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Tisztelt Jogászgyőlés! Kedves Kollégák! 
 
Elöljáróban szeretnék köszönetet mondani a Magyar Jogász Egyletnek. Hosszú 
idı után ugyanis az egyik szekcióülés keretében, olyan témát választott – igaz 
elég összetett címmel és eltérı tématartományban -, amely lehetıséget ad, hogy 
a társadalombiztosítás, ezen belül a nyugdíjbiztosítás jogi szabályozásának 
néhány kérdésérıl szóljak. Igaz egyben komoly leckét is adott az elıadóknak, 
mert – a szők idıkeretrıl nem is beszélve - az üzleti biztosítás, a 
nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás - a kapcsolódó pontok ellenére - igen 
eltérı szabályozási környezetben mőködik. Ez különösen az üzleti biztosításra 
vonatkozik. A társadalombiztosítás két ágának szabályrendszerében ugyan sok a 
„találkozási pont”, de legalább annyi az okszerő eltérés a jogi szabályozásban. 
Természetesen a jogi szabályozás mögött eltérı célok és eszközrendszerek 
húzódnak meg. Ugyanakkor mindegyik terület valamilyen módon és keretben 
részt vállal az ügyfelei szociális biztonságában. A másik nehézség, amellyel 
szembe kellett néznünk, mint elıadóknak az a rendkívül rövid idı, amely alatt 
mondanivalónkat kifejthetjük.  Talán nem szorul magyarázatra, hogy az adott 
jogintézmények egy-egy elemeirıl önálló szekcióülést lehetne tartani, 
törekednem kell tehát a rövid, lényegi szabályozási elemek kifejtésére. (Aki 
engem ismer, az tudja, hogy ez igen nagy kihívás nekem.) Ez azért is nehéz, 
mert napjainkban nem az állami nyugdíjbiztosítás jogi szabályozásának kérdései 
vannak napirenden (nincs „tartalmi” szabályozási kényszer rövid, illetve 
középtávon), hanem általában a nyugdíjrendszer hosszabb távon való 
mőködtetésének nyugdíjpolitikai, finanszírozási stb. kérdései. A napi ügyekben 
pedig egy-egy konkrét intézkedés komoly visszhangot vált ki, még akkor is, ha 
azok szakmailag megalapozottak. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a 
szakmai egyetértés mellett a politikai megítélés (sajátos értékelés) igen sok 
zavart okoz. Mondhatnám, hogy a politikai „értékelés” felülírja a pártállástól 
független szakmai értékeket is.  



