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‚9600 Sárvár, Hunyadi János utca
A Számú személyazonosító igazolvánnyal
1, 4/41. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a
igazolta, Lakcímét a
igazolvánnyal
mint eladú (a továbbiakban: Eladó)
lakcímet
igazolú
hatósági
igazolta
Számú
UDVARDI LÁSZLÓ
9600 Sárvár, Hunyadi János
Számú személyazonosító
utca 1. 4/41. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a
igazolvánnyal igazolta, lakcímét a
számú lakcímet igazolú hatósági igazolvánnyal igazolta mint haszonélvezö (a
továbbiakban: Haszonélvező)
másrészről: BODÓ EVELIN EDIT
9600 Sárvár, Vásár tér 4. fsz.
3. ajtó szám alatti lakos. magyar állampolgár, aki személyazonosságát az
zámú személyazonosítú igazolvánnyal
igazolta, lakcímét a
Számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
együttesen mint Felek kbzött az alábbiak szerint:
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Szerződés tárgya
1
Az Eladó jelen okirat aláírásával eladja a Vas Megyei Kormányhivatal Főldhivatall Főosztály Földhivatali Osztály 4.
1.
(Sárvár) ingatlan-nyilvántartásban a SITKE zártkert 1271/2. helyrajzi szám alatt felvett „szőlő és gazdasági épület”
megnevezésű, 858 négyzetméter területű, 2,99 AK értékű, egészben a tulajdonát képező ingatlanát (továbbiakban: Ingatlan)
annak minden természetes és tőrvényes tartozékával együtt a kölcsönbsen kialkudott 1.000.000,-ft, azaz EGYMILLIÓ forint
vételáron BODÓ EVELIN EDIT yevőnek. Felek a feltűnő értékaránytalanságon alapuló megtámadási jogot kizárják.
Haszonélvező kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező Ingatlanon fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogáról
2.
ezennel feltétlen és visszavonhatatlan ellenérték nélkül, ajándékozás jogcímén lemond gyermeke, az Eladó javára. Mivel a
lemondás egyenesági rokon javára történt, erre tekintettel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 17.5. (1) bek. p.)
pontja alapján jelen lemondás mentes az ajándékozási illeték alól.
Az Ingatlant terheli Ill/l. sorszám alatta Haszonélvező javára bejegyzett holtig tartó haszonélvezeti jog. Az Ingatlant
3.
illeti Sitke zártkert 1266 hrsz-t és 1271/1-hrsz-t terhelő útszolgalmi jog.
4.
A Vevő ezennel adásvétel jogcímén megvásárolja az 1.1. pontban körülírt Ingatlant az Eladótól az 1. pontban
körülírt vételárért,
Vételár
2
A Vevő jelen szerződés aláírásának napján az Eladó kezeihez 100.000,- Ft, azaz EGYSZÁZEZER forint összeget vételárI.
részletet jogcímén készpénzben megfizetett. Az Eladó ezen összeg hiánytalan átvételét a jelen szerződés aláírásával elismeri
és nyugtázza.
Felek megállapodnak abban, hogy a fennmaradó 900.000.-Ft, azaz KILENCSZÁZEZER forint vételár-részletet a Vevő
2.
készpénzben akkor fizeti meg az Eladó részére, amikor is az Eladó a Vevő felé hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 23. 5-a és kapcsolódó 5-al
szerint biztosított hatáskörben eljárva a mezőgazdasági igazgatási szerv nem hozott olyan döntést, amely az adásvételi
szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról szól vagy arra irányul.
3.
Eljáró ügyvéd tájékoztatja a szerződő Feleket arról, hogy mind az illetékes jegyző az elövásárlási jog gyakorlására
irányuló tájékoztatását, mind pedig a mezőgazdasági igazgatási szerv a jóváhagyásról szóló határozatát közvetlenül eljáró
ügyvéd részére kézbesiti, igy eljáró ügyvéd értesíti a szerződő Feleket a fenti feltételek bekövetkezéséről,
4.
Vevő a 2. pontban foglalt vételárrészletet az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül készpénzben köteles az
Eladó részére megfizetni.
Felek nyilatkozata Földforgalmi tv. alapján:
Vevő kijelenti, hogy nem minősül földművesnek és nem minősül pályakezdő gazdálkodónak.
Felek tudomásul veszik, hogy a Földforgalmi tv. alapján az 1.1. pontban kórülirt Ingatlan tulajdonjogának megszerzése
hatósági jóváhagyáshoz kötbtt. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele jelen szerződés hatósági jóváhagyása.
Földforgalmi tv. 10. 5 (2) bekezdése alapján Vevő kijelenti, hogy az 1.1. pontban körülírt Ingatlan tulajdonjogának
megszerzésével a birtokában (tulajdonában, baszonélvezetében, vagy bármely más érvényes jogcímen használatában) álló
föld területnagysága a megszerezni kívánt Ingatlan területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt, így
tulajdonszerzése nem ütközik a Földforgalmi tv. 10.9. (2) bekezdéséheri és a 16. 5. -ban foglalt fóldszerzési és
birtokmaxi mumba.
3
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Udvardi László Eladó

