Tisztelt Adózó!
Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül – a pontokhoz írt leírásnak megfelelően – annak érdekében,
hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel Önnek az adatlap kitöltéséhez.
1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap…………………………………………
Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be
2. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A, EGYKE-01-B és EGYKE-02-A-B lap………
Az állami adó- és vámhatóság előtt elektronikus úton intézhető ügyekben történő
eljárásra feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás, szervezeti képviselet
bejelentése
3. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A, EGYKE-01-C lap..………………………………………
Az adóügyek telefonon keresztül történő intézésére
meghatalmazás, megbízás, szervezeti képviselet bejelentése

feljogosító

állandó

4. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A, EGYKE-01-B, EGYKE-01-D lap……………………
A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték
ügyek személyes illetve papír alapú, az ajándéksorsolás szervezésével és a
játékautomata üzemeltetésével kapcsolatos ügyek elektronikus, papíros, illetve
személyes úton történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, szervezeti
képviselet bejelentése
5. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A, EGYKE-01-E és EGYKE-02-A-B lap ……….………
Az állami adó- és vámhatóság előtt személyesen, vagy papír alapon intézhető
ügyekben történő eljárásra feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás,
szervezeti képviselet bejelentése
6. EGYKE-Főlap………………………………………………………………………………...
A képviseleti jogosultság megszűnésének bejelentése
Az Art. 17. § (5) bekezdés szerinti bejelentés teljesítése

BEJELENTÉS
AZ ÁLLAMI ADÓ-ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN
TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Hivatal tölti ki

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz – 1 példányban

vonalkód
helye

Egységes Képviseleti Adatlap

Az átvevő kódja:
Beérkezés:
év

hó

nap

Az átvevő hatóságkódja:

Postára adás:
év

hó

nap

____________________________
Az átvevő aláírása

A. Képviselő / Bejelentő adatai:
1. Családi és utóneve: ________________________________________________________________________________
2. Adószáma:

3. Adóazonosító jele:

4. E-mail címe: ____________________________
5. Képviselet jogcíme:

______________________________________

Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő
esetében a nyilvántartási száma: _________________________________________
Igazolvány típusa:

Igazolvány száma: _________________________________________

6. Ügyvédi iroda, társasház közös képviselője, jogi személy vezető tisztségviselő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra
vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet (ez utóbbi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazott esetén),pénzügyi képviselő neve
(ha az 1. pont szerinti bejelentő a társasház közös képviselője, jogi személy vezető tisztségviselő,
meghatalmazott iroda, gazdasági társaság, _________________________________________________________
illetve egyéb szervezet nagykorú
alkalmazottja, tagja)
_________________________________________________________
7. A 6. pont szerinti szervezet adószáma:
8. A 6. pont szerinti szervezet jogelődjének adószáma:
9. A 6. pont szerinti szervezet székhely címe:
város,
irányítószám _______________________________________________________________ község stb.
közterület
közterület
házszám,
lépcsőemelet
________________ neve
___________ jellege _____ hrsz.
____ épület _____ ház
_____
______ ajtó

B. A képviselt adózó adatai:
1. Neve/ elnevezése: _____________________________________________________________________
2 Adószáma:

3. Csoportazonosító szám:

4. Adóazonosító jele:

5. VPID szám:

6. Ügyintéző neve: _______________________________________________________________________________
7. Telefonszáma: __________________________________

C.

1. A korábban a NAV-hoz már bejelentett képviselettel kapcsolatos változás bejelentése
2. A képviselő szervezetnél bekövetkezett jogutódlás bejelentése (A. blokk 8. rovat jelölése esetén)
A képviseleti jogosultság megszüntetése
3. A képviselet megszűnését képviselőként kívánom bejelenteni
4. A képviselet megszűnését képviseltként kívánom bejelenteni.