 2 

 
Mint említettem az 1990-es évek elejétıl folyamatosan téma volt a 
jogászgyőléseken, illetve vándorgyőléseken a társadalombiztosítás valamelyik 
területe, hisz minden mozgásban volt. Így pl. az Európai Szociális Charta és a 
magyar jogfejlıdés viszonyrendszere. Majd ugyanebben az évben 1992 ıszén 
egy nagyívő témát tőzött napirendjére a jogászgyőlés, figyelemmel az 
országgyőlésben zajló vitára, illetve törvényalkotásra is. Nevezetesen 
lehetıségem volt a társadalombiztosítás új törvényi szabályozása keretében 
részletesen kifejteni szakmai álláspontomat a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjairól szóló törvényrıl, a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról 
szóló törvényjavaslatról, valamint az akkor egységes társadalombiztosítási 
törvényt érintı új szabályok „integrálásáról”. Ezt követıen az önkéntes 
kölcsönös biztosítási pénztárak és a szociális ellátási rendszer kérdésköreivel 
foglalkoztunk, majd 1996-ban szintén Balatonfüreden volt szerencsém elıadást 
tartani „Nyugdíjreform és kodifikáció” címmel. (Úgy látszik, a balatoni klíma 
jót tesz a társadalombiztosításnak.)  Ez az elıadás az 1997-ben elfogadott – és 
1998. január 1-jével hatályba lépett - ún. nyugdíjreform törvényeket közvetlenül 
megelızıen hangzott el. Számos, az ott megfogalmazott, a tervezett jogi 
szabályozás, illetve a kodifikációs technológiát érintı kritika ma is helytálló, 
esetenként ezeket az idı is visszaigazolta. Mint ismeretes a következı új, illetve 
megújított önálló törvények születtek abban az évben; a társadalombiztosítás 
ellátásairól és magánnyugdíj jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetérıl; a társadalombiztosítási nyugellátásról, amely meghatározott 
idıpontoktól kezdıdı változó szabályrendszereket tartalmaz; a magánnyugdíjról 
és magánnyugdíj-pénztárakról szóló törvények, valamint az 1975. július 1-tıl 
hatályos, és számos érdemi változtatást „befogadó” egységes és jól kodifikált 
társadalombiztosítási törvény „kiváltására”, illetve az ágazatiságra tekintettel 
megszületett a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény. (Ez utóbbi 
gyakorlatilag a korábbi egészségbiztosítási joganyag önálló törvényben való 
megjelenítését jelentette.) Az elmondottak azért bírnak jelentıséggel, mert az 
ismertetett törvények egy meghatározott kodifikációs logikára épültek, 
amelynek az volt a lényege, hogy a biztosítási jogviszonyt és a fedezeti 
kérdéseket (járulékfizetés alapja, mértéke, stb.) önálló törvény, jogászi körökben 
ismert rövidítéssel Tbj. tartalmazza. A két ágazati törvény pedig „erre épülve” 
külön-külön rendezi az egyébként a biztosítási kötelezettséggel, a 
járulékfizetéssel szorosan összefüggı anyagi és eljárási szabályokat. Már akkor 
elıre látható volt, hogy a Tbj. önálló életet fog élni és miután szoros kapcsolatot 
létesítettek a mindenkori adószabályokkal – ez véleményem szerint komoly 
ellentmondásokat hordoz és nem is helyes irány – állandó módosítási kényszerre 
lesz ítélve. Az alapjogviszonyok szükségszerő változásait, a járulékfizetést 
érintı szabályokat, - amelyek szintén számos változtatások mentek és mennek 
keresztül -, tehát a nyugdíjbiztosítás ellátási rendszerétıl függetlenül 
módosították(ják), s kialakul(t) egy „fordított szakmapolitikai sorrend”. Szakmai 
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véleményem szerint ugyanis a nyugdíjbiztosításban alapkérdés a személyi és 
tárgyi hatály, a biztosítási jogviszonyon belül szerzett szolgálati idı kérdésköre, 
általában a jogosultság, a nyugdíjakhoz kapcsolódó ágazati járulékfizetés, tehát 
ezen kérdések eldöntését követıen kellene a járulék- technológiai szabályokat 
rendezni. Kétségtelen, bizonyos szempontok szerint az anyagi- ellátási 
jogszabályoktól „független” jogviszony és fedezeti szabályozás is járható út, de 
ehhez egy rendkívül - az alapjogviszonyokra is kiterjedı – stabilitás kellene, 
amely a mai magyar, illetve változó viszonyok között nincs meg. Ez a jogi 
szabályozás ellentmond a társadalombiztosítás, ezen belül társadalombiztosítás 
ágazataira vonatkozó bevált „történeti szabályozásnak” is. Az elvi bevezetés 
után a nyugdíjbiztosítás jogi szabályozásának néhány kérdésérıl, illetve 
területérıl szeretnék szólni. A kodifikációs technológia választása egyben 
„értékválasztás”, továbbá részben meghatározza a kodifikáció minıségét is. Hát 
ezzel egy picit bajban vagyunk, mert a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
törvény igen nehezen értelmezhetı, nehézkes, sıt esetenként a belsı szakmai 
anyagi- jogi (ellátási) összefüggések világos értelmezését is gátló a nyelvezete. 
A problémák a jogalkalmazásban jelennek meg. Célszerő lenne a jövıre nézve a 
jogalkalmazási tapasztalatok erıteljesebb érvényesítése a kodifikáció, a 
normaszövegezés során. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az országgyőlési 
képviselık egyébként jó szándékú, de kellı szakmai összefüggések hiányában 
benyújtott önálló törvényjavaslataik, módosítási javaslataik sokszor rendkívül 
nehéz helyzetbe hozzák a szakmai vonalat, de esetenként a kormányt is. Ha 
valahol igaz az a mondás, hogy az „ördög a részletekben van”, akkor ez a 
nyugdíjbiztosításra többszörösen igaz, továbbá az is, hogy rendkívül összetett, 
belsı szakmai- pénzügyi stb. összefüggéseiben igen bonyolult jogintézményrıl 
van szó. Ez tartalmilag, de a módosítások hosszabb távú hatásainál is 
meghatározó tényezı.  
 
