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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

a
Bp. XV. Deák utcai összevont háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő épület beru/uízásról
és az ÉPK 13. épület/e/újításáról

Deák utcai orvosi

1.

rendelő:

A tárgyi beruházást lebonyolító RUP-1 5 Kft.
alábbiakkal egészítem ki:
A

rendel őépül et

egy idej űleg

beter:j esztett tájékoztatóját az

tervezésére az ö nko rmányzat 20 14. évben két tervezési

szerződést

kötött:

1. Vázlat-, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére

Tervező:

Körös Konzult Kft - MCXV I Építészműterem Kft. DEÁK Konzorcium

Tervezési díj: 9.850 E Ft + ÁFA
Határidő:

20 14. 04. 30 (vázlatterv)
201 4. 06. 15. (építési engedélyezési terv)
20 14. 07 . 30. (kiviteli terv)

2.

Be l sőépítészeti

Tervező:

tervek elkészítésére
MCXYI Építészmű te rem Kft.

Tervezési díj : 2.587 E Ft + ÁFA
Határid ő:

A

tervező

2015. 0 1. 2 1.

a tervdokumentációkat

határi dő re

elkészítette.

Az engedélyezési tervek alapj án született építési engedély 2015. május 7-én emelkedett
jogerőre .

A közbeszerzési eljárás megindítását akadályozta az ingatlan vezetékes földgáz
elosztóvezeték leágazásának hiánya, melyet az erre kizárólagos jogosultsággal rendelkező
gázszolgáltató csak 2015. novemberében épített meg.
A tervező által készített költségvetés alapj án, az épület nettó kivitelezési költsége 3./.0.1 76 E
Ft vo lt. Ezt mintegy 2,5%-os biztonsági tartalékkal megemelve, a Képvise lő-testül et a
beruházás fedezeteként nettó 349. OOO E Ft e lőirányzatot fogadott el az önkormányzat 20 15.
évi költségvetési rendeletében.
A kivitelezési szerződés m egkötésére indított I. közbeszerzési eljárás keretében beérkezett 6
ajánlar nettó 378.9 13 E Ft-tól, 436. 112 E Ft- ig te r:jedő tartományával j elentősen meghaladta a
rendelkezésre álló költségvetési előirányzatot. Az eljárást megfe l el ő fedezet hiánya miatt
kellett eredménytelenné nyilvánítani .

A második közbeszerzési eljárásban -1 ajánlat/evő jelentkezett ajánlattételre, de közülük
mindössze egy, az ÉPKOMPLEX Kft. adott ajánlatot az el ső eljárásban is. ahol egyébként a
nettó 378.913 E Ft-os ajánlata volt a legalacsonyabb ellenértékü. Sajnálatos módon az
ÉPKOMPLEX Kft. a második eljárásban jelentkezett ugyan. azonban ajánlatot végül nem
adott.
A végeredménnyel, illetve az eljárással kapcsolatban aggályosnak tartom, hogy egy
kétfordu lós tárgyalásos eljárás második tárgyalási szakasza során miként alakul hat ki
magasabb ár, mint az el ső fordulóban . Ez a Kbt. alapján nonszensz, mint a tárgyi eljárásban
árlejtést alkalmazni, ami egy teljesen más elj árási faj ta és építési beruházás esetén nem is
lehet.
II.

