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1./t lőzmónyek:

1,1, Feiet előz,ménYként rÖgzitik, hogy a Vevő a GlNOp 7,1.2.-15-2a16-00013 támogatásiszerződéskerr:iúben ptk, szerinti beszerzési eijárást folytatott le,,6 db kishajó szól!ítósúrg szolgá!óutunfutó beszerzése" iérgyáb;n nrely rlliris n,,i/erte5e az E]adó leil. Fnnek megfelelően a felek
.l i,l;.l il bl sz erzódesI kclti k lrleg *gym;lss;i,

L2 /'\ ]i,]ii]|'l szr:rzórje: létrejottÓnelr alapjai az cl;ár,ést rrreginditó fe]lrivds, az ajániatck kidolgozására;:dott idó alatt Íe|tett kérdésekre rnegadott válaszok és az,Ajánlaltevó, mint Iladó ajánlataa:kol1;",;ogszabálYi kÖtele:és esetát kivilve semnris nrinden oiyan kikötós, amely ellerrléles afentjeki;en felsoroit okmárrYok valamelyikóvei, illetve független attól, hogy rnagö a szerződése;t kinrondja vagY sem, Íenti oknlányol<ban szerepló tdiJtezes érvényesen a jelen szerződésrt::;;ét l,,tllezi,

)'3 "'l|':ll Y|t:rt,adi:s ; (ilNoÉ'-Z i.2 1|: /-a1:"6-0úü13 stánlú, ,,l, túlavjiarlázás irrternrorjáljstlli,;;rii<il-r*lyci, kikorűíi:iIe:,lt;i:st:i" t;rrgyú 1.;alyátall:i:l,;aíósul tn*g,

2,/ Aszerződós tárgya, a teljesítés helye:

2'L' [elek lrtgállaPodnak ebi:an, hagY;rz Ilerjó íeltetei nólkül ós vi:szavorlhatatianul elad, a VevőPeciig r-ncgvásárol a kÖzbeszcrzási el;;1rá: e|járást,neginaito íelhivása rlűslakj leírásban,kir"ge;lilŐ tjjúkozt;ltásban ús;l;jálletb;ln rószlcteseri mcghat;]rc:oti műszaki leírásábanrri:11t'l;l;;r;zrlit iellÉteltltn*lr rlegflir?l,,,-]l .]j Li,r11o alilni;ltában r-r:elgh.]tárüzo1l 6 darab úji:;'liiili {tr,lvabbi;kbari: V,:;zki:z,) a 1:t::,,z,.:rta:i eljárás rnűs,nk, ír:ir-i:ában rrrr:ghatározott1'r:i::ure1l:,Úggel a §;erlijc]ési.len rn*ghal.irrrzott feltétel*,k s.erint, a §zerződé,sbennrt5latárcrzott velel;r cllenében, A v*lelár tarLa]mazzaa me6határazolt eszkózók beszerzésé',öss:lszerciósét, Űzerrrb* lreiyelését és a rnegajánlotr jótál|ásiidő alatt a javítások elvégzését.

A:zcrrődÓ: tiir8Yát i<Ópeú c:lkór spccliikációját az 1, számú m*llóklet t;:rt;lmazza,
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2,7

?lB aBa)

2,3

L..]

Ar l:lacÓ ki-lcle nti, hagy at általa szállitott i_szköz minc]enben megfele l a Vevő elvárásainak arntga]jnlott beranrJe;és rnlgyarországi üzenrbe helyezéséhez szükséges engedélyekkel
re ndcll<Ezzerrek IladÓ szav;toI azért, hogy a szerzód*s lárgyál képező eszközök rrregfelel avcrrltlto;:Ú eurÓPil iránY*lvekne k., szabványoknak, illetve az azokal i:armtsnizáló Lugy*jog:;;: bá lyokna ]l, sz; bvá nyci<n; k, l<örrrytzetvócelnr i e]őírásokn a k

Il;iÓ e lvóg:i a legYártctt PÚtkocsik h;;tósjgi üze mbe helyezést, melyne k fe ltétple, hogy Vevőhal jridóben biztosítj; aa ehhcz :;zükséges irarokat,

li .:rcrr,ji]il: krrgtúbcn je szállít,olt Iszkó;rle k rr:e g ke ii
kell ;lz elűirt kcil*kel<k*1, rrriiszaki p;r;lrrÉiereiikci,
nrirri;:úgűlrek keli lenn]ük.