Mint említettem 1998. január 1-jétıl Magyarországon a nyugdíjbiztosítás (a 
nyugdíjrendszer) ún. „vegyes” rendszer keretében mőködik, az addigi „csak” 
társadalombiztosítási nyugellátást szabályozó rendszer helyett. (Természetesen 
az egységes társadalombiztosítási törvény (1975. évi II. törvény) minden egyéb 
ellátást, szabályrendszert átfogott.) Az állami, társadalombiztosítási nyugdíj 
mellett (ugyanis még sokan „csak” a tiszta társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
alanyai maradtak és ellátásukat is ebbıl a rendszerbıl fogják kapni) elindult egy 
vegyes („két pilléres”), részben, illetve az arányokat illetıen túlnyomó részben 
társadalombiztosítási nyugdíjból, valamint kisebb részben egyéni számlán 
alapuló magánnyugdíjból összeálló rendszer. Ez utóbbi lényegében tıkefedezeti 
elven mőködik, a pénztártagok tagdíj fizetésén alapuló megtakarításaikat az 
egyéni számlán halmozzák fel, s az kamatozik.  (Ez utóbbival is voltak részben 
objektív okok miatt gondok.) Tehát a rendszer merıben eltér a „hagyományos”  
társadalombiztosítási nyugdíjtól, amely felosztó-kirovó rendszerő 
finanszírozású. A tényekhez hozzátartozik, hogy bár a magánnyugdíj-pénztári 
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rendszer még tıkegyőjtés idıszakában van, de a járadékszolgáltatási lába 
hiányzik. Számos, egyéb rendezendı kérdés is felmerül, de ezek elsısorban nem 
szabályozási, hanem szakmapolitikai kérdések. (Ezek eldöntése után, jöhet a 
normaszövegezés.) A vonatkozó törvény induláskor meghatározta, hogy mely 
személyi körre (elsı biztosítási jogviszonyba lépıkre) kötelezı a vegyes 
rendszer, kik választhatják önként stb. Sajnálatos módon ezek a személyi hatályt 
érintı (így a tagdíjfizetést is befolyásoló) szabályok többször, sokszor 
ellentétesen változtak, nem mindig szakmai megfontolásokból. Annak idején 
magam is komoly fenntartásokkal fogadtam a magánnyugdíj-pénztári rendszert. 
Ezek az aggályok – bár még nem értékelhetı a rendszer korrektül az eltelt 
idıszak rövidségére tekintettel – részben visszaigazolódtak,  de ezek sem 
elsısorban jogi szabályozási kérdések. Szeretném azonban világossá tenni, hogy 
ezzel a jogintézménnyel együtt kell élni és a szükséges, egyben lehetséges 
változtatásokat, a hiányzó szabályozások pótlását az adott jogi rendszeren 
(karakteren) belül kell elvégezni. Sok a félreértés is a magánnyugdíjat illetıen. 
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számos kapcsolódási pont van a 
társadalombiztosítási nyugdíj – amely a vegyes rendszerben is meghatározó 
részt képvisel – és a magánnyugdíj szabályozásában. Csak példaként említve 
néhányat. A biztosítási jogviszony és a magánnyugdíj-pénztári tagi viszony csak 
egyszerre és egyidıben jöhet létre, a járulékalapot képezı jövedelmek és a tagdíj 
alapjául szolgáló jövedelmek alapja azonos, a társadalombiztosítási 
nyugellátásra való jogosultság és a kötelezı magánnyugdíj-rendszer keretében 
járó – s mint utaltam rá még kidolgozás elıtt álló – járadék-szolgáltatásra való 
jogosultság egységesen (és együttesen) a nyugdíjkorhatár elérésével nyílik meg. 
Végezetül a társadalombiztosítási jogszabályokat kell alkalmazni – a vonatkozó 
törvényben foglalt eltérésekkel – a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére, a 
bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, tagdíjbevallási kötelezettségre, 
továbbá a felelısségi szabályok döntı többségére. Az említettek is talán 
érzékeltetik, hogy ugyan két eltérı alapokon nyugvó nyugdíjról van szó, de a 
jogosult oldaláról végsı soron a két pillérbıl adódik össze az „egy nyugdíj”. 
Már ezért sem szerencsés szembe állítani a két rendszert, mint ahogyan azt 
tették a jogintézmény bevezetését megelızıen. Ebbıl is adottak olyan – 
véleményem szerint mindenképpen kezelendı - helyzetek, amely szerint a túlzó 
propaganda hatására olyanok is beléptek önkéntesen a magánnyugdíj-pénztárba, 
akiknek a koruknál fogva ez bizonyíthatóan nem érte (éri) meg. (Az állami, 
illetve a társadalombiztosítási nyugdíjat leszóló, azt hiteltelenítı káros 
propagandának már kárvallottjai is megjelentek a jogalkalmazás során.) Miután 
itt a szekcióülésen a biztosítási joggal, valamint a társadalombiztosítással 
foglalkozó kollégák vannak, nem árulok el titkot, ha jelzem, hogy még számos 
