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A NVT (Nemzetközi Viselkedés Technikus)-tanúsítvány
megszerzésének követelményei
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A Nemzetközi Viselkedés Technikusok (International Behavior Therapist, IBT) azok a gyakorlati
szakemberek, akik a mindennapi gyakorlatban kivitelezik az Alkalmazott Viselkedéselemzés alapú
készségfejlesztést és más, viselkedés szakértők által létrehozott programokat. Az NVTkövetelmények öt nagy kategóriába sorolhatók. Ezek a következők: regisztráció, oktatási
követelmények teljesítése, szupervizionált gyakorlat, Készségteszt és az NVT online vizsga letétele.

Látogassa meg a
www.theibao.com
weboldalt, és hozza létre
a fiókját!
Regisztráljon és fizesse
be a szükséges díjakat

300 óra
Szupervizionált
gyakorlat

Teljesítse a 40 órás
NVT képzést
Jelölt Készségfelmérés

Az online NVT (IBT)
vizsga

Nemzetközi Viselkedés Technikus (NVT/IBT)
minősítés megszerzésének követelményei
Középiskolai érettségi
(vagy regionális ekvivalens)

Regisztráljon az IBAO-nál és fizesse be a
díjakat
Írja alá az Etikai Megállapodást
Végezze el a
40 órás
Jóváhagyott képzést
Válasszon szupervizort és
írja alá a Szupervíziós
Szerződést

Végezze el a
Készségtesztet

Teljesítse a 4 órás
Továbbképzést

Teljesítse a 300 órás
Szupervizionált
Gyakorlatot
Kapjon 10 óra
Szupervíziót

TEGYE LE AZ IBT
(NVT) VIZSGÁT
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A 40 órás IBT (NVT) képzés tartalma
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Az NVT Képzés elvégzése szükséges az NVT (IBT) vizsgán való részvételhez. A képzés legalább 40
órányi Alkalmazott Viselkedéselemzéssel kapcsolatos és ahhoz kapcsolódó témákat ölel fel, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy a jelölt képesített NVT-ként megkezdhesse a mindennapi gyakorlatot. A
képzés az alábbiakat foglalja magában:
Autizmus, Down szindróma és intellektuális képességzavarok
Viselkedési alapok
Adatgyűjtés
Segítségnyújtás a Felmérési Eljárásokban
Készségfejlesztés
Kihívást jelentő viselkedések
Professzionális viselkedés
A tanulmányok befejezéséhez szükséges készségeket és koncepciókat az NVT Képzés Tartalom és az
NVT Kiegészített Képzés Tartalom anyagok ismertetik, amelyek letölthetők az IBAO honlapjáról, a
www.theibao.com címen.
A 40 órás képzés több forrásból is megszerezhető, bár jellemzően egy szolgáltató fedi le az összes
szükséges témát. A több szolgáltató használata magában foglalja az ismétlődés kockázatát, illetve a
tartalom minden egyes eleméről külön dokumentáció szükséges.
Bár a 40 órás tréning akár egy hét alatt is elvégezhető, a képzés általában 2-10 hetet vesz igénybe.
A képzés befejezését követően a jelölt köteles a 40 órás képzés elvégzéséről szóló igazolást feltölteni
online fiókjába.

Szupervizori követelmények
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A szupervizor minősítéssel rendelkező Alkalmazott Viselkedéselemző nagyon fontos szerepet játszik
az NVT képzésében, a viselkedéselemzés gyakorlatának reprezentálásában, és az Alkalmazott
Viselkedéselemzés megítélésének alakításában világszerte. A szupervizor intenzív szakmai
iránymutatás, etikai tanácsadás és tudása átadása révén segítheti az NVT előrehaladását.
Mivel az ABA a világ különböző részein különböző ütemben fejlődik, nem vonatkozhat egyetlen,
univerzális szabvány a szupervíziós követelményekre. Ezért az IBAO számos lehetőséget kínál annak
érdekében, hogy rugalmasan biztosíthassa a megfelelő szupervizor kiválasztását az NVT számára.

