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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kar gondozásában megjelenő Államtudományi Hírlevél célja az 

államtudományokkal kapcsolatos friss információk közzététele az érdeklődő 

szakmai közönség számára. E félévtől megújult és bővített tartalommal, az 

államtudományi kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetését, 

láthatóságát elősegítő szakanyagokkal, felhívásokkal várják régi és új olvasóikat a 

szerkesztők:  

 Dr. Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes 

 Dr. Sasvári Péter egyetemi docens 

 Dr. Fási Csaba osztályvezető, tudományszervező munkatárs 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-

nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Tore Vincents Olsen (2022): Why and How Should the European Union 

Defend its Values? 

A tanulmány normatív keretet kíván adni az Európai Unió (EU) értékeinek 

védelmére vonatkozó elképzelések megengedhetőségének értékeléséhez. Ehhez 

először is az uniós értékek koherens értelmezésére van szükség; másodszor, 

számot kell adni arról, hogy mikor lehet ezen értékek megsértéséről beszélni, 

illetve, hogy a széles értelemben vett liberális demokráciák miként védhetők meg 

a demokrácia értékeivel összhangban álló intézkedésekkel, harmadszor pedig 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
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tisztázni kell az EU pontos szerepét ebben a védelemben. A cikk szerzője szerint 

megengedhető lenne, hogy az EU több politikai, kulturális, társadalmi-gazdasági 

és jogi intézkedést kombináljon a demokrácia védelme érdekében mindaddig, 

amíg azok tiszteletben tartják a hatalmi ágak szétválasztásának elvét és nem 

hagyatkoznak a kollektív felelősségről alkotott problémás elképzelésekre. 

 

Megjelenés helye: Res Publica 

A Res Publica egy lektorált jog-, erkölcs- és társadalomfilozófiai folyóirat, amely 

elméleti, gyakorlati és közéleti kérdések normatív elemzésére összpontosít. A 

folyóirat elismert, illetve pályafutásuk elején álló tudósok munkáit egyaránt 

publikálja. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11158-022-09560-5  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono 

A Pro Publico Bono tudományos folyóirat (és elődlapjainak) több évtizedes 

története napjainkban új fejezetéhez ért. A Pro Publico Bono független, lektorált, 

az MTA IX. osztály szerint minősített „A” kategóriájú, negyedévente megjelenő 

folyóirat. Célja a közigazgatás- és jogtudomány, valamint az államelméleti témájú 

tanulmányok, közlemények és recenziók közlése. A folyóirat várja azokat a 

kutatási eredményeket is, amelyek a közjog, a társadalom – és 

politikatudományok területén keresik a jövő lehetséges alternatíváit a fenntartható 

és innovatív társadalmak, a jó kormányzás és a nemzetállamok, valamint az 

európai és transzatlanti együttműködés erősítése érdekében, számolva 

technológiai, ökológiai és kulturális átrendeződés hatásaival. 

 

Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the 

University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, 

social and political sciences as well as interdisciplinary approach that explore future 

alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance 

and for strengthening nation states as well as the European and transatlantic 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11158-022-09560-5
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cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: A periodika független lap, amely 

tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi 

Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar 

ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint 

a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, 

közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált 

kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden 

aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti 

kölcsönhatás erősítése. 

 

Európai Tükör: Az Európai Tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 

online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai 

integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap 

földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve 

Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a 

közgazdaság-tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek 

határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai. 