átgondolásra szoruló kérdés merül fel a magánnyugdíj-rendszer jogi 
szabályozásában, de ez már messze szétfeszíti az elıadás kereteit, s nem utolsó 
sorban az én „hatáskörömet”.  
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Az elızıekben a nyugdíjbiztosítás legfontosabb szabályozási területérıl az 
ellátást érintı szabályozásról szóltam néhány mondatban, de a 
nyugdíjbiztosításnak van még két szabályozási területe, amelyrıl említést kell 
tennem, ez az állami nyugdíjbiztosítás igazgatási és szervezeti rendszere, amely 
szinté több változáson ment keresztül, nem mindig „arányosan” a 
feladatellátásával és felelısségi rendszerével. De ez szintén egy külön 
szekcióülés témája lenne, kitérve a közjogi helyzet alakulására, a központi 
igazgatás kapcsolódási pontjaira stb.  
A harmadik területe a nyugdíjbiztosításnak az a pénzügyi rendszer, amely a 
Nyugdíjbiztosítási Alapban, mint önálló pénzügyi alapban ölt testet, és önálló, a 
központi költségvetéstıl független költségvetésben, zárszámadásban is 
megnyilvánul. A Nyugdíjbiztosítási Alapról, mint a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjának egyik rendszerérıl külön törvény (1992. évi LXXXIV. 
törvény (AT.) rendelkezik, amelyhez szorosan kapcsolódik a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek 
állami felügyeletérıl szóló 1998. évi XXXIX. törvény (TBÁF), valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.). Úgy gondolom 
ebben a körben ismeretes, hogy hosszú évek óta napirenden van az 
államháztartás pénzügyi rendszere szabályozásának korszerősítése, nevezetesen 
egy új államháztartási törvény megalkotása. Erre ezidáig szakmai és egyéb okok 
miatt nem került sor, s megítélésem szerint belátható idın belül nem is fog. 
(Ugyanakkor a „nagy egységesítés”, amely a módosításokban is érzıdik, 
komoly ellentmondásokat okozott, illetve az átláthatóságot nehezítette. Igaz egy 
rendszert könnyebb „kordában tartani” egyes pénzügyi jogászok szerint, amivel 
természetesen én nem értek egyet!) Ez azért lényeges, mert a rendszerváltoztatás 
során ritka politikai, szakmai és országgyőlési konszenzussal került elfogadásra 
az AT. Ezt a törvényt már korábban az említettekre és formáljogi okokra 
tekintettel, mivel az alapok 1993. évi költségvetéseit is ebben szabályozták,  
„folyamatosan” hatályon kívül akarják helyezni. Ez az állapot ma is tart és 
évente kell az AT. hatályban tartásáért intézkedéseket tenni. Sokan nem látják, 
hogy nem egyszerően önmagában külön szabályozásról, illetve pénzügyi 
szabályozásról van szó, hanem arról, hogy a járulékfizetéssel megalapozott 
ellátórendszer pénzügyi rendszere legyen független a központi költségvetéstıl. 
Azok a szükségszerő eltérések, amelyek a nyugdíjrendszer sajátosságaiból 
következnek jelenjenek meg a szabályozásban is. İszintén meg kell mondanom, 
hogy sok pénzügyes kolléga mintha másként állna ehhez a kérdéshez. Nem 
veszik észre, hogy nemcsak szakmai okai vannak az önálló jogintézménynek, 
hanem ez segíti az államháztartás alrendszereinek átláthatóságát is. (Az önálló 
szabályozás mellett szóló egyéb pl. alkotmányossági kérdésekrıl most nem 
szólnék.) Szeretnék azonban rámutatni röviden az említett három törvény között 
meglevı jelenlegi munkamegosztás lényegi pontjaira.  
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1.     A TBÁF határozza meg a társadalombiztosítási rendszernek a közjogi 
helyzetét, a közigazgatási rendszerbe való „betagolódási” módját, a 
pénzügyi alapok felügyeletét, azok kezelı szervezeteit és kezelı 
szervezetek igazgatási szerveit, azok irányítását. Ez tehát közjogi 
értelemben a társadalombiztosítási rendszer státuszának „primér 
szabályozása”. A szabályozás a változtatásokkal együtt kiállta az idı 
próbáját. Szerény véleményem szerint a Nyugdíjbiztosítási Alapot kezelı 
Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság jogállását a jogilag is 
érzékelhetı közjogi, közigazgatási „besorolás” helyett célszerő lenne 
erısíteni. A TBÁF részletesen szabályozza az alapok, ezen belül a 
Nyugdíjbiztosítási Alap forrásainak a felhasználását, valamint az alap 
gazdálkodását, ezen belül is elsısorban az zárszámadást ellenırzı 
Nyugdíjbiztosítási Ellenırzı Testület feladat- és hatáskörét.  