Specifikus Követelmények
A szupervizorok 10% -át az IBAO auditálja, hogy biztosítsa, hogy a szupervizorok megfelelnek
az IBAO specifikus követelményeinek.
A szupervizornak a következők közül EGYET kell teljesítenie:

1. Kifogástalan IBA
2. Egyéb hitelesítő testület által hitelesített, kifogástalan viselkedéselemző
(példák: BCBA ®, BCBA-D®, QABA®, állami/regionális/nemzeti
viselkedéselemzői engedély)
3. Mester- vagy doktori fokozattal rendelkezik egy ABAI-akkreditációval
rendelkező programban
4. Mester- vagy doktori fokozattal rendelkezik egy kapcsolódó
tudományágban, az IBA által megkövetelt oktatási célok vagy ezzel
egyenértékű program sikeres teljesítése
5. *Mester- vagy doktori fokozat és 5 vagy több éves közvetlen szupervizori
minőségben szerzett ABA tapasztalat (*az IBAO portfóliófelülvizsgálata és
jóváhagyása)

NVT Szupervíziós Szerződés
DÁTUM:
Ez a megállapodás leírja a szupervíziós kapcsolatot, szerepeket és elvárásokat az Alkalmazott
Viselkedéselemzés (ABA) gyakorlatának keretein belül
, NVT jelölt és
, szupervizor között.
Az NVT tanúsítvány megszerzésének egyik legfontosabb feltétele a szupervízió megléte. A folyamat
oktató jellegű, és a jelölt számára egyértelmű gyakorlati lehetőségeket és az NVT 40 órás tréning
tartalmához igazodó készségek tanítását biztosítja.
A teljes szupervizionált gyakorlat 300 órából áll, amelyben a direkt szupervízió 30 óránként 1 óra
időtartamú. Ennek eredményeként a direkt szupervíziós órák teljes száma 10. A 300 óra mindössze 10
hét alatt vagy 24 hónap alatt teljesíthető. Amennyiben a jelöltnek a regisztrációtól számított 24
hónapnál hosszabb időre van szüksége, ezt az info@theibao.com címen jelezheti.
Ez a szerződéses időszak a következő dátumokra terjed ki:
.

-

A szupervíziós órák gyűjtése csakis aláírt szupervíziós szerződés megléte mellett kezdhető meg.
Rendkívül fontos, hogy a szupervíziós együttműködés bármilyen változását azonnal frissítsék az IBAO
weboldalán, hogy minden gyakorlati óra beleszámíthasson a szükséges teljes óraszámba.
A szupervizoroknak meg kell felelniük az NVSZ (Nemzetközi Viselkedés Szakértő-IBA) Szupervizori
Követelmények listában meghatározott minősítéseknek.
A szupervizoroknak és a jelölteknek minden gyakorlatot, szolgáltatást és szupervíziós tevékenységet az
IBAO Etikai irányelveinek megfelelően kell végezniük. A jelöltek 10%-a esetében az IBAO auditot végez
a Szupervizori Követelmények meglétének ellenőrzése céljából. A szupervizorok beleegyeznek, hogy
audit esetén benyújtják a képesítésüket bizonyító dokumentációt.
A gyakorlati tapasztalatok köre:
A jelölt olyan feladatok és készségek elvégzésével vesz részt az Alkalmazott Viselkedéselemzés alapú
szolgáltatás nyújtásában, amelyek összhangban vannak a 40 órás NVT képzés tartalmával. A
szupervízió végezhető személyesen egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, és online egyéni vagy
csoportos foglalkozásokon.

