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,,Coronaria stent 6s nyom{sm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett iruraktdr

h6napra CAn'vvSrirrrrr,..rr.tr rrl

Gazdasiigl lK,: [l
P6nzUgyl osztSlyr ,,

ADASVETELI SZERZ0NtrS Anyaggazddl koddsi osztalyl

amely l6trejott egyrdszt a Budapest, Haller :utca 29. sz6m alatti sz6khelyii Gottsegen Gyiirgy
Orszilgos Kardiol6giailnt1zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a UniCredit Bank Hungary Zrt. barknil vezetett 10918001-00000068-64310002

banksz6mlaszttmi,0l-09-919141 .c6gjegyzdk szfim'A 1026 Budapest, Hidrisz u. 1. sz6khelyu

Premier G. Med Cardio Kft. nevti sztilit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: G6t Andr6s

iigyvezet6 (a tov6bbiakban: Elad6)

kcizcitt, az ajdnlatfrban felsorolt term6kek szfilitfsdra a ktivetkezo felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerz6d6s alfiirdshval a Vev6 altal a Kbt. alapj6n,,Coronaria stent 6s

nyomrism616 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett ilruraktdr iizemeltet6s6vel" tdrgybanklirt
GOKI-5i2014 szfumfi kozbeszeru6si elj6r6s sor6n tett ajfunlata elfogad6sa eredm6nyek6nt

kritelezetts6get v6llal ana, hogy az ajfunlatkero fltal az ajtnlati dokumentiici6ban felsorolt 6s

azYev| 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatttrozott min6sdgben a Vevd

rdsz1re leszflllitja. A szerzodes id6tartama a szerzodes alfuirhsht ktivet6en 12 honapig tarl. A
szeruodeses 6rat, term6keket, frzetdsi hat5ridoket a jelen szetzodes 1. sz. melldklete

tartalmazza. A szerzod{s mell6kletet kepezi az ajinlatba becsatolt felolvasolap (2' sz.

mell6klet) 6s kereskedelmi aj6nlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatdrozott 5rumennyis6get

olyan m6don kdteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabflyozitsra kertil.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott aiftnlat

szerinti term6keit havonta az tn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l

rigy, hogy a szerzodlses idoszak v6g6ig a teljes mennyisdg -30 o/"'a lehiv6sra keriiljon. A

kihelve#tt 6rurakt6r i.izemeltetds6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6dds elengedhetetlen

reszdtkepezokihelyezettfururakthrszerzoddstartalmazza.

3.1 Etad6 kcitelezi mag6t ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti fnukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztdkban 6s mdretben a t6rgyh6napon beliil havonta

olyan i.itemez{sben szflllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezetetnek, ahogy ez a

leiriv6sban meghat1roz6sra kertilt. A nyertes ajinlaltevojogosult a szerzodds idotartama alatt

fj fejlesztdsri innovativ termdket szillitani, az 6r vagy egyeb szerzodeses felt6telek

m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-ert6kar6nyoss6got 6s a szakmai minos6gi megfeleldst az ajfnlatkdto

kdpvisel6j 6vel kdteles egy eiletni.
A lehiv6snak megfelelo sztiliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor torl6nik meg

szabftlyszerien, hi azF,ladl vagy az illtala rgenybe vett Fuvaroz6 az ilrukat 13rrtaImaz6 egyes

sz1llitmtnyokat azEladrf kockhzathra a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezetei telephelyeire

illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesitdsi helyekre leszhllitia, (leszallittatja) 6s a

ktildem6nyt csomago|isi egysdgenk6nt ltszdmolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy

szem6ly i"rr"r" mennyisdgileg 6tadta. A Elad6 a leszAllitott termdkeket bontatlan gy6ri
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t6ssal 6s egY6b dokument6ci6kkal
kell lennie ana, hogY a term6kek

att meg6vja.
helye. A Vev6 a lesz6llitott term6k mennyis6gi,

min6s6gi 6tv6te16t folyamatos an v6gzi. ez nuoo vilIlalja, hogy a szetz6des teljesitdsdnek

idotafta;a alatt folyamatosan rendelkez6sre 611, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit'

Tetjesit6si hely: Kdzponti raktfur 1096 Budapest, Haller a.2g.,Kihelyezett 6rurakt6r)

Iiffiionolrilt sz"-ety, rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly'