2.     A TBÁF szabályozására alapozva, illetve azt kiegészítve az AT. és az 
Áht. – egymás közötti bizonyos fokig esetleges „munkamegosztással” – 
számos anyagi és eljárásjogi szabállyal határozza meg az alapok és kezelı 
szerveik mőködését. Az AT. fı funkciója a két társadalombiztosítási 
pénzügyi alap (Egészségbiztosítási Alap és Nyugdíjbiztosítási Alap) 
alapszerő mőködésére vonatkozó leglényegesebb, illetve garanciális 
szabályok megállapítása. A részletekbe most az idıhiány miatt nem 
mennék bele. 

3.     A társadalombiztosítás pénzügy alapjait illetıen az Áht-ban jelenik meg a 
legkevésbé egységes tartalmú szabályozás. Ennek megint számos oka van. 
Aktuálisan mindig is vitatható szabályozási módszert, illetve esetenként a 
„szabályozási kényszert” is találunk az okok mögött. Mindkettı ellene hat 
az egymásra épülı, illetve a rendszerszerő, a szakmai összefüggésekre is 
figyelemmel levı kodifikációnak. Az Áht. konkrét szabályozási 
tárgyköreit nem ismertetem idıhiány miatt, azonban felelısséggel 
állíthatom, hogy a szabályozás az AT-val, ezen belül a Nyugdíjbiztosítási 
Alappal kapcsolatban nem „egyenszilárdságú”. Az többé-kevésbé 
egyértelmő, hogy a pénzügyi alapok és a társadalombiztosítási igazgatási 
szervek közjogi megalapozó szabályozása a TBÁF-ben valósul meg. 
Ugyanakkor az AT. és az Áht. viszonylatában több esetlegesség és 
rendezetlenség tapasztalható; nincs egyértelmő „munkamegosztás” e két 
törvény között. Látszik, hogy e törvények nem ugyanazon a „helyen”, 
nem ugyanazzal a szemlélettel és – a módosításokat is figyelembevéve – 
nem is ugyanazon idıben készültek, és ebbıl adódóan terminológiájuk, 
megközelítési módjuk sem azonos. A szabályozás, a korszerősítés, a 
konstans és a változó elemek értelmes leképezése az adott jogi 
szabályozásban, már ezért is indokolt. Sem az idı, sem a téma nem teszi 
lehetıvé, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (E.Alap, Ny. 
Alap) újraszabályozásának részletes kérdéseirıl beszéljek, de néhány 
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kulcskérdést mindenképp fel kell tenni, s lehetıség szerint erre valamilyen 
választ – amikor megérett az „együttgondolkodásra” az idı – adni kell.  