 

További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

A Scopus előzetes folyóiratértékelési folyamata és kiválasztási 

kritériumai 

 

A Scopus ún. citációs adatbázis, amelyek, főként a közlemények közti hivatkozási 

kapcsolatok nyilvántartásának köszönhetően a bibliográfiai metaadatok mellett 

bibliometriai adatokat is tartalmaz. A SCImago Journal & Country Rank (Scimagojr, 

SCImago folyóirat- és országrangsor, SJR) ingyenesen elérhető portál, amely az 

Elsevier Scopus adatbázisára épülve folyóiratok és országok tudományos 

mutatóival áll rendelkezésünkre. Az SJR elsősorban arra alkalmas, hogy 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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megmutassa azt, hogy egy folyóirat az adott szakterületi rangsorban melyik 

negyedbe esik: az első negyedbe (0-25%, Q1, az élről számított első negyed, ahol 

a Q a kvartilist jelöli), vagy a második (Q2), harmadik (Q3), vagy utolsó negyedbe 

(Q4). 2021-ben a Scimagojr 26356 folyóiratot tartott nyilván. Ezt a rengeteg 

folyóiratot 27 tudományterületre, több mint 300 kategóriára bontották. Magyar 

kiadótól 99 folyóirat szerepel a listán. (Lengyel 501 darab, cseh 214, román 196 

és szlovák 80 lap van nyilvántartva!) Ha a nemzeti kiadású folyóiratok számát 1 

millió lakosra vetítjük akkor kiderül, hogy Magyarország a 13. helyezett az Európai 

Unió 27 ország közül. 1999-hez képes a legalacsonyabb nemzeti folyóiratszám 

növekedéssel Magyarország bír a Visegrádi négyek és Románia viszonylatában. 

Ahhoz, hogy egy folyóirat Scopusos, később Scimagojr listás legyen első lépéskén 

16 feltételnek kell teljesülni. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32229.47845  

 

 

Akadémiai székfoglaló 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 

tisztelettel meghívja Önt Halmai Péter, az MTA rendes tagja Mélyintegráció 

paradigma címmel tartandó székfoglaló előadására. 

 

A rendezvény időpontja: 2022. október 13. (csütörtök), 13:00 óra 

A rendezvény helyszíne: MTA Székház Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi 

István tér 9. I. emelet) 

 

További információk a mellékletben és az alábbi honlapon: 

https://mta.hu/esemenynaptar/2022-10-13-halmai-peter-melyintegracio-

paradigma-4432  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő doktori védések: 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32229.47845
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-10-13-halmai-peter-melyintegracio-paradigma-4432
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-10-13-halmai-peter-melyintegracio-paradigma-4432
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Lehoczki Zóra Zsófia: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok szervezeti és 

vagyoni sajátosságai 

Témavezető: Dr. Papp Tekla 

Időpont: 2022. október 4. (kedd) 14:30 

Helyszín: Ludovika Főépület Zrínyi terem 

 

Maróti Dávid: Az Osztrák Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság 

államépítése, alkotmány- és közigazgatás-története 1945-1955 között 

Témavezető: Dr. Schweitzer Gábor 

Időpont: 2022. október 14. (péntek) 11:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

A Balkán a változó nemzetközi térben – V. Balkán konferencia 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kara ötödik alkalommal rendezi meg BALKÁN konferenciáját. 

A konferencia témája: A Balkán a változó nemzetközi térben 

A konferencia ideje: 2022. november 18. (péntek) 

A konferencia helye: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa 

 

A kutatási eredmények bemutatására előadás formájában nyílik lehetőség. A 

konferencia nyelve magyar. A jelentkezés feltétele egy 1000-2000 karakter 

terjedelmű magyar nyelvű absztrakt elküldése 2022. szeptember 30-ig. A 

jelentkezőket válaszlevélben értesítjük, a szekciók összetételének meghatározása 

a beérkezett jelentkezések alapján történik a program összeállításával. 

 

További információ: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18  

 

https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
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Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas konferenciákat, melyeket meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu 

címre. 

 

 

Könyvajánló 
 

Tóth András (2022): Kortárs magyar versenyjog. Ludovika Egyetemi 

Kiadó. ISBN: 978-963-531-783-7 

Ez a könyv sokkal több, mint egy versenyjogot szokásosan bemutató kommentár. 

