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1 . A szerződés időtartama

A jelen szerződés 2014 . szeptember 2-tól 2017 .február 28-ig hatályos .
2 . A szerződés tárgya

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy Vállalkozó elvégzi a jelen
vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben
felsorolt berendezések és azok tartozékai (a továbbiakban együttesen :
berendezések) üzemeltetési, teljes körű javítási-és karbantartási szolgáltatását a 2 .
számú mellékletben meghatározott díjtételek és jelen szerződésben meghatározott
feltételek szerint .
3 . A teljesítés helye
3 .1 Országgyűlés Hivatala Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 .
3 .2 Országgyűlés Irodaháza, 1054 Budapest, Széchenyi rkp . 19 .
3 .3 Országgyűlési Őrség 1055 Budapest, Balassi B . u . 1-5 .
3 .4 1182 Budapest XVIII .ker . Nagyenyed u . 18 .
3 .5 A teljesítés helyének változása a Kbt . 125 . § (lo) bekezdésére is tekintettel
nem minősül a szerződés módosításának .
4. A teljesítés módja
4.1 Az üzemeltetési, javítási-karbantartási
következőket
szolgáltatás
a
tartalmazza :
folyamatos szervizjelenlétet munkaidő alatt munkanapokon, továbbá a
Megrendelő által kért ügyeleti időben ;
a
festékek,
másoláshoz/nyomtatáshoz
szükséges
kellékanyagok,
tűzőkapocs biztosítását ;
a beépítendő kopórészek és egyéb alkatrészek biztosítását ;
a megelőző karbantartások elvégzését a gyári előírások szerint ;
a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását,
szállítását, a hibás gép(ek)kel műszakilag egyenértékű csereeszköz
biztosítását
4.2 Munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a hétfőtől - csütörtökig :
8:oo órától 16 :30 óráig terjedő időszakot ; pénteken : 8 :oo órától 14 :00 óráig
terjedő időszakot kell érteni .
4 .3 Megrendelő a munkaidőn túli ügyeletet a munkaidő alatt, legalább két órával
az ügyelet kezdete előtt, a munkaszüneti napra vonatkozó ügyeletet pedig az
előző munkanapon, a munkaidő leteltét legalább két órával megelőzően
jelenti be Vállalkozónak .
4 .4 Amennyiben a folyamatos szervizjelenlétet biztosító szakember(ek)
kapacitása nem teszi lehetővé az ugrásszerűen, megnövekedett hibák
elhárítását, abban az esetben Vállalkozó további szervizszakemberekkel
biztosítja a folyamatos hibaelhárítást . A munkálatok torlódása esetén mind a
Vállalkozó, mind Megrendelő képviselője jogosult kezdeményezni további
szakemberek bevonását .
4 .5 Amennyiben Vállalkozónál olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a
szerződés szerinti teljesítést, úgy arról, továbbá a körülmény okáról és
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várható elhárításáról mind írásban (telefax, e-mail) mind telefonon értesíti
Megrendelőt .)

4.6 A berendezések karbantartása a lefutott nyomatok alapján történik . A
nyomatok menteseknek kell lennie sötét és világos foltoktól, a torzítás
mértéke nem haladhatja meg a berendezések gyártója által előírt mértéket . A
nagykarbantartást, beállítást a Megrendelővel egyeztetett időpontban, évente
kettő alkalommal, az országgyűlési ülésszakok szüneteiben kell elvégezni .
4.7 A berendezés üzemképtelennek minősül, ha a nyomat nem készíthető el a
berendezés gyártója által adott műszaki specifikációban meghatározott
paramétereknek megfelelően, illetve ha a dokumentumadagoló, a szoftver, a
finisher, a tűzőegység vagy bármely papírtálca nem, vagy nem megfelelően
működik .
4.8 Vállalkozó a rendszeres karbantartás szakszerű elvégzésével biztosítja az
adott berendezés típusra meghatározott gyári élettartamot, továbbá azt, hogy
a berendezések jó minőségű nyomatot készíthessenek .