NVT (IBT) Szupervíziós Szerződés (folytatás)
Követelmények:
A jelölt vállalja, hogy a szupervizori tevékenységekről naplót vezet.
A szupervizor vállalja, hogy aláírja a megfelelő tevékenységek keretében biztosított órákat, és nem
tagadja meg a szupervíziós tevékenységek aláírását, amennyiben a tevékenységeket megfelelően
végezték.
A szupervizor és a jelölt megállapodnak abban, hogy minden szupervíziós megbeszélés után
feltöltik a Szupervíziós Űrlapot az IBAO honlapjára.
A szupervizor két készség készletet választ ki, és a választott területeken elvégzi a jelölt
Készségfelmérését. A szupervizor feltölti a jelölt Készségfelmérési Űrlapjait az IBAO oldalára.
A szerződést bármelyik fél bármikor megszüntetheti, azonban mindent elkövetnek, hogy a
szerződést szükségtelenül ne kelljen felbontani.
A jelölt felelőssége, hogy a klienstől beleegyezést kérjen az információk, adatok és bizalmas
információk szupervizorral való megosztásához.
A jelölt és a szupervizor megállapodnak, hogy a szupervizor felelős a klinikai döntéshozatalért, az
esetvezetésért és a felelősségvállalásért. A felek megállapodnak abban, hogy az IBAO nem vállal
felelősséget a szolgáltatásnyújtás és a szupervíziós folyamat során felmerülő negatív szituációkért.
A felek megállapodnak abban, hogy betartják az ezen dokumentumban leírtakat, és hogy követik az
IBAO Etikai Irányelveit.
A jelölt aláírása:
A jelölt nyomtatott neve:
A jelölt e-mail címe:
A szupervizor aláírása:
A szupervizor nyomtatott neve:
A szupervizor e-mail címe:

Szupervíziós követelmények
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A 300 órás szupervizionált gyakorlat megkezdéséhez a jelöltnek és a szupervíziónak alá kell
írnia a Szupervíziós Megállapodást. Amint aláírták a Megállapodást, a jelölt elkezdheti a
szupervízionált gyakorlati órák gyűjtését.

Szupervizionált gyakorlat
Az NVT vizsgára való kvalifikációhoz legalább 300 szupervizionált gyakorlati óra szükséges.
Minden 30 órás gyakorlati periódusban egy (1) közvetlen szupervíziós óra szükséges.
Nincs korlátozás a közvetlen gyakorlati órákként elvégezhető órák számára vonatkozóan. Ez azt jelenti,
hogy az NVT jelölt akár a szupervízionált gyakorlat 100%-ában is nyújthat közvetlen terápiás
szolgáltatást.
Minden 30 óra gyakorlathoz egy (1) közvetlen (direkt) szupervíziós óra szükséges. A direkt (közvetlen)
szupervízió a 30 órán belül bármikor megtörténhet. A gyakorlat első 30 órájában (1-30) egy óra szupervízió
szükséges; egy óra szükséges a jelölt következő 30 óra gyakorlatához (31-60); és minden további 30 óra
gyakorlat (61-90, 91-120 stb.) egy órányi szupervíziót igényel.
A 30 órás gyakorlat 1 hetes, 2 hetes vagy annál hosszabb időszak alatt történhet. Függetlenül attól, hogy
mennyi ideig tart a 30 gyakorlati óra teljesítése, a 30 óra egyikében közvetlen szupervízió szükséges.
A jelölt 30 óránként több mint egy órányi szupervíziót is kaphat, de 30 óránként csak egy óra számít bele az
NVT vizsgára való felkészüléshez szükséges 10 szupervíziós órába.
Minden szupervíziós óra elvégezhető online is.
A szupervízionált gyakorlati órák a regisztrációt és a Szupervíziós Megállapodás aláírását követően azonnal
megkezdődhetnek. Az órák gyűjtése a 40 órás képzés végzése alatt is történhet. A 40 órás képzést nem
szükséges a szupervízionált gyakorlati órák megkezdése előtt elvégezni.

Szupervíziós Követelmények (folytatás)
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Szupervízionált gyakorlat (folytatás)
A csoportos szupervízió a szükséges 10 szupervíziós óra legfeljebb 50%-ában elfogadható (5 óra).
A csoportos szupervízió a legalább 5 jelölttel rendelkező csoportokra korlátozódik.
A jelölt több szupervizort is választhat a képzési folyamat során.
Minden szupervizornak regisztrálnia kell magát az IBAO-nál, és meg kell felelnie a szupervíziós
követelményeknek.
A szupervízionált gyakorlat megkezdése előtt minden egyes szupervizorral szupervíziós megállapodást
kell aláírni.
A szupervizorok fenntartják a jogot arra, hogy az IBAO etikai iránymutatásainak súlyos megsértése
esetén megszüntessék szupervíziós kapcsolatukat a jelölttel.