A gazdasági versenyre vonatkozó tételes jog és alkalmazásának kortárs 

szemlélése ugyanis olyan módszertani választást fejez ki, amely a jogot a nyelvhez 

vagy a művészethez hasonlóan egyszerre saját korát és kihívásait tükröző, 

ugyanakkor közegét aktívan is alakító társadalmi tényezőnek láttatja. A kortárs 

megközelítés módszertanából fakadóan a magyar versenyjog közege a gazdaság, 

amelynek motorja a verseny; a fogyasztók; a vállalkozások; az Európai Unió, 

amelynek egyik legfontosabb jogterülete a versenyjog és a bíróságok. 

 

A kötet a magyar versenyjog gyakorlatát ezeknek a dimenzióknak a 

kölcsönhatásában mutatja be három válság által keretbe foglalt, kortárs idősíkon. 

Ezek időrendi sorrendben a 2008-as pénzügyi, a könyv megjelenéskor is még tartó 

vírusjárvány és az ukrán háború okozta válság. 

 

Tóth András a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyetteseként, a Versenytanács 

elnökeként maga is részese és alakítója volt az időszak magyarországi versenyjogi 

gyakorlatának és versenypolitikájának. 

 

További információk: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-

jogtudomany/kortars-magyar-versenyjog/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q2-es 

tanulmányt: 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/kortars-magyar-versenyjog/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/kortars-magyar-versenyjog/
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Kovács Olivér (2022): Zombification and Industry 4.0—Directional 

Financialisation against Doomed Industrial Revolution. Social Sciences, 

Vol. 11., No. 5, Article No. 218 

A tanulmány az Ipar 4.0 diffúziója előtt álló rendszerszintű problémára világít rá, 

nevezetesen a pénzügyi szektor és a reálgazdaság megtört harmóniájára. E 

rendszerszintű diszharmónia számos torzítást visz az Ipar 4.0 egészséges 

kibontakozásába. A kutatás felhívja a figyelmet a zombisodás folyamatára, ami 

elérte a banki és a vállalati szférákat egyaránt. A tanulmány nem-szokványos 

kezelési módozatokat is igyekszik megfogalmazni a gazdaságpolitika számára. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://www.mdpi.com/2076-

0760/11/5/218  

 

 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q4-es 

tanulmányt: 

 

Boros Anita – Lentner Csaba – Nagy Vitéz (2022): New Aspects of 

Sustainability: Analysis of the European Practice of Non-Financial Reports. 

PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 2 pp. 181-

195. , 15 p. (2022)  

Az Állami Számvevőszék nemzetközi besorolású (WoS, Scopus) angol nyelvű 

lapjában, a Public Finance Quarterly-ben jelent meg Boros Anita (MATE), Lentner 

Csaba és Nagy Vitéz (Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK Széll Kálmán 

Állampénzügyi Kutatóintézet) tollából a környezetvédelmi, társadalmi és 

kormányzási szempontokat is figyelembe vevő vállalati beszámolók 

szabályozásáról és a bennük lévő előnyökről szóló tanulmánya.  

 

A szerzők úgy ítélik meg, hogy hazai tudományos térben is felértékelődő terület a 

gazdálkodás környezeti és társadalmi fenntarthatóságának vizsgálata, amely a 

vállalati beszámolókban is új tartalmat nyer.  A nemzetközi számviteli standardok 

és a magyar számviteli törvény szerint a vállalkozásoknak az éves 

beszámolójukban a számviteli alapelvekről, különösen a vállalkozás folytatása 

számviteli alapelvéről az üzleti év vonatkozásában nyilatkozni kell, illetve az éves 

https://www.mdpi.com/2076-0760/11/5/218
https://www.mdpi.com/2076-0760/11/5/218
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beszámoló megítélésére a külső szemlélőknek ehhez teljes információs volument 

kell biztosítani. Az ESG jelentések azonban már többről szólnak, mint a pénzügyi-

számviteli információk. A környezeti (E), szociális (S) és kormányzati (G) 

