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II.szakasz: Tárgy

Médiatervezés és -vásárlás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665605Fax:Telefon:E-mail:

ZoltánKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Médiatervezés és -vásárlásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000781802022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 19308760241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Erős Attila

eros.attila@uni-obuda.hu +36 16665751
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IV. szakasz: Eljárás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az Óbudai Egyetem hirdetéseinek és reklámjainak, pr-anyagainak – nyomtatott, elektronikus és online – megjelentetése médiavásárlás 
útján magyar és angol nyelven, valamint a médiamegjelenéssel kapcsolatos egyes gyártási feladatok ellátása keretszerződés alapján. 
 
A szerződés keretén belül ellátandó feladatok : 
 
Ügynökségi feladatok ellátása, ennek keretében 
a)        Koncepcionális marketing tervezés, marketing stratégia kialakítása 
b)        Projectmanagement, koordináció 
c)        Google alapú kampánymenedzsment (adwords, remarketing, YouTube, stb.) 
d)        Közösségi média hirdetésmenedzsment (poszt promo/Facebook ads)  
e)        Szövegírás, kreatív copywriting a webre, a hirdetésekhez, a közösségi média felületekre 
f)        Grafikai anyagok tervezése - online és offline hirdetésekhez 
g)        Grafikai anyagok mutálása (online és offline) 
 
Gyártási feladatok ellátása: 
a)        Rádióspot 
b)        Kisfilm (magyar/angol nyelvű) 
c)        Spot (hallgatókkal) 
d)        TikTok kisfilmek elkészítése  
 
Sales kommunikáció  
PR filmek, spotok, hirdetések elhelyezése az alábbi médiumokban: 
a)        Folyamatos médiakampány (KPI alapú mérhető longtail kampányok - a mért adatok alapján hatékonyság szerint súlyozva) 
-        Facebook, Instagram hirdetés 
-        Google SEM kampány hirdetési keret (kereső kampány, geotarget és érdeklődési kör alapján) 
-        Remarketing kampányok (Google, Facebook, Programmatic)         
-        TikTok tartalmak  - Havi 4 nem hirdetett tartalom készítése  
b)        Kiemelt időszakok kampányai: 
-        Display hálózatok, Programmatic kampány (Google Display, Infinety) image hirdetés 
-        TikTok tartalmak 
-        Youtube preroll hirdetések (a videók hirdetéssel támogatása)         
-        Citylight kampány 
-        Járműreklám (Budapest és távolsági buszok) 
-        Rádióreklám         
-        Oktatással kapcsolatos online oldalakon reklámok 
-        Oktatással kapcsolatos print kiadványokban reklámok. 
 
A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az Ajánlattevő az 1. értékelési szempont (ajánlati ár) keretén belül az 1.1. alszempontra 70,00 pontot, az 1.2. 
alszempontra 50,00 pontot, az 1.3. alszempontra 50,00 pontot, az 1.4. alszempontra 50,00 pontot, az 1.5. 
alszempontra 100,00 pontot, az 1.6. alszempontra 60,00 pontot, az 1.7. alszempontra 50,00 pontot, az 1.8. 
alszempontra 50,00 pontot, az 1.9. alszempontra 150,00 pontot, az 1.10. alszempontra 70,00 pontot, az 1.11. 
alszempontra 100,00 pontot, a második értékelési szempontra 200,00 pontot kapott.

Szöveges értékelés:

1000New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelő tartalommal igazolta alkalmasságát. 
 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
1. Ajánlati ár 
1.1. Rádióspot gyártása (nettó Ft): 240 200  
1.2. Kisfilm gyártása (nettó Ft): 12 000 000  
1.3. Spot gyártása (nettó Ft): 90 000  
1.4. TikTok kisfilmek gyártása (nettó Ft): 90 000  
1.5. Koncepcionális marketing tervezés, marketing stratégia készítése (nettó Ft/óra) : 150 000  
1.6. Projectmanagement, koordináció (nettó Ft/óra): 16 000  
1.7. Google alapú kampánymenedzsment (nettó Ft/óra): 15 000  
1.8. Social hirdetésmenedzsment (nettó Ft/óra): 15 000  
1.9. Szövegírás, kreatív copywriting (nettó Ft/óra): 15 500  
1.10. Grafikai anyagok tervezése (nettó Ft/óra): 15 000  
1.11. Grafikai anyagok mutálása (nettó Ft/óra): 11 000  
2. A reklámügynökségi vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember – M/2. alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai 
tapasztalata (hónap): 36 

24670827244New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1025 Budapest, Felső Zöldmáli Út 72.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

