nemzetközi
tapasztalatok és saját intenzív kutatási tevékenysége bázisán nyújt kedvezményes lehetőséget programjain
az Egyesület tagjainak:
• előadásokat tart és konferenciákat szervez
• célzott képzéseket ajánl
• könyveket jelentet meg az általuk fontosnak tartott témakörökben.
Tapasztalt szakértőket
Egyesületünk számára nagyon fontos, hogy tagjaink és általában a családi vállalatok kezelni tudják a jelenlegi
forráshiányos helyzetet, továbbá, hogy pénzügyi, jogi és strukturális szempontból is felkészülten érje őket az
utódlási folyamat. Szakmai eseményeken a következő csoportokban is segítséget nyújtunk:
• Releváns pénzügyi/befektetési kérdések megvitatása, ezzel kapcsolatos eszmecsere.
• A családi vagyon kezelése jogi lehetőségeinek, vagyis a (várható) hazai es nemzetközi megoldások –
holdingcégek, trust-ok es alapítványok –megismerése.

Küldetésünk

A hosszú távon felelős hazai
értékteremtésének támogatása.

családi

vállalatok

gazdasági

és

társadalmi

Középpontjában a tulajdonos családok generációi közötti és azokon belüli
együttműködésének fejlesztése áll családi, tulajdonosi és menedzsment ügyekben.
A támogatás képzési-kutatási, érték- és érdekképviseleti, nemzetközi és regionális
együttműködési területeken valósul meg.

Mit nyújt az Egyesület társszervezeteinek,
partnereinek?

„Partnereink egy
szervezett, minősített,
zárt körbe kerülnek.”

Társzervezeti kapcsolatok
Egyesületünk együttműködést kínál a szervezetekben közreműködő családi vállalatok, gazdasági
életét befolyásoló, jobbító célok megvalósítása érdekében.
Kutatási és oktatási bázisintézményünk, a Családi Vállalat Akadémia szakmai támogatást nyújt ahhoz,
hogy az adott szervezet a saját körébe tartozó családi vállalkozások/vállalatok működőképességének
és hosszú távú sikerességének támogatása érdekében oktatási, fejlesztési célú pályázatokon tartalmas
szakmai programokkal indulhasson.
Jelenlegi társzervezeteink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrár Munkaadói Szövetség
Országos Gazda Szövetség
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Innovációs Szövetség
Spinoff Szövetség
Biotechnológiai Szövetség
Gépjármű- Márkakereskedők Országos Szövetsége
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége
Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara

Partneri közösség
Exkluzív partneri kört alakítunk ki főleg tanácsadói, de szinte minden területen, ahol a családok és
vállalkozásaik igényt tartanak rá. Partnereink így egy rangos szervezett minősített, zárt körébe kerülnek,
hosszútávon jó kapcsolatrendszert alakíthatnak ki a tagsággal.
A partnerek meghívást kapnak rendezvényeink egy részére, illetve referenciaként kommunikálhatják az
FBN-H-val kialakult kapcsolatukat.
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