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Nemzeti Közszolgéiati Egyetem alapitó okiratában szeľeplő és ahhoz kapcsolódó

adatv áltozások nyilvántartásb a

vétele

HATAROZAT
A(r) Nemzeti Közszolgźůati Egyetem (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény)álta|
benyújtott kérelem alapján a felsőoktatási intézményľőlalapító okiľatłának az oktatási Hivatal
közhiteles nýlvántartásában vezetett adatut 2014. június 6. naptól kezdődően a dőlt betúvel
szedett ľésszel

módosítom.
Ez

alapján a felsőoktattsi intézményľőlegységes szerkezetben a következő

nýlván:
I.

A felsőoktatásĺ intózmény fenntaľtójának adataĺ:
Soľszám: 1.

a) Neve: Igazságpgý Minisztéľium
b) Címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos

c)

d)

téľ4.

Képviselőjének neve: Dľ. Molnĺáľ Zoltźn
Képviselőjének elérhetősége
értesítésicím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
telefonszárrl: l1795-9517
telefax szám: nincs adat
e-mail cim; zoltan.molnar@im.gov.hu

.
.
.
.

Sorszźlm:2.
Neve: Belügyminisztérium
Címe: 1051 Budapest, József Attila utca2-4.
Képviselőjének neve: Dr. JanzaFrigyes
Képviselőjének eléľhetősége
éľtesítésicím: 1083 Budapest, Ludovikatćr 2.
telefonszźlm: Il432-9158
telefax szźlm: nincs adat
e-mail cim: janza.frigyes@uni-nke.hu

a)
b)
c)
d)

.
.
.
.

té:r 2-4.

adatokat taľtom

LDłđ.

Sorszám: 3.

a) Neve: Honvédelmi Minisztéľium
b) Címe: l055 Budapest, Balaton utca7-I1'

c)

d)

Képviselőjének neve: Boľos Bánk Leventę
Képviselőjének elérhetősége
értesítésicím: 1055 Budapest, Balaton utca7-II.
telefonszźm: Il474-1380
telefax szźrĺl:nincs adat
e-mail cím: boľos.bank.1evente@hm.gov.hu

.
.
.
.

Sorszám: 4.
a) Neve: Miniszteľelnökség
b) Címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
c) Képviselőjének neve: Dr. Vidoven Áľpád
d) Képviselőjének elérhetősége
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér I-3
éľtesítési
telefonszam: 11795-7532
telefax szźm: nincs adat
e-mail cím: arpad.vidoven@me.gov.hu

.
.
.
.

,,A költs,ćgvetési szervfenntartói jogait ą Fenntąrtói Testület (a tovóbbiąkban: FT) útján
a) a közigazgatás -fej lesztés ért,
b) az igazságiigyért,
c) a ľendészeti,źs
d) a honvédelem,lrt
felelős miniszteľek közos en głakoľolj ák.''
II. A felsőoktatásĺ intézmény alapadatai:

a)
b)

c)

d)
e)

Đ

g)

h)

i)

Hivatalos név magyarul: Nemzeti Kozszolgźllati Egyetem
Hivatalos név idegen nyelven:
. angolul: National University of Public Seľvice
. németiil: Nationale Universität fiir Öffentlichen Dienst
. franciául: Université Nationale de Service Public
. oľoszul: HaqIłonaĺsrrĺIřyHI,IBepcIłTeľ o6qecrneurĺoü cĺyN6sI
. olaszul: Universitä Nazionale peľ il Servizio Pubblico
. spanyolul: Univeľsidad Nacional de Servicio Público
kínaiul: B^tłW.^+
Rövidítętt név: NKE
Típusa: egyetem
Intézményi azonosítója: FI99859
Internet címe: nincs adat
Gazdálkodási rendje: költségvetési
Gazdasági tanács működtetésének ténye: nęm
Maximálisanfelvehető haĺĺgatóilétszám: 15.000 fo

.

2

III. A felsőoktatásĺ ĺntézmóny műktidésĺhelye(ĺ):

1.

Székhely címe: 10B3 Budapest, Ludovika tér 2.