Bodó Eveliri Edit Vevő

Udvardi László Haszonélvezó
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Vevő kijelenti, hogy nem rendelkezik részarány-tulajdonnal és termelőszövetkezeti külön-lapon nyilvántartott részarány
tulajdonnal (együtt részarány- tulajdon).
Vevö kijelenti, hogy Öt sem a Föld’o.gaimi tv., sem más jogszabá y alapán envásacási Jog nem illeti meg. Eliáró gvvéd
tájékoztatja a fe;eket arról, hogy a begyközségekrói szóló 2012. év CCXX. röré.ny 20/A. értemében a oorszőö termöney
5
kataszteréaer nvi’vá”tartott föld e adása esetén elővásárlási og ileti meg
a borszölő termőrelyi Kataszteréber nyiivántartott
szomszédos földet használó hegyközségi tagot, ba ezen jogának érvényesítését mege!özö 24 hónapban a föld fekvése
szerint Illetékes hegyközségben vagy azzal szomszédos hegyközségben folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett.
Felek
tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely elővásárlásra jogosult elővásárlási ogát gyakorolja, az elővásárlásra
jogosult a
Vevő helyébe lép, a jelen Szerződés pedig az Eladó és a yevő között megszúnik. Erre az esetre Felek
kölcsönösen
kötelezettsége: válainak ara, hogy jelen szerződés Felek közti megszinésé: ova:ö 8 (nyolc) napon nekI
e!számo na
egyniássa’. Eladó ez esetben köteles a megfizetett vételárat a Vevónek a megszúnést követő 8 (nyaic) napon
heti’
vitsza,zerni.
Vevő kijelenti, hogy a Földforgalmi tv. 13.5. (1) bekezdése alapján kotelezettséget vállal arra, hogy az
Ingatlan
használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosí
tási kötelezettségének,
továöbá vállalja, hogy az Ingatlant a tulajdonszerzés idöpontjától számított 5 (öt) évig
a Földforgalmi tv. 13. S (3)
bekezdésben meghatározott esetek kivételével más célra nem hasznosítia.
Elacó kijeent’, hogy az 1. portba körülk Ingatlan nincsen harc-ad k szemé’y haszná atában. Vevő kötelezettséget
vállal arra, hagy amennyiben az Ingatlan harmadik személy baszráatában lenne.. igy a Födfo’ga:mi tv.
13.5. (4j bekezdés
alapján a fennálló fö,dnaszr,áiati jogviszony cötartamá: nem hosszabaha meg, és megszűnését követő
döre a E öldforgalmi
tv. 13.5. (1) bekezdésében írt kötelezettségek teljesítését vállalja.
Vevő a Földforgalmi tv, 14. 5(1) bekezdése alapján kijelenti, hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgált
atásnak
teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-,
vagy egyéb
tartozása.
Vevó a Fölcfo-galm tv. lá. 5. (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy vele szemben a szerzést nnegeiözŐ 5 éven bel
nem
ál;ao’tottá< meg, hogy a szerzési <orlátozások megkerülésére irányuló iogjgyletet kotötL
Felek büntetőjogi feielősségük tudatában kijelentiK, hogy az Elaoó a Vevőnek nem közeli hozzátartozója. A
Vevő
kijelenti, hogy magyar állampolgár, az Ingatlan tulajdonjogának általa való megszerzése a Földforgalmi tv. 10.
5-a alapján jogi
akadályba nem ütközik.
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D:ak, káltségek, etel.
A Jelen szerződés megKőtésévei felmerü.ő díJakat, mint a niunkadfjat, mely összege 55.000,-Ft,