2,5, A; Ii':rjó;;ltal Végzett te1.1,.sítésnek, valanrint az á]tala b€§z€rzett és l',szá]lított valamennyiIs;kózr-rek rneg keil felüinie a hazai normáknak, ki kell elégítenie vonatkozó előírásokat, AzIladrl ninrlezekért; Ptk-bi]n fr:giall srabályok sze rint szavatossági felelősséggeltartozik.

2.6 A tr:ljesités heiye: al Ilaciú te lephelye

3./ Ellerlérték

3,i Az Flado a szerzőc]és tárgyát képező [szközök ellenértékeként összecen nettó 5.970.0aa HIJF,_+Ára, §zdz Bruttó 7,581,gOü Frl illetí me8, **ly osrr*g n€m tartalrnazza azuzentlehelYezessel l<aPcsclatos költsóiiekei, 1Ú.'gaioÁba helyezés eJőtti nrűszaki vizsgálat,ír;rg;lmif n8r:de ly, törzsköliyv, rencJslálitábia tií.la J

3,2, A kifizetés Í'ejtéttl,.i: Vevó a szerződés sze rintj Vételárat díjat a Pik. 6;13ü, § (1} és {2J bekezdésealaPján teljesíti, IlarjÓ szárnlái eilenórtéke a GINOp-7,i,2_15-2ü16-00013. kódsjmú pályázatkere|ein belÜl kerÜl kiegYenlítésre a 27217aL4. (Xi. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint. Az;jjnlattevő a teljesítési határiclőn belül rószteilesitesre jogosult. Bé5zt8lje5ítés esetén alc:zal]Ítoli, Ós jtadott eszl<Ózöknek nregfelelő assiegűszámla kiállitására jogosult.i'lar:lÓ 1r:3Íeljebb r szer;Őrjós elszarnolhaió orur*p3 3ü %-ár:ak n,ngt*i.ü rnerlékű előlegiglr:ylÍ'::'cnek le hctósógíli biztosít,1;, ilz t:lólr:g rl;iellonként { ű diJ) ke rüj s;árn]ázásra, ósnl i ir iJ e n te lj e: ites rii i k i á i ] ilü1 i sl ;i m Í ii b;i rl k r: rü 1 e l s lá rn oi á s ra.

3'3' /tz Ii':dó által megajánlott IszkÓz e]lenértéke minden olyan felada t elvégzését, íeltételieije§il,é5él és azolt költsógdt tarta}n.tazza, arneiy megállapíthatóan a j*len saerződésteljesilúsiihe7,, dZ átadás-árvútelhez, űzemb* helyez}s ügyintórésóh*z, a jótállásikÖtciercltségck te ljesitóséhrz szÜksúge s. Ilarló a Vevőtűlto vábbi r|íjazás,a n?rn iarrt,,at igényt,

A Vilvtj 1,.cleles a szcrrijclélt íe lrrronrj;rli, v;]§y - n lrtk.-bart
s;Erzi|icjús rriegkotését kóvetően jut tud.omá sára, hogykö;b*rze rzó.ri eljárás :orárr kjzáró ok áijt fe nn, é§ ezórt k]
e lja rásból.

Ielek r-ogzitik, hogy új eszkoznek rlinősul
MagyarországOn, 5efi perlíg külíőldön nerrt
h;rs:n;i lták,

az ;; eszkóz, a meiy űzembe helyezve sem
,rolt, bemutató, illelve próbajárműként nenr

frlelniük a rzai:varlyoknak, rencJelkezniük
rendeltetécszerű lrasznj]atra alkalrnas

Ío8i;:1tak 5túrjnt - altÓl e]állni, ha aa szerzóúú fó] tekintetében a
ke]lett volna zárni a közbeszerzési

3.4

"{

J4
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4,1 A i€lj§§itós határid*je

4'l' Á beszer;:és tárgYát kePező betene.Jslé: ieszá]Jításának, üzembc helyezésónek határideie:tiői*11 li;etéstő1 r:ámítoit 1?ü n.lr:, "v!IL,LJql,c}

3l8. oldaj

l*icll rneg;iliapocinak abban, hogy a S i;r;lb
Jcl*n sze r"ződés szerjnli előleg nregfizetését