Abban az esetben, ha azElad6 kdsedelme meghaladna a 15 napot, ugy a Vev6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikk eket az Elad6 kolts6g6re harmadik szem6lytol beszerezni 6s a Vev6

sz6khely6re szilIlittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek
kapcsolatban felmeri.ilt kiilts6gei
6r szoIstLl.

abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezetere * t.tpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti

r osztit

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtaid6 kihelyezett 6rurakt6r rendsze, ikul^ut6s6n trilmen6en a Vevdnek joga van

uliror, hogy vhratianul jelentkezo aruhi6nyaik p6tl6sfra azonnali megrendel6seket - a

keretszerzoddshez kdpest ugyancsak lehivdsnak minosiil6 nyilatkozatokat -.-adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a -"gr"*d"l6seket soron kivi.il, rakt6ri k6szlet6bol hrtozikkiel6giteni'

A soron kiviili [gyint6z6st-- felhiv6s ra - azElad6 koteles rgazolni, de abban-is. egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szilllithsihatSrido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5,1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivSsban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g

k kdsedelme vagy elmula yanigy az 4.lpontban eloirt kdtelezetts6gek

kiviil hagyhsa a jelen szetzldds megszegds6t jelenti, aminek

en az nioaot a jllen eslvagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, eg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, tgy a 6 elilllilsanakaioght

gyakorolhatj a a jogi kovetkezm;nyek 6rv6nyesit6se mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kotele s.

6,1 Vev6 a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabillyszeni, mindk6r f6l tllal al|itt tfivdteh

elismervdnnyel felszerelt si6ml6t a Kbt. i30. $-a, a Ptk. 6:130' $-a' valamint az Art 36/A'$

szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.

Nem vitato tt a szerz6do felek 51tal, hogy i szetzodeses id6szak folyam6n az egyes szhmlitkba

csak azok az 6rak, frkepzesi tlnyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az l./ pont 6rtelm6ben az [,lad6 elfogadott ajfnlata tattalmaz,

ftiggetleniii att6l, hogy u^ugyuiorszhgivagy avilSgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak' 6s hogy

ho"g"yanvilltozikazinfl 6ci6srf rta,vagyadevizailtszftmitilsikulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A szttmlfthoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a Vevdtol szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

szSllit6lev6llel csatolni kell 6s az igy halutott 6s felszerelt szilmlft az B,rad6 kozvetleniil az

lntezet G azdashgi lgazgat6 sdgtr a nyujti a be'



Amennyiben Vev6 az F,lad6 sz6ml6i6t
egyenliten6 ki, kdteles az Eladdnak a
drvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
Ptk. idevonatkozS szabflyai szerinti mindenkori

Az Elad6 nem frzet, illetve szdmol eI a szerz6dds teljesitds6vel iisszefiiggdsben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, ds melyek az Elad6 ad6k<iteles jctvedelm6nek
cscikkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szeruodls teljesitdsdnek teljes id6tartam a alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vevti szlmdra megismerhet(5vl teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyl etekr6 I a Vev6t haladektalanul 6rte s iti ;

7.1 Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozttsbol ered6
hibdkkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontban szabSlyozott teljesit6s megtcirt6nt6t6l sz1mitott
3 munkanapon beltil j o go sult az F,ladfv aI szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszleldsdt kcivet6 3 napon beliil barmikor kifogris thrgyin1 teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezd6s brirmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beltil - az E,ladfit kciz<is jegyz6k6nyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipusriban (rendszer6ben) nem felel meg utl.lpont szerinti aj1nlatban,ill. az ajfnlatban foglalt min6sdgi kdvetelm6nyeknek, a Yev6 a jelen szerz6ddsben
szabiiyozott m6rt6kri min6s6gi kdtbdrt eslvagy k6rt6rit6si igdnyt 6rv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulatrlban leirt rends zerbeli minos6gi elt6rdst
tapasztalna, fgy 6rdekmrilisdnak igazolilsa ndlkiil a szerz6d6st6I nyomban el1llhat,
meghirisul6si kcitbdrt 6s k6rt6rit6st kcjvetelhet.