Dokumentáció
Minden szupervíziós meeting után, legyen az csoportos, online vagy személyes, el kell készíteni a
szupervízióval kapcsolatos dokumentációt, hogy információt szolgáltassanak az ülésről. A Szupervíziós
Űrlapot online kell kitölteni, az IBAO fiókba való bejelentkezés után. A Szupervíziós Űrlapot minden
szupervíziós óra után ki kell tölteni ahhoz, hogy minden óra beleszámítson a szükséges 10 szupervíziós órába.
A jelölt kitölti a Szupervíziós Űrlapot, és benyújtja azt az IBAO fiókján keresztül. Ezt követően az IBAO online
felület e-mailt küld a szupervizornak, aki bejelentkezik a fiókjába, és kitölti a rá eső részt. Mind a jelölt, mind a
szupervizor hozzáférhet a nyomtatványhoz, miután azt kitöltötték és aláírták.
A szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A szupervíziós ülés időpontját
A gyakorlat helyszínét
A szupervíziós időszak kezdő dátumát
A szupervíziós időszak záró dátumát
A szupervíziós időszak alatt felhalmozódott összes gyakorlati óra számát
A szupervíziós időszak alatt felhalmozódott összes direkt szupervíziós óra számát
Az összes felhalmozott óra számát
A szupervízió módját
A szupervíziós típusát (csoportos/egyéni/stb.)
A szupervíziós feljegyzéseket
Az írásos visszajelzést

NVT Szupervíziós Űrlap
DÁTUM:

HELYSZÍN:

JELÖLT:

SZUPERVIZOR:

SZUPERVÍZIÓS IDŐSZAK
Kezdés dátuma:

SZUPERVÍZIÓS IDŐSZAK
Befejezés dátuma:

GYAKORLATI ÓRÁK
AZ ADOTT IDŐSZAKBAN:

SZUPERVÍZIÓS ÓRÁK
AZ ADOTT IDŐSZAKBAN:

SZUPERVÍZIÓ TÍPUSA (KARIKÁZZA BE):

CSOPORTOS

EGYÉNI

SZUPERVÍZIÓ JELLEGE (KARIKÁZZA BE): MEGFIGYELÉS VIDEÓ MEGFIGYELÉS
MEETING

MEGJEGYZÉSEK:

Visszajelzés:

Aláírás:

Jelölti Készségteszt

10

A szupervíziós gyakorlati órák alatt a jelölt szupervizora a két különböző készségcsoportra vonatkozóan
Készségfelmérést (KF) végez a szupervízió során megbeszélt szerepek és készségek alapján. A KF
minden jelöltnél más és más lehet. Nincsenek előre meghatározott tesztelendő készségek. A tesztelt
készségek azok, amelyek a szupervíziós időszakban felmerülnek. A KF-ek elvégezhetők például
adatgyűjtéssel, DTT demonstrálásán keresztül, beszédfejlesztési programokkal, funkcionális
készségprogramokkal, felmérésekkel, megerősítési programokkal, grafikonok készítésével, stb. Az NVT
40 órás képzésben szereplő bármilyen készség, amelyet az NVT a szupervíziós időszak alatt elsajátít,
elfogadható készségkészlet a KF elvégzéséhez.
A felmérés a szupervízióban érintett készségeket és gyakorlatokat foglalja magában. A szupervizor
felelős az Készségfelmérő Űrlap létrehozásáért.
A készségfelmérés során egy-egy készség legalább 10 komponensét demonstrálja a jelölt, legalább
10-10 perc erejéig.
Legalább 80% -os eljárási hűségre van szükség.
Két különböző KF elvégzése szükséges.
Minden egyes KF-hez más készség szükséges.
A KF a jelölt gyakorlati alkalmasságának felmérése. Jellegében igen hasonló a kezelési integritás
felméréséhez.
A szupervíziós követelményekhez hasonlóan a KF-ek elvégezhetők a szupervizor fizikai jelenléte
mellett, vagy online, például Zoom, Facetime stb. segítségével, vagy videófelvétel útján.