ÉPK 13. számú épület felújítása

A RUP 15 Kft. tárgyi épületére vonatkozó tájékoztatója több he lyen pontatlanságokat
tartalmaz, így ezzel kapcsolatban az alábbi kiegészítést adom:
Az épület engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére a közbeszerzési eljárással
kiválasztott MŰÉP Építőmérnöki Kft-vel 2014. március 07-én kötött szerződést az
Önkormányzat. Az épület 20 14. 09. 04-én kelt határozattal kapott építési engedélyt az eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Építésügyi Osztályától.
Az építési engedélyezési elj árással párhuzamosan elkezdődött a kiviteli tervek készíttetése. A
kiviteli tervek véleményezésébe azok készítése során a RUP-15 Kft., va lam int az EGI is
bevonásra került, annak érdekében, hogy az észrevételeik időben beépítésre kerü lhessenek.
Az elektromos szakági tervek véleményezésébe a Palota Holding Zrt. is felkértük, tekintettel
arra. hogy akkor ott dolgozott megfe l e l ő képzettségű szakember. Az épület kivite li tervei
2014. 09. 23-án kerültek leszállításra az addig beérkezett vélemények fi gye lembevételével.
Az Önkormányzatunk időközben kezdeményezte az ÉPK teljes területének tulajdonba adását
a Magyar Államtól, melyről az 1570/20 14. (X. 10.) Kormányhatározatban született meg a
kedvező döntés. A tényleges tulajdonba adásról szóló megállapodás al áírása 2016. 04. 07-én
kerü lt sor. Ekkor került az Önkormányzat a teljes területen birtokba és tudta társtulajdonosi
hozzájárulás nélkül a beruházást megkezdeni.
A kivitelezés közbeszerzési ajánlati felhí vása az építési engedély és a kiv iteli tervek alapj án
történt. Az ajánlattételi szakaszban a tervekre vonatkozó észrevéte lekre a m egfel el ő szakmai.
tervezői válasz megadásra került, ennek ismeretében adott ajánlatott a kivitel ező .
A kivitelezés folyamatában tartott kooperációk során felmerü lt pontos ítási, az EGI részérő l
felmerülő új igények - új röntgengép telepítése és ezzel a sugárvédelmi terv módosítása, az
árnyékolók. szúnyogháló elhelyezése, orvos technológiai berendezések áttekintése. ki v itelező i
észrevételek - kezelésére 20 16. 09. 15-én a tervek korrigálására adtunk megbízást a tervező k
részére. A leszállított tervek 90%-os véglegesítése a beérkezett és a kooperáción elhangzó
észrevételek figyelembevételével megtörtént, a tüzvédelmi terv és ezzel összhangban a
gépészeti terv véglegesítése fo lyamatban van. A kivitelező részére átadott tervek árazásra
alkalmasak, ennek megfelelően annak készítése fol yamatban van.
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Az előlépcső és a katasztrófa védelmi szakhatósági egyeztetés miatt szükséges menekítő
rámpa kialakítására vonatkozóan a beruházó önkormányzat a kivitelezői árak ismeretében
kívánja meghozni a végső döntést, melyről a RUP 15 Kft-t is tájékoztattuk 2016. 10. 20-án
kelt levelünkben.
A beérkező kivitelezői költségvetés után szükséges a tervezői költségvetés összevetésével, az
elmaradó és a szükségessé váló plusz tételek optimalizálásáról a beruházói döntést meghozni
a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
A kivitelezés során felmerülő egyéb terv kiegészítési igények a
belül fedvénytervekkel kezelhetők.

tervezői művezetés

Budapest, 2016. november 8.

y-----fJl \
Dr. Lamperth Mónika
jegyző

keretén

VÁROSFEJLESZTtSIKFT
1153 BUDAPEST, BOCSKAI UTCA 1-3.
www. rup 15.hu

rup15@rup15.hu

Ikt.sz. :K-348/ 2016
Budapest XV. keriileti Önkormányzat
Pénzügyi és Költségvetési, T ulajdonosi és Vagyongazdálkod ási Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