Az állami adó és vámhatósági ügyek intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás visszavonásának, felmondásának, a
törvényes képviseleti jogosultság megszűnésének időpontja:
év

hó

nap

Beadott 02-es lapok száma:
A nyomtatvány pótlapjaként szereplő állandó meghatalmazást mellékelem
Kötetlen formában megírt állandó meghatalmazást, jogi személy létesítő okiratát mellékelem

_____________________________
helység

év

hó

nap

___________________________________
bejelentő/képviselő neve
___________________________________
bejelentő/képviselő aláírása

EGYKE-01-A

Adózó neve: _________________________________________________

Adószáma:
VPID száma: HU

Adóazonosító jele:

D.

A képviselet jogcíme

1.

Az adatlapot az adózó törvényes képviselőjeként nyújtom be:

2.

Az állami adó- és vámhatóság előtt intézhető ügyek képviselő útján történő intézésének érdekében a következő bejelentést teszem:
A meghatalmazás, megbízás keletkezésének/módosításának időpontja:
év

hó

nap

E.

Az alábbi ügyek elektronikus úton, illetve telefonon történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás,
szervezeti képviselet bejelentése

1.

Valamennyi elektronikusan intézhető adóügy intézése

2.

Valamennyi telefonon intézhető ügy intézése

3.

Egységes folyószámla lekérdezése, pótléklevezetés adatainak megtekintése

F.

Az alábbi ügyek elektronikus úton történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás, szervezeti
képviselet bejelentése

1.

4.

A magánszemély adózó szja 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatának elektronikus úton történő benyújtása, a felajánlások
lekérdezése
Adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti, illetőleg a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel
iránti kérelem benyújtása, adó és vámhatósági igazolásokkal kapcsolatos információk lekérdezése
Az adózó állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adatainak lekérdezése, az egységes adóalany és
ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése
Az ellenőrzésről szóló megbízólevél és értesítés érvényességének ellenőrzése

5.

Bevallási kötelezettségekkel kapcsolatos lekérdezések

6.

Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló teljes körű eljárás lefolytatása

7.

Kérelemre indult ügyek állapotáról szóló tájékoztatás

8.

Feljogosítás az esetleges végrehajtási eljárásban az elektronikus kapcsolattartásra

9.

Az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, megbízott magánszemélyek adatainak lekérdezése

10.

Munkáltató, kifizető által teljesített, az Art. 16. § (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentések, és az Art. 31. § (2) bekezdés
szerinti bevallások munkáltató, kifizető által történő lekérdezése
Munkáltató, kifizető által teljesített, az Art. 16. § (4) és (4b) bekezdés szerinti bejelentések, és az Art. 31. § (2) bekezdés
szerinti bevallások magánszemély által történő lekérdezése
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés

2.
3.

11.
12.

összeállítása
13.
14.

A meghatalmazó által befogadott számlák tekintetében más adózó által az Art. 31/B. § alapján teljesített általános forgalmi
adó összesítő jelentés adatainak lekérdezése
MOSS – Mini Egyablakos Rendszer

15.

Az ellenőrzésről szóló megbízólevél átvétele

G.

A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték ügyek személyes, illetve papír alapú,
az ajándéksorsolás szervezésével és a játékautomata üzemeltetésével kapcsolatos ügyek papíros, illetve személyes
úton történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, szervezeti képviselet bejelentése

1.

Valamennyi szerencsejátékkal kapcsolatos ügy

2.

Valamennyi játékautomatával kapcsolatos ügy

3.

Valamennyi ajándéksorsolással kapcsolatos ügy

EGYKE-01-B

Adózó neve: _________________________________________________

Adószáma:
VPID száma: HU

H.

Adóazonosító jele:

Az egyes adóügyi, valamint vám, jövedéki, rendészeti igazgatással kapcsolatos űrlapok, ügyek elektronikus úton
történő benyújtására, illetve intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás, szervezeti képviselet
bejelentése

Az alábbi adóügyi űrlapok elektronikus úton történő benyújtása:

1.

Valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem

2.

Valamennyi bevallás

3.
4.

Jogszabály alapján magánszemély részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, illetve járuléktípusú bevallások
Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások

5.
6.

A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített
bevallása
Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások

7.

Az előző pontokban nem szereplő bevallások (ideértve a 17-es számú átvezetési és kiutalási kérelmet is)

8.