Információk szupervizoroknak a KF-ek
tervezéséhez és lebonyolításához
A KF adatlap létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
▪ Döntse el, hogy melyik gyakorlatot vagy készségkészletet értékeli!
▪ Hozzon létre feladatelemzést vagy lépésről lépésre listát a kiválasztott készséghez!
▪ Hozzon létre legalább 10 alcélt a tesztelendő készségen belüli értékeléshez!
▪ Alakítsa ki a pontozási rendszert (igen/nem; +/-, stb.)!
▪ Pontozza a jelölt teljesítményét, miközben a jelölt demonstrálja a választott készséget!

A jelölt szupervizorának fel kell
töltenie a kitöltött Készségfelmérő
űrlapot a saját IBAO fiókjába.
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Készségfelmérő Adatlap példa
DÁTUM:

JELÖLT:

Kezdés időpontja:

SZUPERVIZOR:

Befejezés időpomtja:

Időtartam:

1. próba

2. próba

3. próba

4. próba

5. próba

Előkészíti az
anyagokat

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Felkelti a tanuló
figyelmét

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Kiadja az Sd-t

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Vár 5
másodpercet
a tanuló
válaszára

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Megerősíti
a helyes választ

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Helytelen
válasz esetén
újra kiadja az
Sd-t és
promptol

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Elrpakolja az
eszközöket

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Felveszi az
adatokat

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Előkészül a
következő
próbára

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

Kezeli a
próbák közötti
viselkedést

I/N

I/N

I/N

I/N

I/N

/10

/10

/10

/10

/10

Ebben a DTT-re vonatkozó KF példában a szupervizor a készség 10 különböző komponensét vizsgálja, 5 próba során. Miközben a
jelölt végrehajtja a próbákat, a szupervizor értékeli a jelölt pontosságát a végrehajtásban. Ebben a példában, ha a jelölt
megfelelően demonstrálja az adott célt, az I-t (igen), ha pedig nem, az N-t karikázza be a szupervizor, az öt próbából álló
Viselkedéses Készségek Tréning (VKT) folyamán. Felhívjuk figyelmét, hogy a példa csupán vizuális demonstrációként szolgál.
Minden egyes KF-nek legalább 10 perc hosszúságúnak kell lennie. Egyes DTT körök esetében 10 perc alatt akár 20 próba is
lezajlik egyes tanulók esetében.

Jelölti Készségfelmérést Igazoló Űrlap
DÁTUM:

JELÖLT:

SZUPERVIZOR:

A KF LEÍRÁSA:

A jelölt aláírása:

A szupervizor aláírása:

Minden egyes KF esetén töltsön ki egy űrlapot! Két KF-re van szükség. A két KF-et különböző
készségcsoportokon kell elvégezni. A jelölt szupervizora köteles megtervezni, lefolytatni és jóváhagyni
(megfelelt/nem felelt meg) a jelölt készség tesztjeit. A szupervizor köteles feltölteni a kitöltött űrlapot a
saját IBAO fiókjába. Minden egyes lefolytatott KF-hez külön űrlap szükséges. Nincs szükség űrlapra, ha a
szupervizor a projektet nem találta kielégítőnek. Bármennyi KF elvégezhető, mielőtt a választott két KF
benyújtásra kerül.

Továbbképzés

13

Az NVT-tanúsítvány megszerzésének egyik legfontosabb aspektusa a professzionális tanulás és
fejlődés folyamatossága. Négy (4) órányi továbbképzés szükséges az NVK minősítés megszerzése
előtt.
Minden jelöltnek dokumentálnia kell a megszerzett Továbbképzési Egységeket (TE). A
dokumentációhoz olyan fizikai dokumentumra van szükség, amely világosan bemutatja a képzési
esemény tartalmát és időtartamát, a képzés időpontját, valamint azt, hogy mely szervezet vagy
személy nyújtotta a képzést. A TE-k következő típusai fogadhatók el:
Részvétel az Alkalmazott Viselkedéselemzéssel vagy Viselkedéselemzéssel kapcsolatos
információkról szóló online vagy személyes szemináriumokon, workshopokon vagy képzéseken
Szeminárium, workshop vagy képzés tartása az Alkalmazott Viselkedéselemzéssel vagy
Viselkedéselemzéssel kapcsolatban

Minősítés előtt szükséges TE-k
▪ 4 Továbbképzési Egység (TE) szükséges
▪ 1 óra etika
▪ 1 óra a kulturális sokszínűség és tudatosság
▪ 2 óra egy másik Alkalmazott Viselkedéselemzés témakörben