4.9 Vállalkozó kizárólag eredeti, új alkatrészeket, anyagokat, segédanyagokat és
kellékanyagokat használhat fel . Amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az
eredeti új alkatrész, anyag, segédanyag és kellékanyag gyártása már
megszűnt és már nem beszerezhető, továbbá igazolja, hogy az általa
felhasználni kívánt alkatrész, anyagok, segédanyag és kellékanyag
műszakilag egyenértékű az eredeti új alkatrésszel, anyaggal, segédanyaggal és
kellékanyaggal a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult felhasználni
ezeket . Ha ilyen módon nem biztosítható az alkatrész, anyag, segédanyag és
kellékanyag ellátás a felek egyeztetnek a az érintett eszközök további
üzemeltetésével kapcsolatban.
4.1o A javításokat és karbantartásokat a hibabejelentést követően haladéktalanul,
de legkésőbb a hibabejelentést követő 2 órán belül meg kell kezdeni, és a
lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni .

4.11 Amennyiben a meghibásodás elhárítása 8 órán belül nem lehetséges, úgy
Vállalkozó a javítás idejére azonos teljesítményű és funkcionalitású
berendezést biztosít Megrendelő részére . Amennyiben Vállalkozó nem
cseregépet Megrendelő
biztosít
részére, úgy Megrendelő minden
üzemképtelenségi napra jogosult a hibás gép(ek) névleges teljesítményének
alapul vételével 4 óra alatt elkészíthető nyomat díját levonni a számlából .

4.12 A cseregép elhelyezésének tényét, időpontját és a berendezés számlálóállását
jegyzőkönyvbe kell foglalni, és a cseregépen készült nyomatok díját a 2.
számú mellékletben meghatározott díjtétel alapján kell a számlában
feltüntetni . A javított berendezés üzembe helyezésének tényéről, időpontjáról
és a számlálóállásról jegyzőkönyvet kell felvenni .
4 .13 A hibás berendezés el- és visszaszállításával, javításával, üzembe helyezésével
és a cseregép rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót
terhelik, kivéve, ha a meghibásodás okát a 4 .14 pontban meghatározott
megrendelői magatartások valamelyikére vezethető vissza .
4.14 A 2 . számú mellékletben meghatározott díjtételeken felül abban az esetben
van lehetőség javítási díj számlázására, ha a meghibásodás oka :
szakszerűtlen kezelés,
a maximális terhelést tartósan ( 4 hónap) meghaladó igénybevétel,
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a kezelési utasításban foglaltak meg nem tartása,
nem a Vállalkozótól származó kellékanyagok alkalmazása,
nem megfelelő minőségű papír vagy fólia használata,
külső hatások (rongálás, tűz, víz, villámcsapás,
áramviszonyok megváltozása, stb .)
a berendezéseken végzett átalakítás, átszerelés .