" i. rószteijesítés;2 cjb utánfuló
1egke sőbb 84 rraptári n;p
- l1. rdszteljesítés: 2 db utánfLrtó
lrgi<c:őbL; 98 rraptár1 nlp
" ill, rószteljesítós: 2 rjb utánfutó
legkúsóbir 120 naptári nap

az Eladó az alábbiak szerint szállítja le:

határideje az előleg fi;etését követő

határid*je az e!őeg fi;etásót kóvető

határideje az elóleg íizetését követő

utá nfutót
kovetően ;

szál)ít ásj,

szállit;ssi,

s;ájlításj,

Feltil |negállaPodnal< abban, l:ogy az |-iadó a S;e rződés keretélren kóteles az eszközöket aneiljtlÖlt h;ldridóig Űzernbe h*lYcz-ni ó'; az eszkozöket üzembe helyezve, a szüks*ges hatósági1r:l;Úsekkr:lc]]áiVai] Vevőnek;jtadni iteijesitts lclópontja), Vevő előteljesitést elíogarj,

1'2 [l;cjr: rtndkívuli LuróP;lvel:Úlyhe lyzet kial;kulása miatt bekövetkező kásedelnies teljesítésc:etén scnrmifó]E kártéritésril nem kóte lezhető, eiacló köteles errőivevőt írásban órtesíteni,

5,/ Az [ladó ltöteierettségei a ieljesítés során;

5,1 Az Ilacjó koteies.n szerződés nlegvalósitását, v;iantint a hjbák kijavítás;it szigorúan asrerzőcjússei osszlrangi:an végezni. l(öt*les szigorúan alka]mazlcocnj vevő utasításaihoz

;];:;:;:'rr 
ÜgYben, akár emiiti a sterz.ócós akár ne m,.n *tf a beszerzést érinli, vagy arra

Az Iladó csak rencjeltetésszerű használatra alka]mas eszközt szállíthat ie,

I,::;:'r ::jfir::j 
|t,:pcsolatos elvérások; az eszkőzt teljes feiszereiéssel üzembe

5,2

5'4' Al i:l;cÚ koteles i;etart;ni rn]nrjen torvónyt, illetve áita]ános érvényű jogszai:;ilyt, szabvónyt,ilcly] rcr;cleletet ós egyób szabályzalot, u*Jv a szá|lítássaí, a teljesítendőJG . l5/oIeó l tJ tasokka l ós o flzctenclo dillr kiirl t apcso],:ros.

5 5 /'iz [1adrj kÖte]r':s kártalanítarri a Vevót rninc]en olyan szankció esetón, amelyet az előzőekbenentiitetl rentjellterések irreg:zege5feri.]ageró:en rrJr*-rv 5rerv v;gy hatóság megáílapít.l(otr:lts nregÓvni es kílr1;lanítan] tová|;b;,: a Veirőt minden igónrrytl ts;_r*res eljárássaJsr*l'nbr]n, anrelY bárrrlelY szabacJ;]rnj ;og. vidjegy, uJc*r, nóv vagy más vóclett.1,ogokí,}"rcü5Z*g{:5e mi]tt tlrcrL:] íct bór rrrely Il;dci *rav,áo;s,ag,iövetke zteben.

5'6' /t:zerzőrjést az EladÓ, illetve az []adÓval kolösen ajánlatot tevőknek kell teljesírenje, AztlaciÓ leijesítésében kÖtele§ közrerrrűkódni az olyan aivállalkozó *u urrp*ler, arnely al''Ózbr:;erzósi cljár;!sbarl részl Vett;;: t].rclÓ alkalrna:súgánat igazolúsában. [}adó kóteles aVtvóncl'l a ie l;*:Ítés sc,rár'r nlinrJ*r oly.rn atvallrlkozJ 
-Jevanását 

be_j*le rrl*li, am*lyet ar;jiltrIalái,r;n llÍjl'Il llÍ:VÍ]Zeil rneg cs a beje lenlessel együit nyilatkozr;a k*ll erró1, hcgy az általaigi:rlyi;'' vctirli kiv,:nt alvjii;tkozó f]{lf] áil liiráró okok hatálya al;rtt, A teljesítésikctelr;ettsÓ8et tülje5Ítheti a; Ilarjókónl szlrzőaa iatirr, u nem tern"}észetes szen:ély
il:i;:i::;j",,iif,iii; i] 