Valamennyi adatszolgáltatás

9.

Magánszemély jövedelméhez, illetve jövedelemadójához kapcsolódó kontroll adatszolgáltatások

10.

Egyéb kontroll adatszolgáltatások

11.

Kontroll adatszolgáltatásnak nem minősülő adatszolgáltatások

12.

Általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások

13.

Valamennyi bejelentés/beadvány/kérelem

14.
15.

A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített
bejelentése
Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentések, beadványok, kérelmek

16.

Egyéb, környezetvédelmi termékdíjhoz nem kapcsolódó bejelentések, beadványok, kérelmek

Az alábbi vám, illetve jövedéki, valamint rendészeti igazgatással kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézése:
17.

Valamennyi vám, illetve jövedéki, valamint rendészeti igazgatással kapcsolatos ügy,

18.

Valamennyi rendészeti igazgatással kapcsolatos ügy

19.

Fémkereskedelmi engedély iránti kérelem

20.

Fémkereskedelmi adatszolgáltatások

21.

Fémkereskedelmi bejelentések

22.

Speciális ügyek

23.

Sorszámtartományok iránti kérelem

24.

Sorszámtartományok elszámolása

25.

Valamennyi vámigazgatással kapcsolatos ügy

26.

Valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy

27.

Valamennyi vámigazgatási engedélyezéshez kapcsolódó ügy

28.

Valamennyi vámigazgatáshoz kapcsolódó utólagos jellegű intézkedés

29.

Valamennyi jövedéki igazgatással kapcsolatos ügy

30.

Valamennyi jövedéki adóügy

31.

Valamennyi jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki ügy

32.

Valamennyi dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos ügy

33.

Valamennyi bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásával kapcsolatos ügy

34.

EMCS-sel kapcsolatos ügyek

EGYKE-01-C
Adószáma:
VPID száma: HU

Adózó neve: _________________________________________________
Adóazonosító jele:

I. Az adóügyek telefonon történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, megbízás, szervezeti képviselet
bejelentése
1.

Egyedi tájékoztatás az adózó, ügyfél állami adó- és vámhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó egységes
folyószámlájáról, a folyószámla-kivonatáról, az adózót, ügyfelet érintő fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról,
adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó állami adó- és vámhatósági regisztrációról, az állandó
meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás bevallásáról, az adózó által elmulasztott
bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról

2.

Adóalany-nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés

3.

A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataival kapcsolatos bejelentő és változás bejelentő
adatlap javítása

4.

Jogszabály alapján magánszemély részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, illetve járulék típusú bevallások

5.

Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások

6.

A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített
bevallása

7.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások

8.

Az előző pontokban nem szereplő bevallások

9.

Egységes folyószámlával kapcsolatos ügyintézés, adónemek közötti átvezetés kezdeményezése

10.

Adó-, és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése

11.

A gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele

12.

Meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a
megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról

EGYKE-01-D

Adózó neve: _________________________________________________

Adószáma:
VPID száma: HU
J.

Adóazonosító jele:

A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték ügyek személyes, illetve papír
alapú, az ajándéksorsolás szervezésével és a játékautomata üzemeltetésével kapcsolatos ügyek papíros, illetve
személyes úton történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás, szervezeti képviselet bejelentése

Szerencsejáték ügyek
1.

Személyi megfelelősség és hatósági bizonyítvány iránti kérelem

2.

Engedélyezési eljárás

3.

Ellenőrzés és ezt követő hatósági eljárás

4.

Adatszolgáltatás teljesítése

5.

Felügyeleti díj megfizetése, igazolása

6.

Engedély átvétele

7.

Nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékkal kapcsolatos ügyintézés

Játékautomatával kapcsolatos ügyek
8.

Bejelentési kötelezettség teljesítése

9.

Ellenőrzés és hatósági eljárás

10.

Nyilvántartásból való törlés

11.

Felügyeleti díj megfizetése, igazolása

12.