2.

Telephely(ek) címe:
Sorszám: ].
5008 Szolnok, Kilián út ].
Sorszóm: 2.
3600 ozd, Gyár út 2.
Soľszóm: 3.
2000 Szentendre, Dózsa György ut ]2-14
Sorszám: 4.
2094 Nagykovócsi, Nag1łkovácsi út 3.

3.

Székhelven kíviili képzési helye(k) címe: -

4.

Regionális kijzpont(ok\ címe: -

IV. A felsőoktatásĺ ĺntézményjogelődjeĺ:
Soľszám: 1.
Jogelőd intézmény : Rendőľtiszti Főiskola
A jogutódlás típusa: teljes
Soľszám: 2.
Jogelőd intézméĺy:Znný Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
A jogutódlás típusa: teljes
Soľszám: 3.
Jo ge lő d inté zmény : B ud ap e sti
A jogutódlás típusa: részleges

C

orvinu s

E

gyetem Kö zígaz gatás -tudom áný Kar

V. A felsőoktatási intézmény tevékenységei:

1. A

felsőoktatási intézmény alapító okirat szeľinti alaptevékenységei:

A közszolgálat eglłetemes humáneľő-gazdálkodása
0 Termés zettudományi, míĺszaki al apkutatás

01 31 10
0 14 03

0 Társ adalomtudományi, humán alapkutatás
0]5010 Álnlanos közszolgaltatasokkal kapcsolatos ąlkalmazott kutatós és fejtesztés
0240]0 Védeĺmitevékenységgel kapcsolatos ąlkalmazott kutatós és fejlesztés
035010 Közľenddel és közbiztonsóggal kapcsolatos alkalmazott kutatós és kísérleti
0] 4 04

Íejlesztés

04] ] ]0 Altalános gazdasági

ügyek igazgatása
fenntartás a
049020 K + F tevékenységhez kapcsolódó innováció
0 8 1 0 3 0 Spoľtl éte s ítm ény e k, e dz ő t áb or o k m{ikö dt e t és e és fej l e s zt és e
0 8 1 04 ] Vers enysp ort-és utánpótlás -nevelés tev ékenys ég és támo gatás a
0 8 1 0 4 3 Is kolai, dióksp ort-tevékenys ég és támo gatás a
081045 Szabadidő sport- (rekreációs spoľt-) tevékenység és tómogatása
0 4 5

1

7

0

Parkoló, gaľázs

,źs kereskedelmi

üz emeltetés e,

J

2 Könyvtári áll omány gy ar apitás a, nyilvántaľtása
3 Könyvtáľi állomány feltźlr źłsa,me gőrzé se, védelme
0 8 2 0 4 4 Könyvtári szolgáltatások
0930I0 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
082 04
082 04

0941 I0 Felsőoktatási szakkźpzés
0 9 4 12

0 Szakirányú továbbképzés

Felsőfokú oktatós
0 Tankönyv- és j eglzettámogatás
0 9 4 2 7 0 E gyéb fel s ő okt atási feladatok
094 2 B0 Hallgatók ląkhatósának biztosítás a
094170 Iskolarendszeren kíviłliISCEDí szintij oKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatós, képzés
0 9 5 0 4 0 Munkaeľ ő -pi a c i fe lnő t tképz és hez knp c s o l ó dó s z akm ai s z o l gált at ós ok
09 8 04 0 Nemzetközi oktatási e glüttmĺĺködés
1 0 7 0 8 0 E s élye gł enl ő s ég e l ő s e gít és ét c élz ó t ev éke ny s égek és pľo gr am o k
094 2 ] 0
09

2. A

425

felsőoktatási intézmén}'alapító okiľat szęľinti alaptevékenységéhezkapcsolódó

kiegészítő tevékenységei: -

3. A

felsőoktatási intézmény alapító okiľat szeľinti vállalkozási tevékenységei: -

4. A

felsőoktatási intézmény az alapító okirat szęrint az alábbi képzési teľiileteken és képzési
szinteken folýathat képzést:

a) Székhelyen:

.
.