földrengés,

4.15 A 4.14 pontban foglaltak szerinti meghibásodásról jegyzőkönyvet kell
felvenni, és a meghibásodás okát a javításról kiállított számlán fel kell
tüntetni .
4 .16 A Megrendelő kötelessége az üzemeltetési hely megközelíthetőségének
biztosítása . A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó számára a
berendezés(ek)hez való hozzáférést javítás, karbantartás céljából a szokásos
munkaidó'ben biztosítja . Amennyiben a Megrendelő a hozzáférést nem
biztosítja, úgy következő kiszállás költségei a Megrendelőt terhelik .
4 .17 Vállalkozó - a használt másolópapír kivételével - térítésmentesen köteles
elszállítani
a
berendezések használatból
eredő
hulladékot
(üres
festéktartályok csomagolás) . A Vállalkozó köteles a szerződés időtartama
alatt a Hulladékról szóló 2012 . évi CLXXXV . törvény 26 . § és 28 . § alapján a
szerződés teljesítése során felhasznált termékek illetve ezek csomagolásából
származó
hulladék
átvételéről,
elkülönített
gyűjtéséről
és
a
hulladékkezelőnek vagy a termék gyártójának történő átadására vonatkozó
hatályos szerződés vagy megállapodás másolatát a jelen szerződés hatályba
lépésétől számítva évente átadni a Megrendelő részére .
4.18 A Megrendelő köteles mellőzni minden változtatást, beavatkozást a
berendezésen, a meghibásodásokat, üzemzavarokat, kellékanyag igényt,
karbantartási igényt és az esetleges károsodásokat pedig haladéktalanul
jelenteni a Vállalkozónak . Ennek lehetséges módjai :
telefonon : +36-1-469-6262 ; +36-1-469-6263
faxon : +36 - 1 - 469-6280
e-mail-en : hibabe@bravogroupoffice .h u
4 .19 A Megrendelő a Vállalkozó részére cseregép, kellék és alkatrész raktározási
lehetőséget biztosít a folyamatos és problémamentes üzemeltetés érdekében .
4 .20 Az üzemeltetési szerződés keretében nem tartozó szolgáltatások :
papír biztosítása az üzemeltetéshez,
Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák,
ideértve a berendezések) szállításra történő előkészítésének és újbóli
üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást .
5. A teljesítés igazolása
5 .1 A teljesítés igazolása kéthavonta, a páratlan hónapok utolsó munkanapján, a
számlálóállások leolvasása és a szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott díjtételek alapján történik . A 2014. szeptember és a 2017 .
február hónapban a teljesítés igazolása a tárgyhónap utolsó napja . A. számlálók
leolvasását a Vállalkozó szerviz technikusa és a Megrendelő által kijelölt
személy együttesen végzi, és a leolvasott értékeket jegyzőkönyvben rögzítik . Az
A/3 és A/4valamint a színes nyomatok leolvasása ugyanabban az időben, de
külön-külön történik .
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6. Üzemeltetési, karbantartási javítási dij
6 .1 A Megrendelő köteles a szerződés hatálya alá tartozó berendezések
üzemeltetéséért a 2 . számú mellékletben meghatározott díjtételeket fizetni . A
szerződés keretösszege a CANON berendezések esetén 45.000 .000 .-Ft +ÁFA,
amely keretösszeg erejéig teljesíthető kifizetés jelen szerződés alapján .
6.2 Az A/3 nyomatok díja az A/4 nyomatok díjának kétszerese .
6.3 A megrendelő a . munkaidőn túli és a munkaszüneti napokra kért ügyeletekért
ügyeleti díjat fizet, azonban az első 150 óra ingyenes . Ügyeleti díj csak akkor
számítható fel, ha annak tartama alatt javításra nem került sor . Amennyiben az
ügyelet tartama alatt javítás válik szükségessé, megrendelő csak az
üzemeltetési, karbantartási javítási díjat fizeti meg .
6.4Az üzemeltetési díjak tartalmazzák a szerződés teljesítéséhez szükséges
valamennyi költséget .
6.5A szerződés 2 . számú mellékletében meghatározott díjtételek a szerződés
aláírását követő egy éven belül semmilyen jogcímen sem emelhetők . Azt
követően a Felek évente felülvizsgálják a 2. számú mellékletben meghatározott
díjakat . Az így felülvizsgált díjak a Felek közös megegyezésével módosíthatóak .
6.6 Ha a karbantartáshoz, javításhoz, továbbá üzemeltetéshez szükséges áruval
kapcsolatos adótétel megváltozik, ezt a Felek jogosultak a díjakban
érvényesíteni . A változtatásról annak kezdeményezője a változást megelőzően
legalább 3o nappal köteles írásban értesíteni a másik felet .

7 . Fizetési feltételek
7.1 Megrendelő előlegfizetést nem teljesít . A Felek rögzítik, hogy a szerződés az
ÁFA törvény 58 . §-a szerint elszámolási időszakra kötött ügyletnek minősül .
Vállalkozó az üzemeltetési, karbantartási-javítási díjra vonatkozóan számla
benyújtására kéthavonta, az 5 . pontban meghatározott teljesítésigazolást
követően utólag jogosult kivéve a 2014 . szeptember és a 2017 . február hónap,
amelyen a tárgyhónapot követően jogosult számlát benyújtani .
7 .2 A szolgáltatás ellenértékének kifizetése a Kbt . 130 .§ (1), (5) -(6) bekezdései, a
Ptk. 6 :130 § (1)-(2) bekezdése valamint az adózás rendjéről szóló 2003 . évi

XCIL törvény 36/A §-36/B §-ai alkalmazásával kerül sor .

7.3 Megrendelő a számlák kézhezvételét követő 3o napon belül a Vállalkozó OTP
Bank Nyrt . által vezetett 11736006-20359849-00000000 számú fizetési
számlája Javára történő átutalással teltesíti fizetési kotelezettségét .
7 .4 Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk . 6 :155 . §-a szerinti késedelmi
kamatra jogosult.