kritériumoknak való megfelelésről a vállalatoknak az ún. nem pénzügyi 

információkra vonatkozó közzétételek szabályrendszere (keretrendszere) szerint 

kell beszámolniuk. A kutatói konzorcium tagjai azt vizsgálták, hogy milyen 

jellemzői vannak az ESG-jelentéseknek az Európai Unió területén működő egyes 

nagyvállalatok körében, azok tükrözik-e az egyes piaci szereplők fenntarthatósági 

tevékenységét és melyek a kérdéskör legkurrensebb problémái. A kutatásaik során 

arra a megállapításra jutottak, hogy számos egymással párhuzamosan létező – 

eltérő adatok közzétételét előíró - kötelező és önkéntes közzétételi előírás van, 

amelyek ebből következően csak részlegesen alkalmasak a vállalkozások 

fenntarthatósági tevékenységének az teljeskörű összehasonlítására. A kutatók 

feltérképezték az európai uniós és magyar szabályozást, továbbá az ESG 

jelentések szakirodalmi hátterét és széles körben megvizsgálták az EU 

nagyvállalatainak rendelkezésre álló ESG beszámolóit, s belőlük átfogó 

következtetéseket vontak le, s javaslatokat fogalmaztak meg a továbblépésre. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linkeken keresztül: 

https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volume_67

_2022_2/A_BorosA_2022_2.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/361666226_New_Aspects_of_Sustaina

bility_Analysis_of_the_European_Practice_of_Non-Financial_Reports  

 

 

Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre 

az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volume_67_2022_2/A_BorosA_2022_2.pdf
https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volume_67_2022_2/A_BorosA_2022_2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/361666226_New_Aspects_of_Sustainability_Analysis_of_the_European_Practice_of_Non-Financial_Reports
https://www.researchgate.net/publication/361666226_New_Aspects_of_Sustainability_Analysis_of_the_European_Practice_of_Non-Financial_Reports
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy 

konferenciákat, melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje 

meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Kutatók Éjszakája az NKE-n 

2022.09.30. 15:00 - 2022.10.01. 01:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-09-30  

Regisztráció: https://app.kutatokejszakaja.hu/intezmenyek/nemzeti-

kozszolgalati-egyetem-1  

 

A világ jogi kultúrái – konvergenciák és divergenciák a világ jogi 

kultúráiban című online konferenciára. 

2022.10.04. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-04  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2196/  

 

Módszertani workshop - Kvantitatív módszerek a társadalomtudományi 

kutatásokban 

2022.10.04. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-04  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2293/  

 

A hálózattudomány aktuális kérdései 

2022.10.05. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2232/  

 

A családi vállalkozások differenciált jog(politika) megközelítése c. online 

konferencia 

2022.10.05. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2261/  

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-09-30
https://app.kutatokejszakaja.hu/intezmenyek/nemzeti-kozszolgalati-egyetem-1
https://app.kutatokejszakaja.hu/intezmenyek/nemzeti-kozszolgalati-egyetem-1
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2196/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2293/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2232/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2261/
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Merre tovább infláció? Jövőbeni kilátások a jelenlegi tények 

függvényében 

2022.10.05. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2294/  

 

A családtagok közötti jogviszonyok sokszínűsége 

2022.10.14. 10:00 - 13:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-14  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2210/  

 

Az orosz-ukrán háború hatása Oroszország és az EU gazdaságára 

2022.10.17. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-17  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2295/  

 

Módszertani workshop - Kérdőíves kutatás összeállításának lehetőségei 

és kihívásai 

2022.10.18. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-18  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2296/  

 

TDK Börze 2022 

2022.10.26. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-26 

 

ITDK 2022 ősz 

2022.11.03. 08:00 - 17:00  

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03 

 

A Balkán a változó nemzetközi térben – V. Balkán konferencia 

2022.11.18. 09:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18  

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2294/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-14
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2210/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2295/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2296/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-26
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
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Család és házasság- Új tendenciák a XXI. században 

2022.11.22. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-22  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2258/  

 

Módszertani workshop - Idősorelemzés alapjai - Trendek, szezonalitás, 

szűrés 

2022.11.29. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2258/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