Felsőoktatási szakképzéskozigazgatási, rendészeti és katonai; műszaki;
taľsadalomtudomány; gazdaságtudományok; informatika; orvos- és
egészségtudomány; bölcsészettudomány.

Alapképzés:közigazgatási, ľendészetiés katonai; műszaki; táľsadalomtudomány;

gazdaságludományok; informatika;

orvos- és

egészségtudomany;

bölcsészęttudomány.

. Mesteľképzés;közigazgatási, rendészeti és katonai; mríszaki;
társadalomtudomány; gazdaságÍudományok; informatika; oľvos- és
.

egészségtudomány; bölcsészettudomány.

Szakirányĺl továbbképzés:kozigazgatźsi, ľendészetiés katonai; műszaki;
társađalomtudomány; gazdaságtudományok; informatika; orvos- és
egészségtudomány; bölcsészettudomány.

b)

Telephelyen:

.
.
.

Felsőoktatási szakképzés:közigazgatási, ľęndészetiés katonai; mriszaki;
társadalomtudomány; gazdaságtudományok; informatika; oľvos- és
egészségtudomány; bölcsészettudomány.

Alapképzés:közigazgatásl ľendészetiés katonai; műszaki; táľsadalomtudomány;

gazdaságtudományok; informatika;

bölcsészettudomány.

orvos- és

egészségtudomány;

Mesterképzés:közigazgattsi, ľendészetiés katonai; műszaki;
társadalomtudomány; gazdaságtudományok; informatika; oryos- és
egészségtudomány; bölcsészettudomány.
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Szakiľanyu továbbképzés: közigazgatási, rendészeti és katonai; műszaki;
társadalomtudomány; gazdasägtudományok; infoľmatika; orvos- és
egészségtudomány; bölcsészettudomány.

c)

Székhelyen kíviil: -

5. A

felsőoktatási intézmény az alapító okiľat szeľint az alábbi tudományteľületeken
folytathat doktori képŹ!ést
:

a)
b)

Telephelyen: társadalomtudományok,

c)

Székhelyenkívül: -

Székhelyen: társadalomtudományok,

6. A felsőoktatási
a)

b)

7.

miĺszaki tudományok.
műszaki tudományok.

vterületeken vésęz tudománvos kutatást:

irtézménvaz a|ź"łlbi

Székhelyen

.
.
.
.

Alapkutatás: nincs ađat

Alkalmazott és kísérletikutatás: nincs adat
Technológiai innováció: nincs adat
oktatást segítő kutatás: nincs adat

Telephelyen:

.
.
.
.

Alapkutatás: nincs adat

Alkalmazott és kíséľletikutatás: nincs adat
Technológiai innováció: nincs adat
oktatást segítő kutatás: nincs adat

c)

Székhelyenkívül:
. Alapkutatás: nincs ađat
. Alkalmazott és kísérletikutatás: nincs adat
. Technológiai innováció: nincs adat
. oktatást segítő kutatás: nincs ađat

A

felsőoktatási intézményaz alapító okiľat szeľint

az alábbi

szakmacsopoľtokban

folytathat felsőfokú szakképzést :
a)