a „Budapest XV. Kerület, Deákutcai új, összevont lzázi orvosi és gyermek házi orvosi
rendelő építése" tárgy ú közbeszerzési e(iárásró/
A bizottság kérésnek megfe l e l ően az alábbi tájékoztatást adom:
A 20 15. decemberében indított I . eljárás esetében - a beruházásra rendelkezésre álló pénzügyi
fedezet nettó 340.175.804.-Ft+ÁF A összeg volt és a rendelkezésre álló tartalékkeret összege,
nettó 8.824.197.-Ft + ÁFA összeg volt- tekintettel arra, hogy az összes ajánl attevő által
megaj ánlott ajánlati ár magasabb vo lt, mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet, így
Ajá nlatkérő - fi gyelemm el a Kbt. 70. § ( 1) bekezdésére és a 75. § (2) bekezdés b.) pontjára a
tárgyi közbeszerzési elj árást a beérkezett ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
eredménytelenné nyi1vánította.
A beérkezett ajánlatok átlaga az I. eljárás során nettó 403. 072. 708 Ft volt.
A Polgármester Úr a 2016. júniu s 10-én kelt levelében tájékoztatta a RUP- 15 Kft. -t arról,
hogy a Képviselő-testület a 362/20 16. (Y.3 1.) ök. sz. határozatával megemelte a Deák utcai
rendel ő építési beruházására korábban rendelkezésre állt pénzügyi fedezetet, és kérte a
közbeszerzési eljárás megindítását. A pénzügyi fedezet mértéke nettó 385.000.000.-Ft-ban
került meg határozásra .
A közbeszerzési eljárást a RUP-15 Kft. , mint Budapest Főváros XV. Kerü let Önkormányzat
Ajánlatkérő nevében elj áró Aj ánlatk érő, a B íráló Bizottság alakuló ülése után - amelynek
tagja a D eák utcai rendelő tervezője is - 2016 . június 29-én indította meg a Kbt. 11 3. § (1)
bekezdése alapján tárgyalásos eljárásfajtában.
Aján l atkérő

a 20 16. június 29-én a Közbeszerzési Hatóság Adatbázisában - amely országosan
bárki számra elérhető volt - közzétett összefoglaló tájékoztatásra érdekl ő désüket k i fejező
gazdasági szervezeteknek 20 16. július 13-án küldte meg a közbeszerzési elj árás részvételi
felhí vását.
A kiegészítő tájékoztatások és az el őzetes vitarendezésben megadott választ követően a
részvételi jelentkezések bontására 2016 . július 21-én került sor, amikor megáll apítást nyert,
hogy //(; lfl ' r <!s::n;telre 1ele111ke:.<) IJJi!J!Otla he n >s::1'<;telije/1J11tke::(;sét .
Ajánlatkérő két alkalommal is hiánypótlási felszólítást kü ld ött a részvét elre jel entkezőknek,

majd 20 16. augusztus 15-én megküldte összegezését a részvételi jelentkezések elbí rálásáról,
amelyben megállapítást nyert, hogy mind a négy - alábbiakban meghatározott - gazdasági
szerep l ő részvételi jelentkezése érvényes.
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Aj ánlatkérő 20 16. augusztus 22-én küldte meg ajánlattételi felhívását a részvételre
je l entk ezőkn ek, amelyet egy alkalommal módosított. A k iegészítő tájékoztatások megadását
követően 2016. szeptember 28-án került sor az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt
ajánlatok bontására, amelyre már csak három ajá nl attevő nyújtotta be ajánlatát. Mndhároíl)
ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló forrást.
Ajánl atkérő és a három ajánl attevő 2016. október 6-án tárgyalásokat fo lytatott a műszaki
tartalom és a szerződéses feltét elek véglegesítése végett. A tárgyaláson ismertetésre került a
rendelkezésre álló pénzügyi forrás, illetve a kiadott dokumentáció részét k ép ező kjviteli terv
szerinti mű szaki t artalom szeri nti megépítése került meghat ározásra. A ki vitel ezőket árlejtésre
szó lítottuk fe l. A szerző d ésse l kap cso latban fel merült szakaszonkénti számlázás a
szerződésben biztosításra került.
Aján l at kérő
történő

20 16. október 14-én kü ldte meg az ajánlattevők részére a végleges ajánl attételre
ajánlattételi fe lhívást és a t árgyalás során véglegesített szerződéses feltétel eket.

A i·égki[es. qjci11/((ti kötöttséggel terhe lt a/á11lutol< buntásÚJ"(t 2016. o/i_tóber 24..-énkeJ"ült sor
Végleges ajánlatot három

ajá nl attevő

nyújtott be az alábbiak szerint :
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Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Penta lndustry Kft . és a Masinveszt Kft . közös
nyújtotta be, figye lemmel az alábbiakban megajánlott váll alkozói díjakra:

ajá nl attevő

Ajánlatte vő

Vállalkozó;
d(ja
nettó
forintban
megadva

Penta Industry Kft. és Laterex
Masinveszt Kft.
412.916.352. -F t

Epítő

Z r t.