7.5 A Közbeszerzésekről szóló 20= évi CVIII . tv. (PA .) 125 . § ( 4) bekezdés a)
pontban előírtak alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet,
illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt . 56 .§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak .
.6
A Közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII . tv. 12 5 . § (4) bekezdés b) pontban
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előírtak alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
5

számára megismerhetővé teszi és a Kbt . 125. § (5) bekezdésében előírt
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti .
8

Kártérítés, késedelmi kötbér
8.i . Vállalkozó a Ptk . ide vonatkozó rendelkezései szerint teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik az általa vagy alvállalkozói által a jelen szerződés
teljesítése során, vagy a teljesítés elmulasztásával okozott károkért .
8.2 .Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a hibaelhárítás megkezdését a 4 .10
pontban vállalt határidőn belül, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult .
A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen megkezdett óránként és
berendezésenként 20 .ooo .-Ft .
8.3 . Amennyiben Vállalkozó nem a szerződésben vállalt kötelezettségének, illetve a
gyártói utasításoknak és előírásoknak megfelelő minőségben végzi el a
szolgáltatást, köteles azt a saját költségére ismételten, megfelelő minőségben
elvégezni . Ha a Vállalkozó minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez,
Megrendelő arra az időre, amely a hiba bejelentésétől a kifogástalan
minőségben történő teljesítésig eltelt, a késedelmi kötbérrel megegyező
mértékű minőségi kötbérre jogosult .

9 • Együttműködés
9.1 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében
egymással együttműködnek .
A felek a következő személyeket hatalmazzák fel a képviseletükre :
Megrendelő képviselője :
Név: Kerecsényi Kornél
Tel : +36-1/441-4190, +36-1/441-6290
Fax : +36-1/441-4o21,+36-1/441-62o8
E-mail : kornel .kerecsenyi@parlament.hu
Vállalkozó képviselője :
Név: Kocsis László
Tel : +36-1/469-6269
Fax : +36-1-469-6259
E-mail : kozbeszerzes(a~bravogroupoffice .h u
9.2 Felek jelen szerződésben felhatalmazott képviselői jogosultak és kötelesek
megtenni minden olyan intézkedést és nyilatkozatot, amely a szerződés
teljesítése során szükségessé válik, de jelen szerződésben, illetve annak
mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes, nem minősül a szerződés
módosításának vagy kiegészítésének .
9 .3 A megnevezett személyek esetleges változásáról írásban értesítik egymást a
Felek . A 9 .1 pontban meghatározott személyek változása nem minősül
szerződés módosításnak .
9 .4 A kijelölt személyek egymás között valamennyi közlést, intézkedést és döntést
írásban rögzítenek.
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io .Egyéb rendelkezések
10 .1 Megrendelő kizárólag a jelen szerződés késedelem nélküli és kivitelezési

hibáktól mentes teljesítése esetén járul hozzá ahhoz, hogy Vállalkozó a
szerződés tárgyát képező szolgáltatásra referenciaként hivatkozzon . Hibás,
késedelmes teljesítés esetén e körülményt az igazolásban feltünteti .
10.2 A jelen szerződés módosítása kizárólag a 2011 . évi CVIII . törvény 132 . §-ban
meghatározott feltételek fennállása esetén történhet .
1o .3Vállalkozó tíz százalékot meg nem haladó mértékben a következő
szolgáltatások nyújtására, elvégzésére köthet szerződést harmadik személlyel :
javítás, karbantartási részfeladatok .
10 .4 Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani és munkatársaival,

alvállalkozóival betartatni az érvényes munkavédelmi és tűzrendészeti
mellékletét képező
előírásokat továbbá a jelen szerződés 3 . sz.
munkavédelmi-, tűzvédelmi- és munkarendi előírásokat . Vállalkozó felelős
munkavállalói megfelelő biztonságtechnikai oktatásáért, a biztonsági
előírások betartásáért, valamint az azok elmulasztásával okozott károkért.
Vállalkozó a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el .
10 .5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés helyeként megjelölt épületekben