azaz örvenötezer forint,
költségeket (1.00’D,-Ft/tulajdon’ lap) a Vevő fizeti meg eljáró jogi kéoviselő részére, azzal, boy arnennyisen
az elővásáriásra
jogosult lép a Vevő helyébe, Úgy az a Fél köteles viselni ezen ügyvédi munkadíj összegét, akinek a javára az ingatlan
átruházás
létrejön. A tu:ajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével (6.600,-Ft/ingatlan) kapcsolatos
költségeket
és a tulajdon-átruházási illetéket (mely törvényi mentesség/kedvezmény hiányban az ingatlan forgalmi értékének
4%-a) az
köteles viselni, akinek a javára mint vevő javára az átruházás érvényesen és joghalályosan megtörténik.
Szerződő felek Kijelentik, nogy a jelen ügyre iráryadó hatá yos adó- és Iletékózetési ogszabályok vonatkc.zó
rende kezéseit
megismertéK, az e’Ienjegyző ügyvédtői az erre irányuló részletes tájékoztatást megkapták
S
Szavatossao
1. Vevő kijelenti, hegy az 1.1. pontban körülírt Ingatlan tulajdoni lapjának teljes tartalmát megismerte. Az Ingatlan
tulajdoni
lapján elintézetlen széljegy nincs.
2 Vevő kijelenti, begy az 1.1. pontban körülírt Ingatlant megtekintette, annak állapotát, telekbatárait ismeri,
$ az Ingatlant
jelenlegi állaootában a szerzódés tejesitésekért e’fogacja. Eladó a vétel tárgyának hbát.arságáért
a Vevő által is ismert
hibák kivételével szavatosságga’ tartozik. Vevő nem hivatkoz.bat o1yar kbára, nie’yet a megtekintés
során észlet, vagy azt
a;apos gondosság mellett észlelnie kellett vona.
3. Eladó nyilatkozik arról, hogy az adásvétel tárgyát képező Ingatlannak általa ismert rejtett hibája nincs, amely nyilatkozatáé
rt
szavatol,
4. Eladó szavatolja az Ingatlan per-, igény és tehermentességét az 1.3. pontban foglalt terheken túl. Eladó
szavatosságot vállal
továbbá arra, hogy ban1.adik személynek az ngat’aron nem ál fenn az ngatIannyiIvántai1áson kivu olyan
jogosultsága,
amely a Vevőt az Ingatlan birtokásában, haszná,atába.n akadáyozza, letve eorlározza, vaamint nem áll
fenn olyan
jogosultság, me yből a birtokbaadást megelőző időszakból származóan Vevőnek bármey jogcímen izetési
kötelezettsége
keletkeznék
5. Felek akként nyilatkoznak, hogy az Ingatlanon található gazdasági épület hasznos alapterülete 50 m2-nél kisebb,
így az
épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet 15. (2) bekezdés
a) pontja alapján
energetikai tanósítványt készíttetni nem kell.
6. Felek tuoomásu veszik eljáró ügyvéd táé’<oztatását arra vonatkczöan, hegy az összekötő és fe;használó berendezések
ről,
valamint a potenciálisan robbanásveszéiyes közegnen műköüő vIllamos berendezésekrő és védelmi ‘endszeey,ró
l szóló
40/2017. (XII. 4.j NGM rendelet 1. rne:Iéklet :13.2.
fb) ponta alapán az uzemeltető tulajdonosváltozáskor köteles a
lakóingatlan villamos beiendezésének villan”os biztonsági felülvizsgálatának elvégzéséről gondoskodni kivéve, ha
fázisonként
32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túráramvédelem van, és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű
áram
védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.
—