109A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A szerződés keretösszege nettó 55.000.000 forint, amelynek keretén belül a nyertes ajánlattevő ajánlata az alábbi egységárakat 
tartalmazta:  
1.1. Rádióspot gyártása (nettó Ft): 240 200  
1.2. Kisfilm gyártása (nettó Ft): 12 000 000  
1.3. Spot gyártása (nettó Ft): 90 000  
1.4. TikTok kisfilmek gyártása (nettó Ft): 90 000  
1.5. Koncepcionális marketing tervezés, marketing stratégia készítése (nettó Ft/óra) : 150 000  
1.6. Projectmanagement, koordináció (nettó Ft/óra): 16 000  
1.7. Google alapú kampánymenedzsment (nettó Ft/óra): 15 000  
1.8. Social hirdetésmenedzsment (nettó Ft/óra): 15 000  
1.9. Szövegírás, kreatív copywriting (nettó Ft/óra): 15 500  
1.10. Grafikai anyagok tervezése (nettó Ft/óra): 15 000  
1.11. Grafikai anyagok mutálása (nettó Ft/óra): 11 000  
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

24670827244New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1025 Budapest, Felső Zöldmáli Út 72.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempont vonatkozásában: egyenes 
arányosítás módszere szerint került sor az ajánlat értékelésére. 
 
Az 1. "Ajánlati ár" értékelési szemponthoz kapcsolódó alszempontok megnevezése, súlyszáma: 
1.1. Rádióspot gyártása - súlyszám: 7  
1.2. Kisfilm gyártása - súlyszám: 5  
1.3. Spot gyártása - súlyszám: 5  
1.4. TikTok kisfilmek gyártása - súlyszám: 5  
1.5. Koncepcionális marketing tervezés, marketing stratégia készítése - súlyszám:10  
1.6. Projectmanagement, koordináció - súlyszám: 6  
1.7. Google alapú kampánymenedzsment - súlyszám: 5  
1.8. Social hirdetésmenedzsment - súlyszám: 5  
1.9. Szövegírás, kreatív copywriting - súlyszám: 15  
1.10. Grafikai anyagok tervezése - súlyszám: 7  
1.11. Grafikai anyagok mutálása - súlyszám: 10 
 
A 2. értékelési szempont megnevezése és súlyszáma: 
Reklámügynökségi vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember – M/2. alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai 
tapasztalata (hónap) - súlyszám: 20

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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14806380241Markweb Kft., Magyarország 1021 Budapest, Hűvösvölgyi Út 54

Ajánlatkérő (AK) az Ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzítettek szerint minőségi értékelési szempontként határozta meg a 
„reklámügynökségi vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember – M/2. alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai 
tapasztalatát”.  
 
Az M/2 alkalmassági feltétel rögzítette, hogy „alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik egy fő egyetemi vagy főiskolai 
szintű, gazdasági vagy kommunikációs felsőfokú végzettségű és legalább 36 hónap reklámügynökségi vezetői tapasztalattal 
rendelkező szakemberrel”.  
AK előírta, hogy reklámügynökségi vezetői tapasztalat alatt koncepcionális marketing tervezésért és marketing stratégia 
kidolgozásáért felelős szakembernek hagyományos (pl. print, rádió) és online (pl. Facebook, TikTok) reklámeszközöket 
használatára egyaránt épülő kampányban való részvételét érti, annak a tervezéstől a kivitelezésig, az eredmények 
összefoglalásáig. 
 
Ajánlattevő (AT) a felolvasólapon akként nyilatkozott, hogy az általa megajánlott S.D. reklámügynökségi vezetői szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakember – M/2. alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai tapasztalata 119 hónap. 
 
A dokumentációban AK előírta, hogy az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásához AT-nek be kell nyújtania a 
szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakember tekintetében az adott szakember által aláírt olyan részletességű szakmai 
önéletrajzot, amelyből az értékelési szempontra tett megajánlás mértéke egyértelműen megállapítható. 
Az önéletrajzban feltüntetett szakmai tapasztalat esetében a számítás alapja a hónap, tehát a megszerzett szakmai tapasztalatot 
egész hónapokban szükséges feltüntetni az önéletrajzban a következő formátumban: éééé.hh-éééé.hh (azon hónapok 
tüntethetők fel, melyekben a megajánlott szakértő az adott pozícióban a hónap egészében dolgozott). Szakmai tapasztalatként 
az ajánlati felhívás megküldését megelőzően megszerzett szakmai tapasztalat vehető figyelembe. A több projekten végzett 
párhuzamos munkavégzés esetén a megszerzett szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe AK szakmai 
tapasztalatként. 
 
AT ajánlatában benyújtotta S.D. szakember szakmai önéletrajzát, amely nem támasztotta alá a felolvasólapon tett megajánlást, 
ezért AK hiánypótlási felhívást bocsátott ki AT részére, melyben felhívta AT-t, hogy megajánlását alátámasztani szíveskedjen oly 
módon, hogy a bemutatott szakember szakmai önéletrajzában a „reklámügynökségi vezetői tapasztalat”-ként elfogadható 
valamennyi szakmai tapasztalatát – az elfogadhatóság megítéléséhez szükséges részletezettséggel – tüntesse fel.  
 