ezek valamelyike, mint *rrorre*, társaság átalakul vagy a szervezet

lL--=-U
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5 "7 , Az IlacjÓ, Vó8Y a nem természe te s szernély alválJalkozó jogutóclja is teijesítheti a

|.i:]i::.:*n Íoglalt kótelezettsége t, lra az Iladó, v38y ö nenr te rmé§zetes személy;tv,: ],l]il;zo itjőkijzben Ólal;rkult vagy jcgutódlássai megszűnt. A teljesírésben részt vevó;iv;lliali.,ozÓ}( nÉln vehetnek igánybr] saj;li tuljesítésük huseonöt százalékái nreghaladórnrr|úkben aivá]laikozót.

6. / lzerződés teljesítóse:

6,1, Í:*1ek ral,zt'lik, hogY a szerződés aklcor tekinthető t*ljesítettne k, h; a 4,3,. pOntbanmcghalárcrott lralárjdőn belüi, a;5.3. pr:rrtbarr szabólyozotl íeltét*|eket Iladó te|jesíti. AVrvíj a :,zerzórjÓS te ]j*5Íté5éne k ejisnl*r*séről (leljesités iy,;szalá*) v;rgy a, elismerést;legtlii;re,iásárÓi 1egkcsdi:b vaiarrrerrrlyi *-s;:ito;ók hiárrytalan ieszál]ilásától sz;]rnitolt 15 napon
be lul kijte ie s nYiialkozrri, A te lje rítes iga;clására Vevö részéról Holczhauser András ügyvezelő
;o1;,;sult, Vcvó az átac]áskar r;re gvizsglrlja, tszrevéte lezi az eszközöket.

6,;. A sle rlódés akkor tekinthető te ljesítettnek, ha§ az estkóz lzáliitása e rlokumentációban előírtak. és rencleitetóssrerű használatra
; i 

j<a jr-nas minősógi:en nregtöitént,
* ilzemlle he lYezésre a srLiksége; ciokunrenturnok rendelkezesre álln;rk,§ a szá]iítás, a szolgáltatás a szerzócjés feltótelei szerint történl, és csetolásra került a:z;mla nreilé n-rinden egyéb o1<nrény, arnil; fizetési feJtételek tiőirnak.

6,3 A Vevónek Jog0 !'Ú'l aZ átvetcli jegyzőkÖnyvben a hibák megszüntetésóre vonatkozólratiridőket megjelölni,

6''x Au IlaoÓ;z átadás-átvételi {úzernbe helyezési] eljárás keretében, a teljesítós feltételekéntjt;dja;
s magyar nyi:lvű kezelésj útnlutaló
* iratóságl, üze m|:e he lyezési engerJély, { íorgalmi e ngedély 

}§ jÓtállássaj kÖtelezetl§ég a forgalrni engedóiy kiállításátólszárnított 12 hónap

A sikerteierr átadás-átvéteii eljárás köl|ségei az Eiadót terhelik, amennyiben ez az Eladó*rdr:kkorribe n fe lnrerüldj okra vezethcló vissza.

6'5, (:1acjÓ kÜtelozetllé8et váll;l valarnennyi oiyan dokumentáció, illetve információ átadására,anlciY 
'r ke :,zÜlÓk r"ettrje ite tÓ,rsze rű h;r:zrrj]alához ós karbarrtar tásáhazszüksége s,

7.1 tel*k kópviselői

|11.1 
t'*r"l'*1Ője, kapcsolattartá5ra Ós teljesítésigazolásra kijelólt személy:]\ev; Ho]czlr;ruser András ügyvezetőCirn: 8230 BalatoilíL;red, Z;ll<nrryi ferenc utca 8.,l-r:vi:]ezési cín:: 1146 {3udapesl, i:tvárlrne;ej út ].-3,

[^nr;ii:

llatlilkú;;viselrlje: ffiffiffi#
lióv: NÉMi;TI-1 tŐRlNCZ
L ll] l.