S

zékhelyen : ügyvitel, kozgazdaság, egyéb szol gáltatások

b) Tel ephel yen : ü

gyvit el, kozgazdaság, egy éh szol gáltatások

c)Székhelyenkívül: -

8. A felsőoktatási

intézmény által fenntaľtott közoktatási intézmények: -

9. A felsőoktatási

intézmény által ellátott közmúvelődési" közgyűjteményi feladatok: -

10 Ä fplcÁnlzfotác-i in

,

Ä1+o1

ellátott

^^-+Á'^;
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vI. A felsőoktatásĺ intézményáltal kezelt ĺngatlan(ok):
Sorszám: ].
Cím: ] ] 18 Budapest, Ménesi út 5.
Helyrajzi szám: 5603
Birtokolt teľület: 2] ] ]9 m2
Rendelkez és mó dj a : v agy onkez elt áll ami tulaj don
Rendelkezés mértéke: nincs ądat
Sorszám: 2.
Cím: ]]2] Budapest, Pinýu. L
Helyrajzi szárn: 9 ] 5 8/4
Birtokolt terület: 3998 m2
Rendelkez és mó dj a : vag1ł onkez e lt állaľni tulaj don
Rendelkezés mértéke:1 00%
Sorszám: 3'
Cím: ] ]2I Budapest, Piný u. 5'
Helyrajzi szám: 9]58/5
Birtokolt terület: 2]58 m2
Rendelkez és mó dj a : vagy onkez elt ál lami tulaj don
Rendelkezés mértéke:] 00%
Sorszám: 4.
Cím: ] ]21 Budapest, Rácz Aladár köz ]5.
Helyrajzi szóm: 09 1 5 5/3
Biľtokok terület: 43385 m2
Rendelkez és mó dj a : vagy onkez elt állami tulaj don
Rendelkezés mértéke:1 00%
Sorszám: 5.
Cím: ] ]21 Budapest, Farkasvölgli út 12.
Helyrajzi szám: 9 240/1 0
Birtokolt terület: ]0]432 n2
Ren d e lkez és mó dj a : v agy o nkez e lt ál l aľni tul aj do n
Rendelkezés mértéke: nincs adat
Sorszám: 6.
Cím: ]089 Budapest, orczy út ]. (]083 Budapest, Ludovika téľ2.)
Helyľajzi szám: 36030
Biľtokok terület: ]473]7 m2
Ren d e lkez és m ó dj a : v agy onkez e lt al l ami tul aj d o n
Rendelkezés ľnértéke:nincs adat

Sorszám: 7.
Cím: ] ]0] Budapest, Hungária krt. 9-] 1.
Helyrajzi szám: 38900/] 2
Birtokolt terület: 31]49 m2
Rendelkezés módj a : intézményibérlemény
Rendelkezés mértéke: 1 00%
Sorszám: 8.
Cím: ] 1 2 ] Budapest, Budakeszi út 99- 1 01 .
Helyrajzi szám: 010886/39, 0] ] 204/3, 1 1228/4
Birtokolt terület: ]40 m2
Rendelkezés módj a : intézményib érlemény
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Rendelkezés mértéke:l00%
Sorszóm: 9.
Cím: 5008 Szolnok, Kilián út ].
Helyrajzi szóm: 07B5/3
Birtokolt terület: 626] m2
Rendelkezés módj a : intézľnényibérlemény
Rendelkezés mértéke:1 00%
Sorszóm: ]0.

Cím: 3600 ozd, Gyar út 2.
Helyrajzi szóm: 5267
Birtokolt terí)let: 249 m2
Rendelkezés ľnódj a : intézményib érlemény
Rendelkezés ľnértéke:1 00%
Sorszóm: ] ].
Cíľn:2094 Naglkovácsi, Naglkovácsi út 3.
Helyrajzi szám: 0 ] 06/1 7
Birtokolt terület: 295 m2
Rendelkezés módj a : intézményibérlemény
Rendelkezés mértéke: nincs adat
Sorszám: 12.
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa Györgł út 12-]4.
Helyrajzi szóľn: 24/], 24/3, 24/4
Biľtokolt terület: 255670 m2
Rendelkezés módj a : intézményibérlemény
Rendelkezés mértéke: nincs adat

vII. A felsőoktatási ĺntézményszeľvezeti tagolása:

A

felsőoktatási intézmény felvételi eljáľásban képzéstmeghirdetni jogosult szervezeti

egységei:

Sorszám: 1.
Név : Közig azgatás-tudományi Kaľ
Rövidített név: NKE-KTK
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5.