•        Közös szabályozás a két társadalombiztosítási pénzügyi alapra, 
vagy a Nyugdíjbiztosítási Alap különálló szabályozása. A kérdés 
rendkívül összetett és a figyelembe veendı szempontok is igen 
sokrétőek. Elsısorban az egészségbiztosítási rendszer 
átalakításának, módosításának az iránya jön szóba, mint figyelembe 
veendı szempont. Bár biztosítási filozófiájában, illetve 
ellátórendszerében eltérı két ágazatról van szó, szakmai 
véleményem szerint továbbra is indokolt és célszerő, hogy a két 
alapjaiban az adótól eltérı, járulékbefizetésekbıl „táplálkozó” 
társadalombiztosítási pénzügyi alapot közös szabályozás alá 
vonjuk. Az adott rendszerben szükségszerően meglevı pénzügyi 
eltérıségeket ebben a keretben is korrektul rendezni lehet.  

•        Önálló törvényben történı, vagy az államháztartási törvény 
részeként megvalósuló szabályozás. Elvileg mindkét megoldás 
elképzelhetı. A speciális pénzügyi alapok jelentıségére, a 
mögöttük meghúzódó biztosítási (kockázatközösségi) jellegre, a 
járulékfizetéssel szerzett jogra, valamint az alapok volumenére 
tekintettel indokoltabb a különálló törvényben való szabályozás. A 
társadalombiztosítás pénzügyeinek (és ami mögötte van) több olyan 
markáns sajátossága mutatható ki, amely élesen különválasztja az 
államháztartás többi részétıl, ezért is lenne célszerő egy lényegében 
a jelenleg hatályos AT. funkcióját „átvállaló” önálló, illetve 
korszerő új törvény létrehozása. Ennek keretében korrektul 
rendezni lehetne az AT. és az Áht. közötti „munkamegosztás” 
említett anomáliáit is, figyelemmel az államháztartás, illetve „a” 
pénzügyi szabályozás érdekeire és reális igényeire is. Az Áht. 
helyett  indokolt lenne az „új AT”-be beépíteni például a következı 
szabályozási tárgyköröket: az Ny. Alap hiánnyal nem tervezhetı, 
rendezni kellene az alapok költségvetési hiányának módját, a 
tartalékképzés szabályait, az alapok költségvetési törvényeinek 
(konszolidált költségvetési mérlegének) kötelezı tartalmi elemeit, 
az elıkészítés, a tervezés zárt, szakmai felelısségi rendjét. 
Praktikus szempontok, továbbá az, hogy a közeljövıben nem 
várható az államháztartás átfogó törvényi újraszabályozása, ha a 
helyzet erre éretté válik, reálisabb és célszerőbb, a korszerősített 
külön törvény kidolgozása. Addig pedig, az elmondottak miatt az 
AT-t hatályban kell tartani, továbbá mert e nélkül a 
Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének, illetve zárszámadásának 
nem lenne jogalapja. 
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Tisztelt Kollégák! 
 
Az idı, amelyet rám illetve elıadótársaimra kimértek nem tette lehetıvé, hogy a 
nyugdíjbiztosítás jogi szabályozásának minden területét érintsem, de remélem, 
hogy egy-egy rész-jogterület szabályozási „értékelése” is érzékeltette a 
nyugdíjrendszer rendkívül bonyolult és összetett voltát, amely minden látszólag 
egyszerő módosításnál is megfontolásra késztetı tény. Megköszönöm szíves 
türelmüket és figyelmüket.  
 
Budapest, 2008. július 3. 
 
 
                                                                                  
 