1"cl.:

8ü00 sZÉK[Sre HÉnVÁí{, rlsKÁLls Űl ztz
+3670934939 3

Liglcb rze ;-zőrjésscl l<apcsr.l1ato: ügyiren ;ltj*l,: í'J[ lvlE 1nNL /tU ] ti(,l(r\
Te]:

t-rnaj l:

,+36Za262a942

§" l: \,l l1,1 J_iL*§t 1ú;*
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8,/ A sze rrődést biztosító meIlél<köteleIett§é8€k:

81 Atrlentrytbcrl a szerződó5 telj€§íté5e sorárr az Elacló olyan
nlcp,1.1;; toi,lák a;: icjói:en tortérró tellesi|esl, ü];:dónak azonnal
kóleIi.llrrrii-ől, ; nn ak okáról, vi iható idűlartanráról,

9.,'Ótállá5, szavatoslág;

9 1, A jótáli;r:i idő aiatt elvégze nciő garanciális ;avítá:okat az §iadó
a; Ilar,lti semnrilye n iagcírnen nem sz;irnolhat fe] költséget a
b,r:l1,,i a lriba a ne rn re ncjeltttó:szerű htlrznj];tból e recj,

!,;, ";tvó Lattjes haladúkt;.:];nul, iegkcsőbb; ludorrr;is:zerzóstől 5zamilolt 5rjl Ii"tc]L:l ; sztrzőrjéses koielezett:eg teljB5iieróvel kapcsolatban
h i;r nyoss;igá ró1.

9.3. |,]8''l lartoz]k;z Iladó jótállási kótelezettségébe az olyan hibákreldeltctésszerij h;:sznáiat, szüksóges karbantartás e]nru]asztása, külsőtlerlrnériye,

! {, 'li ilij;r;ii,t,:tt, 11""l.ujt bererrcJe;ésre az Elarló ; jótállási kötelezettségét köteles kiterjeszteni az,,;jánl;tran vállall jót;l1iási feltete lek sze rlnt.

körüiményekbe ütkózik, melyek
írásban ériesítenie kel] a vevőt a

kóteles elvégezni, ennek során
Vevőnek, kivéve, ha bizonyítja,

nepon balül órtesítenr
íe]merijlt bármilyen

elhárítása, amely nem
behatás, vagy vis major

9,1

].ü.

Eladó a szerződéskÖtéstŐ1 számított 5 évig szervízszolgáltatás keretében * külön díjazáseJlenóben - biztosítja az a]katrészel]átást, nely során az alkatrészellátás legkésőbb a vevőinie6renCelést követő 3 héten belül raktárró] biztosított.

Egyób rendeikezósek:

1ü, L, A :ze riődás rrrúrjositására kizáróiag irásbal kerűlhet sor.

1Ü 2 A Vt';Óvej tőrténó kr:rnmunil<ációban, és az egye' feladatok elvégzése során az eiektronikusl-t|;t i';r:ll eiőnYberr részesítenie az Il;rJónak. Á szerzódés teJjesítére lorán a dokumentálásr,:]l:kirllliliL;; ar:]athr:rcJolÓkon tőrtónik, é: csak a felelr áital elfogadütt ut0l§ó verziók kerülneklilnYc.rrt*;|ásr,r, [clek kótfj{:zettségel vjll;linal< tcvábbá arral hogy a rendezvónyek,l:íY'j/t8tú5!ri{, nlegbeszdlósek, stb. körülményeinek nlegterentlése során altcinyc;eli L;c1;:io,:,.rgol 5Z§ln CrOtt t; r l,jjlr.

10:J Il;idÓ villlalj; ;'t beszerzéseli rorán energiahalókany i;erendezések elónyben rószesitését, AzIilclÓ viili;lja,l:ogY clrrkunrcniumokat csak szükség e§et€n és csak a szűkséges terjerJelembenllYotl'ttilt, Újrahasznr,lsítot1 PaPirt alkalma; iroclai |;:pírfeihasznáiásában legalább 3o%_ban. {azÚjr':ha:;,no:itÚtt ányŰ8tÜrf;llom ezelcbgn; papirokban > 90,/,;),A papír-tal<arékosság érdekében;t nYlrntaiÓk aiaPbeiiiitasa a liótojc];]es nyornl;ltás, környezetbarát s;trkesztési elveket't]i',l]i1-1':r (il'rinirrrális margÓ, r,ninir,r,rális felier hely, kisebb belűméret, lerm*szetes en azulvalilatÚ:ji1 lzcm l]Ó|1 tarlásáva|), rltklronjkusan kornmunjkál, arnikor 1ehetséges.,4 használt]ÜP()[',il rzc]ektátrtan gyülr"i, ö türrerekct,,l,intapatronokat újratóiteti,

']-Ü'4' 5zr:rzódó fi:tr:k rnagukrE nózve l<óte]ezőni:k íogaclják e1, hogy az arra,jogosult ,llenőrzőszervek akcjlbeslerzéri 
"ljárást és aZ aZ aiaplalt r-lregkötott iierzlaes teij€§íté5ét rendszeresen
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e]lenórizlretik, es hogy ré,szűkre a jogs;lbaly szerintj iní*rmáció rnegadása üzleti titokra valóhlv;tkozássai nem tagadható rntg.