Sorszźm:2.
Név: Rendészettudományi Kaľ
Rövidített név: NKE-RTK
Cím: 1121 Budapest, Farkasvölgý ttt t2.
Sorszám: 3.
Név: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Rövidített név: NKE-HHK
Cím: 1101 Budapest, Hungária kľt. 9-11.
Soľszám: 4.
Név: Nemzetközi és Euľópai Tanulmányok Kar
Rövidített név: NKE-NETK
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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VIII. Ktizhasznrĺ szeľvezetkéntműkiidő felsőoktatási intézményesetén a feliigyelő
címe: bizottság tagiaĺnak neve és éľtesítésĺ

a

felsőoktatási intézményfigyelmét, hogy aZ oktatási Hivatal az új
székhelýngatlant (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) és azűj telephelyeket (2000 Szentenđre,
Dőzsa Gyĺirgy iLt l2-l4., illetve 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.) jelen határozattal csak
mint alapító okiratban szereplő mtiködési helyeket és ingatlanokat vette nýlvtntarlásba,

Felhívom

azonbarltekintettelkelllenniazalábbial<ra:

1.

Az nj telephelyek tekintetében még nem került soľ a múkö'dés engedélyezésére_ ennek

keľetébenmaximális hallgatói |etszäm megállapítástra _, ez fuánt a felsőoktatási
intézménykérelmet még nem nyújtott be, ezért az új telephelyeken képzésjelenleg nem
folytatható. A szentendrei és a nagykovácsi telephelyeken (feladatellátási helyeken)
l<lzárőlag akkoľ indítható képzés,ha a felsőoktatási intézményáltal indított műkĺjdési
engedély módosítása és maximális hallgatói lďszám megállapítása iránti eljárás során a
telephelyek (feladatellátási helyek) működésének engedélyezéséresor keľül.

Fentiek alapján felhívom a felsőoktatási intézményt,hogy Szentendľén és
Nagykovácsiban ne indítson kópzést e feladatellátási helyek műkłidésének
engedélyezéséĺg.

2.

Tekintettel aľra, hogy aztĄ szé}'helýngatlan Budapesten talźibato, az új székhelyineatlan
a működési engedél}' szeľinti ..székhely'' elnevezésű feladatellátási hely részétképezi.
Ebben az ingatlanban és a többi budapesti ingatlanban összesen legfeljebb anný hallgató
oktatható, amennýt a működési engedélyben ,,székhely'' feladatellátási hely tekintetében
megállapít.

Jelen eljárásért a kérelmezot 25.000,- Ftigazgatźtsi szolgáltatási díj terheli.

Ehatározat ellen, annak kézhęzvéte\étolszźmított15 napon belül fellebbezés nýjtható be az
embeľi erőfoľrások miniszteľének cimzett _ de az oktatási Hivatalhoz benyrijtandó _
jogorvoslati kérelemmel. A fellębbezéshez csatolni kell a fellebbezési díj megfizetésének
igazolástń.

A fellebbezési eljárźs diját

a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az Emberi Eľőfoľľások
Minisztériumának aMagyar Áilamkincstárnál vęzetett 10032000-0L4251,90-00000000 szźlmÍl
előirźnyzat-felhasználási keretszámlĄźtrabeÍizetni. A fellebbezés díjanak méľtéke10.000,- Ft.

INDOKOLAS
A

felsőoktatási intézmény kérelmet nýjtott be az alapító okiratában szeľeplő és ahhoz
kapcsolódó adatv źůtozźtsoknýlvántartásba vételére.

A kérelem áttekintését követően egyľészt megällapitottam, hogy az alapitó okiľat nem felel
meg teljes köľűen a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCN. tĺiľvény(a továbbiakban:
Nftv.) 108.

$ 45. pontjának,

valaminta2.męlléklet I. rész7.1. pont c), e) és j) alpontjainak.
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Másrészt megállapítottam, hogy egyes korábbi műkĺjdésihelyek megszúntek (1118 Budapest,
Budaörsi tlt73-75. és a 6724 Szeged, Maľs tér 7.), miközben az alapitó okiľat új ingatlanokat,
illetve miĺködési helyeket tarta|maz (1083 Budapest, Ludovika tér 2.,2000 Szentendre, Dózsa
György ifi lŻ-I4.,2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.), melyek esetében nem igazolt a
felsőoktatásľól szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végľehajtásáľól
7912006. GV. 5.) Koľm. rendelet 1. és 4. számű mellékletében meghatźtrozott feltételek
fennál1ása.