430.415 .532.-

Epítő
Pesti
Faipari Zrt.

470.669.549.-Ft

A Rup 15 Kft. 2016. október 25 -én a fentiekben kialakult he l yzet rő l tájékoztatta a
Polgármester Urat és a Polgármesteri Hivatalt, illetve ezzel egyidejűleg a Penta Industry Kft .
és a Masinveszt Kft . közös ajánlattevőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felkérte az
érvényes ajánlat megállapításához szükséges igazolások és nyi latkozatok benyújtására.
A „Budapest A.rv. Kerület, D eák utcai új , összevont házi orvosi és gyermek házi orvosi
ép ítése" tárgyú közbeszerzési e ljárás abban az esetben nyi lvánítható eredményessé,
amennyiben a jelenleg rendelkezésre álló nettó 385.000.000.-Ft összegű pénz ügy i fedezet
tovább i nettó 27.9 16.352.-Ft-tal m egemelésre kerül , figyelem mel arra, hogy az építési
beru házás ford ított adózás hatálya alá tartozik az ÁFA tv. 142. §-a alapj án.
rendelő

Kérem a tájékoztatásom el fogadását.

Budapest, 20 16. november 7.
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T isztelt Hajdu Lfü;zló Po lgn n nester (Jr~
'fisztelt dr. Pintér G~bor A i po!g~1·mes!er Úr!

·\ RIJI» 1:' 1< tt ( 1 1'i5 Bll(Ü1pe~t , Eöt,·ös u. l ), mint Budapest fővá ros XV K.eri..l let
Ö nk o··n rn 1 1~'za 1 Ajanlatkerö nevéb en d járo /\j&nlatkérö folytatja le a „Budapest XV Kerület,
De:~k utcti i 01--..0 ... i rt'nde!o ~píté~>t .. tirgyu i :111n~1 meg isméte lt közbeszerzési e!járás.t .
f\ ko,~h~szer/.ési e lici r::i5 ..-:-lj itrc;<;fairil ii:I « 'l<lit · 13 ~ s?.erinti tárgyalásos eljárás
,j<~P ! utl,~1 (1 , t t. 1·gy; hc.:.::i;i:.' /:.:i z.·~i 1: lj efm1 ~ba" :-it: elsh l•r• i(1~ ajt'rni Mi IJltótL eg;del nem bíró
:i_iirnlai'1k a1 "t:te;lt.:t krn '=':rv..:11 lt.:f..11 .ct<ittu él t ~;, t,Yal~.:. l az <t i i:niad·~ ~·.:-1kkel an11~1k e1dekéb en, hogy
;, 1 z1L1 ~zak 1 la: 1alu1n •. ~ a .„z~r?-0.o~c;.-:, fi? l1 ~1 e l ek ~ set l e~r:':, 1 , 1ó d <J'>l 1 n~<1it l,ö,·uöe-11 ked ve7.őb b
a rnjilnlaLokal kap1Ht~5L'11
201 6 októbe1 2·~ -én mindhárom érvényes aj á nl attevő benyújtotta végleges, ajá nlmi
kötöil.séggel rerhelt ajá nl atAI. ame lyel ki értékelését követő en az összességében legelön yösebh
a_j á1 tl arn1 a/ egyébk én1 is legah1!;so nyabu ö:;szeg(\ valléll ko7.ói díjat megaj ánló f\ll A ~ I ! l\/ESZ
Kfl ( 11 5 l Budapest 1<. ert kö7 ulCét 4 ) és l)(·111 a lndustry Kft . ( 1 148 Budapest, Kerepesi út 52)
1

ko;1hs aj ánlattcv() tefü·

Nev~zctt közos ajáulaltcvö végleges ajánlati ára netló ~ 1 29 1 6.352 . -·Ft ( IMA „fordított
adózás" szerinli sza bá lyokka l).