1Ü !, Al r];ilP e: a Vevő a szerződés icJóiartaima a]att kóteles egyirttrrrűkóclni.

1Ü 6' A s;crzűc]és lúnYeges Íeltéi,:leit órintő kdrcjésekben * icJeértve a íe lek álral lényegesnekrnjnősilett szerződóses Íeltóteieket rs * kizárólag felek képviselői jogosuílak órdemben
iIrÍ;llll],,, 

e'etlegeserr a szerződést mócJositani *n*iv kízárólag'írisban tehetó meg

1u'&' Abb'rir a; ese tbcn. ira ar IlarJÓ e llerr fe l:rárnolási e ljárást kezdernény*znéntit, vagy egyóbrnÓdon fizetéskcPtelenni váln;, Vtvő bárrnjkor felnronclhatja a Eeer;ődósi az Eladó írásos;ljánlolt levelében történő értesítése útj;!rr, kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében íoglalt es€t€t.§bb*n az esetben a Vevő csak a már les;á|lított berendezés rnegfizetésére kgtelezh*tő, egyébkártérítúsr*, vagy kártalanításra az Eladú nem tarthat ic;"yt

1Ü ? VcvŰ kotel*s a ,lzerződósl ÍelmoncJan l! vaiiy - a ptk.-ban íoglaltak sz€r;nt - attól elállni, ha a:;z*trijdÉ:s nregkÓte:et kovetőett jut lirrlornására, hogy az Eladó tekjntetébfn a l<özbeszerzésje'lj;ir;r rrlrán i<izjrÓ ok é]it Íenn, ti*;Óri kikr:iletl vclŰzárnia kózbesz*rzÉsieljárásból,

1ü'10 A külföídi adóilletőségű nye rtes ajánlattevő köteles a szerzótjéshez arra vonatkozómeglralalnraz;ist csatolrri, hclgy;:z ilietósóge s.erinti 
"oot.,ator*gtól a magyar aclóhatóság

mn::,j::l;;:'''-t 
az Iladóra vonatko:Ó acjatokat az országok kózötti jogsegély

10 i1' A' §;crzijtjés és ':rnak r-enclelkezésci órtelrléberl készLrlt bármely okjrat, egyűtiesen alkotják aFe]ek korőtt az e tárgYban létrejótt teljes Szerzőoart, *"rv felvéltla a Felek rnjnden korábbiirásbeli Ós szóbelj melgá|JaPodá'jt, n-'"g*gyezését, tárgyalását vagy bárnrely megbeszélését, ,4§ze rződósbe foglalt nrellékletek a Szerlődés e]vilaszthJtxian raszet képezik:1. sz, mellék]et; §szközök specifikációju--i, rr.rr*rzési cJokunrentumokbankiadott, ;iz ;janlatb;n szerepló műszaki ajánlat szJrintJ
A 1tlen s:erzóiJÓ-sben llern szabálYozott kércjésekben a Közbeszer-zési tórvényben foglaltak és a

;:]:r1]i"-nYl<ÖnYv 
vonatkozÓ re ncjrÍke zóst]t, tuvibbé a vunatkrszúegyób jogsz;bályck előírásai az

Jelen szerrűdr:; 2 PÓldÍ:rrYi:an kélzüit, meiyből :l pid. a Vevőt és 1pld. az Iiadót illetirneg.

,,,:,,l^|:.: ! 
a la L ő Rl lu L: z

Kelt; |Jutlapest. 2c?ü mórcius ].§. .',jöl,"jÍl"f-ffiH.:g,Í:*rri,:.

Magyar VitorláÍXÜdé*i" N;"pr;}it Kn,
V evo

Hoiczhauser Á,ndrás
Ligyve :etó
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