Nyilvántartásba vételi igazolás átvétele

Ajándéksorsolással kapcsolatos ügyek
13.

Bejelentési kötelezettség teljesítése

14.

Ellenőrzés és hatósági eljárás

15.

Felügyeleti díj megfizetése, igazolása

16.

Nyilvántartásból való törlés

17.

Végelszámolás

EGYKE-01-E

Adózó neve: _________________________________________________

Adószáma:
VPID száma: HU
K.

Adóazonosító jele:

Az adóügyek személyes, illetve papír alapon történő intézésére feljogosító állandó meghatalmazás,
megbízás, szervezeti képviselet bejelentése

1.

Valamennyi személyesen, illetve papír alapon intézhető adóügy-csoportra vonatkozóan

Az alábbi adóügy-csoportokban:

2.

Papíralapú adatszolgáltatások teljesítése

3.

Papíralapú bejelentések teljesítése (aláírás, benyújtás, javítás)

4.

Papíralapú bevallások teljesítése (aláírás, benyújtás, javítás)

5.

Egységes folyószámla egyeztetése, kérése

6.

Átvezetési kérelmek teljesítése (aláírás, benyújtás, javítás)

7.

Adóigazolás kérése

8.

Jövedelemigazolás kérése

9.

Illetőségigazolás kérése

10.

Iratbetekintés

11.

Bevallási másolat kérése

12.

Adómérséklési eljárás, fizetési könnyítésre irányuló teljes körű eljárás lefolytatása

13.

Adó soron kívüli megállapítása iránti eljárás

14.

Art. 4. sz. melléklete szerinti külföldiek osztalékadó visszaigénylése

15.

Ellenőrzés és az azt követő hatósági eljárás

16.

Jogorvoslat

17.

Végrehajtási eljárás

18.

Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyek

L.

1.

Az állami adó-és vámhatóság vámszerveinél az alábbi vám, jövedéki, illetve rendészeti igazgatással
kapcsolatos ügyek személyes, illetve papír alapú intézésére feljogosító állandó meghatalmazás,
megbízás bejelentése

Valamennyi személyesen, illetve papír alapon intézhető vám, jövedéki, illetve rendészeti igazgatással kapcsolatos ügy
intézése

Az alábbi vám, jövedéki, illetve rendészeti ügy-csoportokban:

2.

Fémkereskedelmi engedély iránti kérelem

3.

Érzékeny FAJ kódos bejelentés

4.

Valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy

5.

Valamennyi vámigazgatási engedélyezéshez kapcsolódó ügy

6.

Valamennyi vámigazgatáshoz kapcsolódó utólagos jellegű intézkedés

7.

Valamennyi jövedéki adóügy

8.

Valamennyi jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki ügy

9.

Valamennyi dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos ügy

10.

Valamennyi bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásával kapcsolatos ügy

A személyes, illetve papír alapú ügyintézésére feljogosító állandó meghatalmazás érvényessége:
Az állandó meghatalmazás az állami adó- és vámhatósághoz történő beérkezésétől
érvényes.

vagy

-től
év

Az állandó meghatalmazás visszavonásig

vagy

-ig érvényes.
év

hó

nap

hó

nap

Dinamikus lap (több is kitölthető)

EGYKE-02-A
Adószáma:
VPID száma: HU
M.

Adózó neve: _________________________________________________
Adóazonosító jele:

Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén további jóváhagyó(k) adatai

1. Az 1. együttes jóváhagyó neve: ____________________________________________________________________
2. Adóazonosító jele:
3. Ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószáma:
Igazolvány típusa:

Nyilvántartási száma: __________________________________
Igazolvány száma:
__________________________________

4. Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet neve: _____________________________________
5. A 4. pont szerinti szervezet adószáma:
6. Jóváhagyás jogcíme:
7. Valamennyi elektronikus adóügy jóváhagyása:
8. Valamennyi elektronikus vámszakmai ügy jóváhagyása:
9. Valamennyi személyes, illetve papíralapon intézhető adóügy jóváhagyása (ebben az esetben egyes adóügyeket nem lehet
jelölni)
10. Valamennyi személyes, illetve papíralapon intézhető vámszakmai ügy jóváhagyása:
11. A 02-B lapon részletezett adó, illetve vámszakmai ügyekre vonatkozó elektronikus űrlapok jóváhagyása:
12. A 2. együttes jóváhagyó neve: _____________________________________________________________________
13. Adóazonosító jele:
14. Ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő adószáma:
Igazolvány típusa:

Nyilvántartási száma: _________________________________
Igazolvány száma:
_________________________________

15. Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet neve: _____________________________________
16. A 15. pont szerinti szervezet adószáma:
17. Jóváhagyás jogcíme:
18. Valamennyi elektronikus adóügy jóváhagyása:
19. Valamennyi elektronikus vámszakmai ügy jóváhagyása:
20. Valamennyi személyes, illetve papíralapon intézhető adóügy jóváhagyása
21. Valamennyi személyes, illetve papíralapon intézhető vámszakmai ügy jóváhagyása:
22. A 02-B lapon részletezett adó, illetve vámszakmai ügyekre vonatkozó elektronikus űrlapok jóváhagyása:

EGYKE-02-B

Adózó neve: _________________________________________________

Adószáma:
VPID száma: HU

Adóazonosító jele:

Együttes jóváhagyási (aláírási) jog esetén az alábbiakban részletezett jogokkal rendelkező jóváhagyó(k) 02-A lapon
szereplő adatai:
Adóazonosító jele:
Neve:
Az 1. együttes jóváhagyó
_____________________________________________________
A 2. együttes jóváhagyó

____________________________________________________

A feltüntetett jóváhagyó(k) az alábbi adóügyekre vonatkozó elektronikus űrlapok jóváhagyására jogosultak:
Valamennyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem
23.
24.

Valamennyi bevallás

25.
26.

Jogszabály alapján magánszemély részére kifizetett juttatásokkal összefüggő, illetve járuléktípusú bevallások
Általános forgalmi adóval összefüggő bevallások

27.
28.

A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített
bevallása
Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallások

29.
30.

Az előző pontokban nem szereplő bevallások (ideértve a 17-es számú átvezetési és kiutalási kérelmet is)
Valamennyi adatszolgáltatás

31.

Magánszemély jövedelméhez, illetve jövedelemadójához kapcsolódó kontroll adatszolgáltatások

32.

Egyéb kontroll adatszolgáltatások

33.

Kontroll adatszolgáltatásnak nem minősülő adatszolgáltatások

34.

Általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások

35.

Valamennyi bejelentés/beadvány/kérelem

36.
37.

A magyar jogszabályok alapján bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás Tbj. 56/A. § alapján teljesített
bejelentése
Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentések, beadványok, kérelmek

38.

Egyéb, környezetvédelmi termékdíjhoz nem kapcsolódó bejelentések, beadványok, kérelmek

39.

Adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás iránti, illetőleg köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
felvétel iránti kérelem jóváhagyása
Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelem jóváhagyása

40.

Az alábbi vám, jövedéki, illetve rendészeti igazgatással kapcsolatos ügyek jóváhagyása:
41.
42.
43.
44.

Valamennyi rendészeti igazgatással kapcsolatos ügy
Fémkereskedelmi engedély iránti kérelem
Fémkereskedelmi adatszolgáltatások
Fémkereskedelmi bejelentések

45.
46.
47.

Speciális ügyek
Sorszámtartományok iránti kérelem
Sorszámtartományok elszámolása

48.

Valamennyi vámigazgatással kapcsolatos ügy

49.
50.
51.

Valamennyi vámigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó ügy
Valamennyi vámigazgatási engedélyezéshez kapcsolódó ügy
Valamennyi vámigazgatáshoz kapcsolódó utólagos jellegű intézkedés

52.
53.
54.
55.
56.

Valamennyi jövedéki igazgatással kapcsolatos ügy
Valamennyi jövedéki adóügy
Valamennyi jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki ügy
Valamennyi dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos ügy
Valamennyi bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásával kapcsolatos ügy

57.

EMCS-sel kapcsolatos ügyek