—

Udvordi László Elodó

Udvordi László Huszonélvező
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Bodó Evelin Edit Vevő

Ügyvéd
0600 Sárvár. Batthyány ti 10-21. 1/g

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult a jelen szerződéstől elállni, amennyiben az 1.1. pontban írt Ingatlanra
jelen okirat aláírását követően harmadik személy javára az ingatlan-nyilvántartásba olyan jogot jegyeznek be, ami a Vevő
tulajdonszerzését korlátozza, illetve akadályozza. Elállás esetén a szerződés a megkötésére visszamenő hatállyal szűnik meg, és
a már teljesített vételárat az Eladó az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételétól számitott S (nyolc) napon belül köteles a Vevő
részére visszafizetni.
6
Birtoka adás
1. Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nem lép az Ingatlan birtokába. Az Eladó és Haszonélvező a teljes vételár
megfizetésének napján adja, míg a Vevő ez időtől veszi birtokba az adásvétel tárgyát képező Ingatlant. Ezen naptól viseli a
Vevő az Ingatlan terheit és szedi a hasznait. A birtokátruházással a kárveszély is átszáll a Vevőre. Az Eladó és Haszonélvező
szavatolja, hogy a birtokátruházás napján tartozás semmilyen jogcímen nem áll fenn az Ingatlan tekintetében.
2. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlan birtokbavételétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül intézkedik
az Ingatlan fogyasztásmérőinek saját, vagy általa megjelölt személy nevére történő átírása érdekében.
3. Eladó és Haszonélvező köteles a birtokbaadás napjáig az Ingatlant valamennyi ingóságával együtt elhagyni.
7
Bejegyzési engedély
1. Eladó és Haszonélvező kötelezettséget vállal arra, hogyha és amennViben a Vevő a jelen szerződés 2. pontjában foglaltak
alapján vételár-fizetési kőtelezettségének eleget tett, feltétlen ás visszavonhatatlan hozzájárulását és beleegyezését adja
ahhoz, hogy a SITKE zártkert 1271/2. hrsz. alatti Ingatlan egészére adásvétel jogcímén a Vevő tulajdonjogát 1/1-ed arányban
az ingatlan-nyilvántartásba az Eladó 1/1-ed arányú tulajdonjogának és a Haszonélvező holtig tartó haszonélvezeti jogának
egyidejű törlése mellett bejegyezzék.
2. A szerződő Felek egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy az Eladó és Haszonélvező bejegyzési engedélyt tartalmazó
tulajdonjogról és haszonélvezeti jogról lemondó nyilatkozatát az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas alakban eljáró
ügyvédnél S eredeti példányban letétbe helyezi, amelyet eljáró ügyvéd az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv jelen
adásvételi szerződést jóváhagyó határozatának megérkezését, valamint a vételár teljes körű kifizetését követő 8 napon belül
köteles beadni a jelen jóváhagyott (záradékolt) adásvételi szerződéssel együtt az ingatlan-nyilvántartási hatósághoz. A
felek megállapodnak abban, hogy ha és amennyiben a jelen adásvételi szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv nem
hagyja jóvá, vagy—az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó szabályok okán nem a jelen szerzódó Felek között hagyja jóvá,
úgy eljáró ügyvéd a bejegyzési engedélyeket Eladónak köteles haladéktalanul visszaadni. Felek jelen szerzódés aláírásával,
eljáró ügyvéd pedig ajelen szerződés ellenjegyzésével a jelen letéti szabályokat elfogadják.
-