8'l Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabfiyaira - az L/ pontban foglaltak fiiggvdnydb en - az elfogadott aj1nlattartalma az
irdnyadS.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelentdst k<jveto 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vev6nek jogriban rill a fent emlftett 6rut harmadik szemdlytol beszerezni azEladri
kcilts6gdre.
Ha az Elad6 a j6t61l6si kcitelezettsege alatt kicser6li aleszttllitott eszkcizcjk b6rmelv resz6t.
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szeruodes targydtkepezb term6kek
rendelkeznek drv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 SzetzSdo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minosdghib6s sz6llit6s, s
v6gtil a szetzlddstol val6 Vev6i elillis eset6re egyarint kotbdrt kotnek ki az Elad6 terh6re,
amelynek m6rt6ke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sziillitott rlrucikkek nett6 6rt6kdnek
figyelembevdteldvel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett aru-lrtek 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rfi 6rt1k6nek 30%o- a nagysirgu min6s6gi
kdtbdrt lehet ktivetelni, de ugyanilyen mdrtdkri a Vev6 fital ervenyesitett megiririsul6si krjtbdr
is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



E1ad6 a teljes nett6 aj6nlati Srravetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kotbdr megfizet6sdt

v*yarja,amennyibe nisz6litand6 term6kek szdilit6savallobb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll

a szerzodls telj esitds6tol.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rk<ivetel6s behajt6s6n trilmen6en a

vev6 a szerzod6sszeg6sb6r ered6 kir[nak.lgteritoret is kdvetelheti az Ebd'6t61, a kir

6s
A
A ani 6s azt a vegszhmla nett6

6sszeg6bol levonni.

10./ A vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Eladtfhoz intlzett nyiratkozat|val azoLrali hat6llyal

el6llhat az adhsvdtili szerzoddst6l, vagy b6rmell r6szdtbl,ha:

Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- azElad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, dncsodot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be'

felsz6mol6si elj 6rds folyik ellene;

- azE la d 6 szerz6 d6 s e llene s en b e s ziintette szfllitilsait.

Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti b6rmely o rol megsziinteti egyoldahi nyilatkozatSval, az

Elad6 nem jogosult a vev6t61 tovabbi kifizetdseket kdvetelni'

felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel'

tt feladata ell6t6s6rol gondoskodni tudjon - ha'

szolgaltat6sszerzod6sszeriplnzbeliellen6rt6kerejogosult'

fi.1 Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti modon titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerz6d6s teljesitdse sor6n a vev6vel, an"uk tev6kenys6g6vel kapc:9lutb.* tudom6sSra juto

mindennem i adat,inform6ci6, ismer"t vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezetts lgkiteried az

Elad6 alkalmazottaira, munkathrsaita, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

kotele s az f.jlad(t a titoitartasra hitelt 6rdeml6 en fi gyelmeztetni'

Az Elad6 a vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomasara a szerzoddsben

foglaltakon til,aza[zakipcsolatbanb6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait'

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlktil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6'

referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen irdsban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa'



Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajdnlatatartalm{fi tekintik a felek irinyadonak azzal,hogy
tdteles jogszab6lyi rendelkezdsk6nt a KBT 6s Magyar Polg6ri Tdrv6nykonyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabilIy ait fo gi 6k alkalmazni.
A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan n6zetelt&6st, vagy vit6t, amely kdzdttiik
a szerzo ddssel kapcsol atb an meriil fel.
Jelen szerz6d6sb5l szhrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khe ly6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szerzodest a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikal mindenben
mege gy ezot helybenh agy 6lag aIfiirthk.

Budapest, 2014. szeptember 29.
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szBRz6nBs
Kihelyezet t 6rur a'ktfr iizemeltet6s 6re

Amely l6trejritt egyr6szrol azElad,6: Premier G. Med Cardio Kft.
telephelye: 1026 Budapest, Hiddsz u. L.

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai lntezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
Kepviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgatS
tov6bbiakb ant,^ K6rhhz",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tfrgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett d,rurakthr
iizemeltet6s6vel" taryyban GOKI-5/2014 szfmrl ad6sv6teli szerzoddsben szerepl6 I0.,I2.,
sz. rlszajdnlati kdrben meghatilrozott term6kekre vonatkoz6an. ( dsszesen 575 db - 30%
mennyisdgdre )
Elad6 az addsvdteli szerzld6sben foglalt idolartamra kihelyezett ilru raktdrklszletet bocsSt
saj6t k<ilt6sdg6re, a Kilrhi.z rendelkez6s6re, amely azt saj6t rcktdritban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett firuraktfn indul6 alapk6szlete minden m6retbol I havi
mennyis6get tarlalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2014. okt6ber l6-in 8-14.
6ra krlzritt keriil lesz6llitdsra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett ftra raktark6szlet azBladf tulajdon6t kepezi. Az EIad6 kotelezettsegetvirllal az
ad6sv6teli szerzldes mell6kletdben meghat6rozotttermekek sz6llit6sara, valamint drra, hogy a
Kfirhfz jelent6se alapjdn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntart6s6t a K6rhinzal egyezteti 6s