Mindezek alapjtn a felsőoktatási intézménýaz FF/1803-5l20l4. iktatoszámú végzésben
nýlatkozattételľe, illetve hiánypótlásra hívtam fel, majd kérelméľęaz FF/l803-7l20I4.
iktatőszámú végzésbenaz eljźlrtst a módosított alapító okirat benýjtásáig felfiiggesztettem.

A

źital megkĺildött módosított alapitő okiľat és nýlatkozat alapjźn
felsőoktatźsi iĺĺézmény
helyek (székhely, telephely) és az ingatlanok tekintetében
hogy
a
működési
megállapítottam,
az althbi változások történtek, melyeket nyilvántaľtásba vettem:
1

2.

Budapest székhelytekintetében egyrésztúj székhelycímkénta 1083 Budapest, Ludovika
té;r 2. (ťoldrajzilag: 1089 Budapest, Orczy út 1.) szźtm alatti ingatlan keľült az alapítő
okiľatba, másrészt a korábbi 1118 Budapest, Budaörsi út 73-75. szám alatti ingatlan
kikeriilt az alapitő okiratból.

Új telephelyként került az alapito okiratba Szentendre (2000 Szęntendre , Dőzsa Gyöľgy
tlt l2-l4. szźlm alatti ingatlan) és Nagykovácsi (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
száľľl alatti ingatl an).

Megállapítottam továbbá, hogy a felsőoktatási intézménya működési engedélye szeľint
Buđapesten a ,,székhely'' elnevezésű feladatellátási hellyel ľendelkezik, ezért az új
székhelýngat|an (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) annak keľetében,az arra vonatkozóan
megźůlapitott maximális hallgatói létszźrnszerint működtethető.
Szentendľe és Nagykovácsi telephelyek esetében azoĺlban a felsőoktatási intézménynem
kezdeményeztę a működés engedélyezését,ennek keretében a maximális hallgatói létszám
megállapításźlt, ezeken a helyszíneken képzésjelenleg nem folytatható. Tekintettel arra, hogy
a felsőoktatási intézménya nýlatkozatában azt jelezte, hogy Szentendrén 60 fő hallgatót
nappalis munkarendben, Nagykovácsiban összesen 22 fő hallgatót levelezős munkaľendben
kíván oktatni, felhívtam a felsőoktatási intézméný,hogy a telephelyek működésének
engedélyezéséiga tervezett képzéseketne indítsa el.
Ahatźnozat alapjául szolgáló jogszabá|yok: a nemzeti felsőoktatásról szőlő 2011. évi CCN.
törvény 67. $ (1) bekezdés a) pont1a,108. $ 45. pontja, valamint a2.melléklet I. rész 1.1.
pont c), e) és j) alpontjai, a közígazgattĺsi hatósági eljárás és szolgáltatás általanos
szabályuről szóló 2004. évi CXL. töľvény 50. $ (3) bekezdése, valamint a felsőoktatásról
szolő2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáről7912006. (IV. 5.)
Koľm. ręndelet 1. és 4. szźlm,hmelléklete.

Hatásköľĺimet a nemzeti felsőoktatásľól szólő 20ll. évi CCN. törvény 67. $ (1)-(3)
bekezdése, valamint az Oktatási Hivatalról szóló l2|l2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. $-a
alapj án

á1l

apítottam meg.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági

eljtlräs és szolgáltatás általános
szabźůyairőlszóló 2004, évi CXL. törvény 98-102. $-ain alapul.
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A

fellebbezési illeték méľtékérőlaz illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. $ (4)

bekezdése, a teljes személyes illetékmentességľől az 5. $ (1)-(4) bekezdései ľendelkeznek.

Budapest,

łols,februáľ,;LT,,

Dr. Pupek Emese mb. elnök nevében és megbizásából:
ť

Csilla
Főosztály

Kapják:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

'7.

Nemzeti KözszolgillatiEgyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testtilet Hivatala (1083 Budapest, Ludovika téľ2.)

IgazságigyiMinisztérium
Belügyminisztérium
HonvédelmiMinisztérium
Miniszterelnölĺség
Irattár
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