/\ „Budapest XV Kerü let, Def1k ut cai orvosi rendelő építése" tárgyú építési beruházásra
jelenleg rende lkezésre áll ó pénzügy i fede.1.et a Képv i se l ő-tes tü l et határozata szerint nettó
385 .000.000.-Ft.
An nak érd ekében, hogy a jelenlegi, második közbeszerzési elj árást ered ményessé lehessen
nyilvánítani, szük séges a rend elkezésre álló pénzügyi fedezetet 7,25%-a l, azaz nettó
27.9 16.352.-Ft-tal megemeln i.
Megj egyzendő, hogy mind a Bíráló f3 izottság, mind a Tervező álláspontja szerint ez utóbb i
pénzügyi forrásemelés elfogadható m értékű és abban az esetben, ha a jelenlegi közbeszerzési
eljárást ismételten eredményte lenné kell ene nyilvá nítani, úgy egy újabb közbeszerzési eljárás
lefo lytatását követöcn az építés i beru házás bekerül ési összege várhatóan csak tovább nő ne .
Mindezek al apján várom szíves vá laszukat a pénzügyi Cedezet mege melésére vonatkozóan, a
tárgyi közbeszerzési eljárás ered ményessé vagy ered ménytelenné nyi lvánítása érdekében .
Budapest, 201 6 október 25
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Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ
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Lzak

a 13 . sz. épü let. Re ndel ő beruházáuBudapest. XY. kenilet
Ö1júrat ut ca 1-3.illlúj ítasi munkaival ka )C olalban

J~est i Kó 1:bs!Z~rü l~tén,

a bizottság kérésnek

megfelel őe n

az alábbi tájékoztatást adom.

Az ÉPK-13 Rendelő engedélyes tervei 20 13 . évben készültek. 2014. év során az
engedélyezési elj árással közel egy időben készítette a XV. ker. Önkormányzat Főépítész Iroda
a kiviteli terveket.
A közbeszerzési eljárást kö vetően a kivitelező Laterex Zrt-vel 20 16. ápril is 11-én kerü lt
aláírásra a beruházásra vonatkozó vállalkozói szerződés.
A szerződésbe n 41 7.480.559 Ft vállalkozói díj került meghatározásra a kiviteli
tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírások szerint beárazott költségvetés
alapján .
A teljesítés határideje, azaz a műszaki átadás-átvétel megkezdésére nyitva ál ló késedelem és
kötbérmentes határidő: a szerződéskötés/öl számitotl 13 hónap (2017. május 11) .
A szerződésben kikötött jótállási időszak 60 hónap, a jótállási biztosíték mértéke a nettó
vállalkozói díj 5 %-a.
Szerződő Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsán főszabál yként a pótmunkákat
kizárták . Ez aló l kivételt képezhetnek azok az esetek, amelyek sem a tervek, sem a
tervdokumentáció, sem a helyszín i bejárás alapj án sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó el őtt
nem voltak ismertek. A pótmunka elrendelése tartalék.keretből történik.

Megrendelő

a tartalékkeret mértékét nettó 15. 762.804. -Ft (azaz nettó Tizenötmilliófo rint) összegben határozta meg.

hétszázhatvankettőezer-nyolcszáznégy

Munkaterületet 20 16. ápril is 14-én került átadásra a Ki v i te l ező részére.
A bontási mu nkák megkezdésekor került sor a részletes, szakágankénti tervegyeztetésekre, a
használó egészségügyi egységek bevonásával.

Az egyeztetések során az alábbi kérdések merültek fel:
Az engedélyes dokumentáció és a kiviteli tervek között ell entmondások találhatók.

A kiviteli tervek az építési engedély el ő írá sait nem teljes körűen tartalmazzák.
A régi szürögépek nem megfelel ő állapota miatt új gépek betervezése vált
szükségessé.