munkát végző személyeknek erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük,
illetve a belépési engedélyek megszerzése érdekében hozzá kell járulniuk
ahhoz, hogy a személyes adataikat az Országgyűlési Őrség kezelje,
amennyiben bármelyik szakember ellen kifogás merülne fel, úgy Vállalkozó
köteles helyette más személyt megjelölni .
1o .6 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 . (XII . 31 .)
Korm. rendelet 50 . § ( 1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Vállalkozó

kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül . A Vállalkozó a jelen pont
illetve a szerződés 4 . számú melléklete szerinti nyilatkozatában foglaltak
változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni . A
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került sor - a szerződéstől eláll . Az átláthatósággal kapcsolatos
vállalkozói nyilatkozat jelen szerződés 4 . számú mellékletét képezi .
10 .7 Amennyiben a szerződés hatálya alá tartozó berendezések számában változás

áll be úgy - a Megrendelő erre irányuló igénye esetén - ezen berendezésekkel
kapcsolatban jelen szerződés 2 . számú mellékletében meghatározott áron és
feltételekkel köteles
Vállalkozó
a
szerződésben
meghatározott
tevékenységeket, illetve szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt
valamennyi berendezés vonatkozásában is elvégezni . Felek a változást az 1 .
számú mellékletben vezetik át, mely a Kbt . 125 . § (1o) bekezdésére is
tekintettel nem minősül a szerződés módosításának . A módosított
mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik .
1o.8 A jelen szerződés megszűnik, ha a 6 .1 pontban meghatározott keretösszeget
eléri a szerződés alapján történt kifizetés .
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11.Felmondás
11 .1 Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal történő felmondani, ha

- a Vállalkozó nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja a
kellékanyagokat,
- a Vállalkozó nem biztosítja a folyamatos szervizjelenlétet,
- a Vállalkozó valamely, a szerződésben rögzített kötelezettségének nem tesz
eleget és azt a Megrendelő írásbeli felszólítását követő egy munkanapon
belül sem teljesíti .
11 .2Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
- amennyiben a Megrendelő a szabályszerűen kiállított számla alapján 30
napon belül nem teljesítette fizetési kötelezettségét, és annak a Vállalkozó
írásbeli felszólítását követő 8 banki napon belül sem tesz eleget,
- a Megrendelő nem a Vállalkozó által biztosított kellékanyagokat használja
illetve a karbantartásokat, javításokat nem a Vállalkozóval végezteti el,
- a Megrendelő egyéb, nem a díjfizetésre vonatkozó szerződésben rögzített
kötelezettségének nem tesz eleget és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását
követő egy munkanapon belül sem teljesíti .
11 .3 Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal

a jelen szerződést egy hónapos határidővel felmondani .
11 .4 A Kbt . 125 . § (5) bekezdésében előírtak alapján Megrendelő köteles a
szerződést felmondani ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56 . § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek illetve ha a Vállalkozó
közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg az 56 . § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
12.Titokvédelem
Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során
a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó
valamennyi adat, információ, vonatkozásában . E titoktartási kötelezettség
kiterjed a Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira és a
szerződés teljesítésében résztvevő bármely közreműködőre is, akiket
Vállalkozó erről köteles hitelt érdemlő módon tájékoztatni .
13 .Záró rendelkezések
13.IA szerződés 2014 . szeptember 2-án lép hatályba .
13.2 Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést
vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban merül fel .
13 .3 Amennyiben az említett közvetlen tárgyalások a megkezdésüktől számított 15
napon belül nem vezetnek eredményre a jelen szerződéssel összefüggésben
keletkezett jogvita - ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével,
megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is -megoldásához, úgy a perben
eljáró bíróságot az 1952 . évi III . törvény (Pp .) rendelkezései alapján kell
kiválasztani.
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13.4 Jelen szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII . törvény, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013 . évi V . törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .
13 .5 A jelen szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti példányban,
jóváhagyólag írják alá, amelyből 3 példány a Megrendelőt ; 2 példány a
Vállalkozót illeti meg .
13 .6 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek :
1 . sz. melléklet : A szerződés hatálya alá tartozó berendezések listája
2. sz. melléklet : A szerződés hatálya alá tartozó berendezések üzemeltetési
díjtételei
3. sz . melléklet : Tűzvédelmii előírások, munkavédelmi, tűzvédelmi és
munkarendi szabályzat
4. sz . melléklet : Átláthatósági nyilatkozat
Budapest, 2014 . augusztus 29 .
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