Az online NVT vizsga
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Ha minden követelmény teljesült, az NVT jelöltek regisztrálnak és részt vesznek az Online
NVT Vizsgán. Az NVT vizsgára vonatkozó követelmények azért kerültek meghatározásra,
hogy a világon a lehető legtöbben bizonyíthassák kompetenciáját.
Nincs szükség tesztközpontokra.
Nincs szükség utazásra különböző országokba.
Nincs szükség éjszakai tartózkodásra vagy további költségekre.
A vizsgához mindössze egy csendes, rendezett munkaterületre és internetkapcsolatra
van szükség.
A proktorálás és a vizsgabiztonság ellenőrzése online zajlik.

Az NVT vizsga részletei
• Online vizsga, nincsenek tesztközpontok
• Online és virtuális proktorálás
• 75 többszörös választásos vagy Igaz/Hamis Kérdés
• 2 óra a vizsga befejezéséig
• Tartalom: Az Alkalmazott Viselkedéselemzés alapjai, autizmus, Down
szindróma és intellektuális zavarok, tanítás, evidencia alapú stratégiák és
egyebek

Az NVT tanúsítvány megszerzése után
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Az NVT tanúsítvány megszerzése után bizonyos követelményeknek meg kell felelni a képzettség
fenntartásához. Az NVT tanúsítványi ciklus 2 év hosszúságú. Ez azt jelenti, hogy a megszerzett
tanúsítvány 2 évig érvényes. A minősítés fenntartásához kétévente meg kell újítani tanúsítványt.

A tanúsítvány kétévenkénti megújításához a
következők szükségesek:
▪ 8 Továbbképzési Egység (évente 4)
▪ 2 óra etika (évente 1 óra)
▪ 2 óra a kulturális sokszínűség és tudatosság (évente 1 óra)
▪ 4 az Alkalmazott Viselkedéselemzés témaköreiben (évente 2)
▪ Az NVT munkájának folyamatos szupervíziója

Továbbképzés
Minden NVT köteles dokumentálni az általa elvégzett Továbbképzési Egységeket. A
dokumentációnak tartalmaznia kell az esemény tartalmát, úgymint a részvétel fizikai
dokumentációja, illetve a tartalom és a képzési esemény időtartama.
Az online vagy személyes Alkalmazott Viselkedéselemzés/Viselkedéselemzés témájú
szemináriumokon workshopokon vagy tréningeken való részvétel elfogadható
Szeminárium, workshop vagy tréning tartása az Alkalmazott Viselkedéselemzéssel vagy
Viselkedéselemzéssel kapcsolatban szintén elfogadható

Az NVT tanúsítvány megszerzése után (folytatás)
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Folyamatos Szupervízió
Az NVT-k mindennapi gyakorlata képzett szupervizor felügyelete alatt zajlik.
A szupervízió lehet személyes vagy online, egyéni vagy csoportos, és 100% -ban közvetlen
is
Minden szupervizornak regisztrálnia kell magát az IBAO-nál, és meg kell felelnie a
szupervíziós követelményeknek.
Több szupervizor is elfogadható
A Szupervíziós Űrlapot minden szupervíziós ülés után ugyanúgy kell kitölteni, ahogyan a
tanúsítvány megszerzése előtti periódusban

Az IBAO megköveteli, hogy az NVT szolgáltatás nyújtása során LEGALÁBB egy óra
szupervízió valósuljon meg minden 40 óra szolgáltatás nyújtás után.

A legjobb gyakorlat azt sugallja, hogy ennél sokkal több szupervízió megvalósulása az
ideális. Előfordulhat, hogy az NVT-nek 4-5 óránként egy órányi szupervízióra van szüksége a
mindennapi munka során, amikor új készségeket tanul, új ügyfelekkel kezd el dolgozni, vagy
amikor új minősítést kap. A 40 órás gyakorlatra vonatkozó egyórás szupervíziós követelmény
abszolút minimum, és a tényleges arányoknak magasabbnak kell lenniük az NVT szupervizor
által meghatározottaknak megfelelően, a klinikai és helyi körülmények alapján.