AT ismételten benyújtotta S.D. szakember szakmai önéletrajzát, azonban abban további, az értékelési szempont keretében 
figyelembe vehető szakmai tapasztalat feltüntetésére nem került sor. 
Az önéletrajzban AT mindösszesen 52 hónapnyi reklámügynökségi vezetői szakmai tapasztalatot mutatott be, tehát az 
alkalmasság igazolásához szükséges 36 hónap szakmai tapasztalaton túlmenően mindössze 16 hónap reklámügynökségi vezetői 
szakmai tapasztalat alátámasztására került sor. 
A 2. értékelési szempont vonatkozásában tehát AT a felolvasólapon megajánlott 119 hónap többlet szakmai tapasztalatot nem 
tudta alátámasztani. 
 
A Kbt. 71. § (6) bek. alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 
A Kbt. 71. § (9) bek. a) pont alapján, ha az értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat 
és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül 
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett 
adatot alátámasztani, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
A fentiekre tekintettel AT ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapján - mivel az "egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek" - érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

22288332241Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1034 
Budapest, Bécsi Út 96/B

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

2022.07.10Lejárata:2022.06.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő (AK) az Ajánlati felhívás II.2.5) pontjában rögzítettek szerint minőségi értékelési szempontként határozta meg a 
„reklámügynökségi vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember – M/2. alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai 
tapasztalatát”.  
 
Az M/2 alkalmassági feltétel rögzítette, hogy „alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik egy fő egyetemi vagy főiskolai 
szintű, gazdasági vagy kommunikációs felsőfokú végzettségű és legalább 36 hónap reklámügynökségi vezetői tapasztalattal 
rendelkező szakemberrel”.  
AK előírta, hogy reklámügynökségi vezetői tapasztalat alatt koncepcionális marketing tervezésért és marketing stratégia 
kidolgozásáért felelős szakembernek hagyományos (pl. print, rádió) és online (pl. Facebook, TikTok) reklámeszközöket 
használatára egyaránt épülő kampányban való részvételét érti, annak a tervezéstől a kivitelezésig, az eredmények 
összefoglalásáig. 
 
Ajánlattevő (AT) a felolvasólapon akként nyilatkozott, hogy az általa megajánlott Sz.P.Á. reklámügynökségi vezetői szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakember – M/2. alkalmassági feltételt meghaladó – szakmai tapasztalata 112 hónap. 
 
A dokumentációban AK előírta, hogy az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásához AT-nek be kell nyújtania a 
szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakember tekintetében az adott szakember által aláírt olyan részletességű szakmai 
önéletrajzot, amelyből az értékelési szempontra tett megajánlás mértéke egyértelműen megállapítható. 
Az önéletrajzban feltüntetett szakmai tapasztalat esetében a számítás alapja a hónap, tehát a megszerzett szakmai tapasztalatot 
egész hónapokban szükséges feltüntetni az önéletrajzban a következő formátumban: éééé.hh-éééé.hh (azon hónapok 
tüntethetők fel, melyekben a megajánlott szakértő az adott pozícióban a hónap egészében dolgozott). Szakmai tapasztalatként 
az ajánlati felhívás megküldését megelőzően megszerzett szakmai tapasztalat vehető figyelembe. A több projekten végzett 
párhuzamos munkavégzés esetén a megszerzett szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe AK szakmai 
tapasztalatként. 
 
AT ajánlatában benyújtotta Sz.P.Á. szakember szakmai önéletrajzát, amelyben nem került részletezésre a szakember 
reklámügynökségi vezetői tapasztalatként elfogadható szakmai tapasztalata, ezért AK hiánypótlási felhívást bocsátott ki AT 
részére. AK felhívta AT-t, hogy megajánlását alátámasztani szíveskedjen oly módon, hogy a bemutatott szakember szakmai 
önéletrajzában a „reklámügynökségi vezetői tapasztalat”-ként elfogadható valamennyi szakmai tapasztalatát – az 
elfogadhatóság megítéléséhez szükséges részletezettséggel – tüntesse fel.  
 
AT ismételten benyújtotta Sz.P.Á. szakember szakmai önéletrajzát, azonban abban – figyelemmel a párhuzamos időtartamokra – 
mindösszesen 101 hónapnyi reklámügynökségi vezetői szakmai tapasztalatot mutatott be, tehát az alkalmasság igazolásához 
szükséges 36 hónap szakmai tapasztalaton túlmenően mindössze 65 hónap reklámügynökségi vezetői szakmai tapasztalat 
alátámasztására került sor. 
A 2. értékelési szempont vonatkozásában tehát AT a felolvasólapon megajánlott 112 hónap többlet szakmai tapasztalatot nem 
tudta alátámasztani. 
 
A Kbt. 71. § (6) bek. alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 
A Kbt. 71. § (9) bek. a) pont alapján, ha az értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat 
és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül 
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett 
adatot alátámasztani, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
A fentiekre tekintettel AT ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapján - mivel az "egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek" - érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.06.30

2022.06.30


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