—

—
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-

Meghatalmazás
S
1. A szerződő felek megbízzák a jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és egyben meghatalmazzák az illetékes
hatóságok, illetve szervek ügy többek kőzőtt illetékes jegyző, illetékes Földhivatali Főosztály, helyi fö!dbizottság) e!őtti
eljárásokban való teljes körű képviseletük ellátására Dr. Dancsecs Aliz ügyvédet (9600 Sárvár, Batthyány utca 19-21. 1/9.
KASZ: 36081100), hogy Őket akár együttesen, akár önállóan is teljes jogkörrel képviselje. A jelen szerződést szerkesztő és
ellenjegyző ügyvéd kijelenti, hogy ezen megbízást és meghatalmazást elfogadja.
2. Felek és az eljáró ügyvéd kijelentik, hogy a jelen szerződés egyben tényvázlatként is szolgál, ennek megfelelően ehelyütt
megállapítják a Felek, hogy az eljáró ügyvéd tájékoztatta a Feleket az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályokról, és a
Felek aláirásukkal elismerik, hogy az eljáró ügyvéd a Feleknek teljes körű tájékoztatást adott.
9
Egyéb
I.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a Jelen okirat a Földforgalmi törvény 21. 5-a szerinti, „a tulajdonos által elfogadott
vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződés”, amelyet Eladónak a felek aláírásától számitutt 8 napon belül a
mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldenie jóváhagyás céljából. Ha az előzetes vizsgálat eredményekéot a
mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, akkor végzésben megállapítja a
szerződés közzétételre való alkalmasságát és hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét, az adásvételi szerződést pedig
megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározottak szerint hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodásori
alapuló etövásárlási jog jogosultjaival.
Amennyiben elővásárlásra jogosulttól a 60 napos kifüggesztés időtartama alatt érvényes elfogadó nyilatkozat érkezik, úgy az
elővásárlásra jogosult a jelen adásvételi szerződés szerinti Vevő helyébe lép az elfogadó jognyilatkozatának eladóval történt
közlése napján. A kifüggesztést követően a szerződés a helyi fóldbizottság (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara) és a mezőgazdasági igazgatási szerv részére is megküldésre kerül jóváhagyás céljából. A Felek
tudomással birnak arról, hogy a jelen szerződés a kifüggesztés és hatósági jóváhagyást követően kerülhet benyújtásra az
illetékes földhivatalhoz a Vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha és amennyiben bármely jogosult él elővásárlási jogával, s így elfogadó
2.
nyilatkozatának Eladó részére történő megküldése napján a jelen szerződés szerinti Vevő helyébe lép, azon esetben egyik fél
sem jogosult a másikkal szemben igényt érvényesíteni, az elővásárlási jog fennállását a Felek ismert üzleti kockázatnak
tekintik. Eladó kifejezetten is kötelezettséget vállal arra, hogy az elővásárlásra jogosult fellépése esetén a részére kifizetett
vételárat maradéktalanul visszafizeti a Vevő részére az elővásárlási jog gyakorlását követő 8 napon belül.
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Eljáró Ügyvéd kifejezetten fel’nvja a FeleK, de külorös tek.ntettel a Vevő figyelmét arra. hegy az elővásárlási Jog
3.
Esetleges gyakorlásából a Vevő számára az ugyvédi munkadi; ás költségek viselése tekintetében hátrányos
következmények adódhatnak. Vevő kijelenti, hogy ezen felhívást megértette.
Felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, és szerződéskötési képességük korlátozva nincs.
4.
szerzőöő Felek jelen okirat aláírásával a pénzmosás ás a terrorizmus finanszírozása megelózéséről és
5.
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján nyIatkozzák, hogy saját nevükben ás érdekükben járnak el,
k:jele2tik, hogy nem ninósulnek a Pmt. szerinti kcmelt közszereplő’ek, Ilenve lyen szerély közel: bozzátarzozó3ának. Fe’ek
:udo’násu’ veszik, nogy az eá5 üayvéc az ügyfé:-átvilágitás során pénz»osás és a terorzmus franszimzása megelőzése ás
rregakadá’yozása, a Pmt-ben ‘-ieghatárnzctt kötelezettségek megfe’e’ó teljesitése, az ügvFéiátvilágitási kötelezettség tebes
kóró végrehajtása, va an:nt a feügyeleti tevékenység hatékony elátása céljából a szerrélyazonosság igazoló elenőrzése
érdeKében a bemutatott o<ratokról ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot a lakcímet igazod
hatósági igazolvány személyi azonositót igazoló oldala kivételével rr’ásolatot készithet, vagy a közhiteles nyilvántartásból
történő adatlekérdezés eredményét rögzíti ás nyilvántartja, ás az adatokat jogszabályi kötelezettségéből kifolyólag kezeli. A
kezelt személyes adatok természetes személy esetében: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,
születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa ás száma, Felek
tudomásul veszik, hogy a személyazonosító jel feltüntetése az ingatlan-nyIvántartásról szóló 1997, évi CXLI. törvény 32*. (1)
bekezdés a) pontja aiaoán kötelező.
Feek tudomásul veszik továbbá, hogy eljáró ügyvéc a Fejek (képvise:ők)személyazonosságának és akcímé”ek igazolása
6.
é’deké’oen renoe’kezésre bocsátott aoatok, valanInr a személyazonosság igazolására alkalmas berrutatctt hatóság’
igazo:ványa ás tar7ózrocásra ogosító o’Kmánya nyivánmartási adatokkal való egyezösége és az igaz.olványok érvényességéneK
megállapítása céljából megkeresheti a személyi adat- és lakcímnyiívántartást a járművezetői engedély nyilvántartást, az
útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás adarait feldolgozó hatóságot.
Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglalt tényeket, adatokat eljáró ügyvéd kizárólag a nyilatkozataik
7,
alapján rögzitette, azok valóságtartalmáért felelősséget vállalnak. Felek kijelentik továbbá, hogy szerződési akaratukat annak
megfelelően, jelen szerződés teljeskörően tartalmazza. Erre tekintettel Felek jelen okiratot ügyvédi tényvázlatnak elfogadják.
Jelen szerzödésben nem szabáyozott kérdésekben a Polgár Tö’vénvkönyv, valamint a Födrogalrni tv. vonatkozó
rendelkezéset kel: alkalmazni.
Ezen okirat m’nden olyan kérdést ás olykéooen szabályoz, amint azt a szerzódő Felek írásba kívánták foglalni. Erre tekintettel
jóváhagyólag
aiáírják.
megegyező:
mindenben
aKaratuKkal
mint
urán,
értemezés
elolvasás
ás
azt
Kelt: Sárvár, 2022. szeptember 7.
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