A sugárvédelmi e l őíráso kat a ki viteli tervek az új eszközökhöz szükséges módosítani .
ezért új sugárvéd elm i tervfejezet szükséges a kiviteli tervekhez.
Szükségessé vált az e l őírásokn ak megfeleltetve sugárvéd elm i szakértő bevonása .
Az orvos techno lógiai bere ndezések és egyéb mobiliák hasz nálók szerinti egyeztetése,
átgondolása megtörté nt.
Az épület e lektromos betáplálási terve a 15-ös épület fe lő l hi á nyzott.
Szükségessé vált a statikai tervfejezet hibái na k javítása (pill ér pozíciós terv, pillér
tervek) .
Szükségessé vált az épüle t ho mlo kzati nyí lászárók 1, 7 W/m 2 k értékkel korábban
megtervezett, a jelenlegi járatos energ iatakarékosabb 1,4 W/ m2 k értéknek az uniós
szabályozáshoz tö rt énő illesztése, ille tve meg feleltetése,
A nyíl ászáró k szúnyoghálók és árnyékolók részletmegoldásainak kidolgozását
üzem eltető sze mpontjait fi g yelembe véve ismét át kel lett g o ndo lni . Ezért a Főép ítész
I rod ával egyeztetve új megoldás, zsalúzia kiépítése, megoldása lett jóváhagyva,
csökkentve a textilárnyéko ló k számát.
A zárófödém réteg rendj einek, a bontások során feltárt valós többlet kibontás
el száll ítása, tervezői jóváhagyással történt.
Az épületgépészeti, tűzvéde lmi tervfejezet ellent mo ndásai szükségessé tették a
tervfejezetek átdolgozását, mert a kiviteli t ervdokumentáció nem tartal mazta a
hatósági egyezte tések tartalmi követelményeit. A tervek javítása a mai napig nem
történt meg .
A t etőfelépít mény gépészet i mérete az engedélyes tervekhez képest a kiviteli
tervekben többszörösére nőtt. Az eltérést a Főépítész Iroda egyezteti az enged é l yeztető
V . kerület i é pítési ha tósággal.
Az e redeti leg megtervezett főbej árati e lő l épcső terv szerint ne m volt m egépíthető,
menek í t ő rá mpát a ki vitelezési terv nem tartalmazott, de az OKF e lőírja ennek
meglétét, ezért szü kségessé vált az áttervezés . Jóváhagyott terv mai napig nincs; a
Főép ít ész Iro da végleg es döntését várja tervező , mely alapj án a kiviteli terveket

véglegesíti. A végleges kialakításra dö ntés még nem született .
A MŰÉP Kft . a tervezési feladat ka pcsán, a tervhibák j avítására és az eldöntetlen még
kidolgozásra vá ró feladato k kiviteli tervek mód osítására, külön, k iegészítő szerződést
kötött a Főépít ész i Irodával, mely nek telj esítési határideje 20 16.09. 15. volt .
A leszállított tervek átvizsgá lása során további tartalmi pótlásokra volt szükség, így a
tervek átdolgozásának é rdemi határideje 20 16. október 0 7-re módosult .
Ezt követően ismét elle nő rzés re kerültek a módosított tervek, melyek javításának
határideje okt óber 25 -be m került meghatározásra az Irod a részéről. Tervező a
tervmó dosítások sorá n a tartalmi rajzi a nyagot október 25 -én átadta a Főépí tész Irod a
részére.
Ezen anyagból hiányzó részek :
főbejárat i lépcső, rámpa és a tetőfelépí tmé ny módosítása, véglegesítése, tűzvédel mi
előírások teljesítése.
A ta rtalmak költségmódosító hatásúak, végleges döntésig árkülönbözeti költségezésük
nem lehetséges .
Kivitelező vállalta, hogy az átadott módosított tervek alapjá n a költségkülö nbözeti
ki mutatást elkészíti 10 mu nka na po n belül, me lynek határideje: 2016. november 15.

2

A tervek véglegesítését követően kerül sor a tervezői és a kivitelezői költségvetések
összevetésére, azok véglegesítésére.
A kivitelező 2016. augusztus 12-én részleges akadályoztatást jelentett be a tervek
egyértelműsítéséig. A levelében jelezte a határidő módosítására vonatkozó igényét.
A munka jelenleg részleges akadályoztatás fázisban van.
A kivitelezési fázis meghaladja a 25 %-os teljesítést. A
2016. október 28-i időponttal nyújtotta be.

kivitelező első

szakasz számláj át

A bemhit=ás 1úrha1úa11 3 húuap c:stís=ússal keriil me_gl'((/úsitásro (2017. augusztus 11).

Kérem a tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2016.november 07.
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