termdket p6tolja lehiv6st6l szttmitott maximum 5 napon beltil.
Elad6 aK6rhhzjelent6s6t kovet6en jogosult afelhaszndlt term6k ellen6rt6k6r61 sz6l6 szfimIa
kiilllitdsfua, az ad6svdteli szerz6ddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
rakt6rk6szlet6t b6rmikor ellenorizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett hrurakthr keszletet, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiilso
rakt6r k6szlet6t kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egymdst6l elktilonitetten 6s

titkosan tartla nyilvhn. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6lAsnak minosiil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szemdly azBlad.6 rdszdre rendszeres id6kdzcjnk6nt (legal6bb 2 hetente)

Cdgr ,..,.,,,...,.,
Gazdasdgi ikt.l



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktildcitt) a fogy6sr6l, illetve a raktfr pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
formdban (file) enn6l gyakrabban informiici6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehetos6geir6l a szoftver kdszitdj6vel kiilon kell megrillapodjon,
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szdtmlilk alapja, milsreszt a kdszlet utantoltds6nek az
alapinformhci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalmfnak
struktrir6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonositilsdt olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmrien meghatftrozza, hogy az adott termdk mely elad6t6l va16, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben arakttnban.

Szfllitr[s:

Amennyibenardszletezettmodon a lehiv6s tov6bbit6sra keriil azBladf maximum 5 napon
b eliil ezt b e szdllitj a.

3. A K6rhdz jogai 6s kiitelezetts6gei

A Kilrhhz a kihelyezett termdkek hi6nytalansdgdert 6s minosdgi filapotdert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes k<ini felelos6ggel taftozik. A K6rhhz v|llalja, hogy a kihelyezett 6ru
raktdrkdszletet megfelelo, zirt helyen, a megl6vo saj6t k6szleteit6l elktilcinitve trirolja 6s
megfeleloenklpzett, akezelo rendszert ismero 6s haszndlni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 k<izben Eladri csereszabatossfgot biztosit a K6rhhz r6sz6re valamennyi, a
kihelyezett 6rur aktdr elhe lye zett term6k felhasznfiils 6t i I I et6 en.
AKflrhdz kdzli EIad6val a konszign6ci6s rakt6rkdszletkezelo, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beosztdsdt, telefonsz6mht es faxszttmdt 6s az ezen adatokban bekcivetkezett minden villtozfst.

4. A szerzfidfls megszffn6se

Megszrinik a szerzodes az addsvdteli szerzldes lej6rt6val.

5. A szerzfidfis megsztin6sekor alkalmazott eljdrfs

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l t<irt6n6 megszunese eset6n a K6rhiz teljes koruen kciteles
elsz6molni a kihelyezett 5ru rakt6rk6szlettel. A szerzod6s lejhrtht kovet6 egy hdten beliil
leltilrozttstkeszit azE,lad,6 k6pvisel6je, valaruLint aKlrbhz 6ltal kijelolt szemdly a fel nem
hasznillt k6 s zl etek me gallapitdsdr a.

A futamid6 alatt fel nem haszniit es raktdrkeszleten maradt kifog6stalan minos6gi ilIIapotu
bontatlan termdkeket az F,lad6 kdteles elszilllitani. Amennyiben az Elad6 ezen elszdllftdsi
kotelezetts6gdnek felsz6lft6s ellen6ben sem tesz eJeget, a K6rhaz jogosult az iru
megsemmisitds6re.
AK6rhirz kdteles a szerzodds megszun6sekor a birtok6ban l6vo termdkeket aral<thrban annak
Eladri iital totenil elszilllitlsftig az 6llagmegov6s biztosit6sa mellett megorizni. Az orzds 6s

az elszillliths krilts6gei azBlad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabdlyai mindenekel6tt
Polg6ri Tcirv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny rendelkezd tii ut irdnyad,6ak.

Budapest, 2014. szeptember 29.
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