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Tisztelt Érdeklődő! 

 

Az „Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése” c. 
szociológiai doktori program 2022 szeptemberében kezdődő képzési ciklusára várhatóan május 
második feléig lehet jelentkezni az Egyetemi Doktori Iskola által meghirdetett módon 
(https://semmelweis.hu/phd/hallgatoknak/felveteli/ ).   

Az alábbiakban összefoglaljuk a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat: 

1. Témák és témavezetők 

2. Információk a jelentkezésről és a felvételiről 

3. További információk 

4. A képzés rendszere 

5. Felvételit előkészítő műhely 

 

Témák és témavezetők  

A program témavezetői, doktori témái, és a témák részletes leírása megtalálható az Intézet honlapján: 
https://semmelweis.hu/mental/doktori-kepzes/temavezetok-temak/  . 

Amennyiben valamelyik téma felkeltette az érdeklődésüket, kérjük, hogy vegyék fel email-ben a 
témavezetővel a kapcsolatot. Azt javasoljuk, hogy a megkereséshez küldjék meg a témavezető 
számára az alábbiakat: 

 szakdolgozatuk témáját, minősítését 

 tudományos munkásságuk rövid összefoglalását 

 már megjelent tudományos publikációik jegyzékét  

 annak rövid kifejtését, hogy a doktori témakiíráshoz milyen kutatással szeretne csatlakozni.  

A fenti megkeresést küldjék meg másolatban Dr. Danis Ildikó, a program titkára számára is: 
danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu. 

A témavezető fogja Önöket tájékoztatni arról, hogy tudja-e vállalni a témavezetést, vagy javasol-e más 
témavezetőt (a doktori program egy-egy témájában többen is lehetnek illetékesek).  

Amennyiben van már elképzelésük saját kutatási témára, kérhetik ennek kísérését a választott 
témavezetőtől. Ezzel együtt feltétlenül javasoljuk annak átgondolását, illetve ennek a témavezetőkkel 
való megbeszélését, hogy be tudnak-e kapcsolódni, vagy a témájukat hozzá tudják-e igazítani az 
Intézet, illetve a témavezetők által folytatott valamelyik kutatásba. Ez sikeres felvételi esetén nagyban 
megkönnyítheti a kutatás kivitelezését. 
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Fontos tudniuk, hogy a doktori programba való felvételi folyamat során kifejezetten azon jelentkezők 
felvételét tartjuk csak támogathatónak, akiknek a jelentkezéskor van már legalább egy megjelent 
közleményük valamilyen szakmai jellegű könyvben, folyóiratban (tehát nem internetes tartalom, 
magazin, stb.) 

 

Információk a jelentkezésről és a felvételiről 

A jelentkezés alapvető feltételei: 

 egyetemi diploma (osztatlan képzés, MA vagy MSc);  

 egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű 
akkreditált más) nyelvvizsga; 

 a jelentkezési díj befizetése. 

 

Hogyan történik a jelentkezés? 

 A felvételire (https://semmelweis.hu/phd/hallgatoknak/felveteli/ ) a Jelentkezési lappal és a 
szükséges iratokkal 
(https://semmelweis.hu/phd/dokumentumok/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-
utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere/  ) a Doktori Titkárságon 
(https://semmelweis.hu/phd/elerhetosegek/ ) lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges 
űrlapokat és tájékoztatást a Doktori Titkárságon lehet beszerezni vagy a honlapról lehet 
letölteni.  

 Egy felvételi eljárás során csak egy doktori iskolába lehet jelentkezni, egy meghirdetett 
témavezető és téma megjelölésével. Elvileg lehetséges, hogy a jelentkező az első félévben 
nem kíván témavezetőt és témát választani, de ezt a lehetőséget a doktori programban nem 
tartjuk szerencsésnek és nem támogatjuk, így feltétlenül javasolt a témavezető(k) előzetes 
megkeresése, tématerv egyeztetése. 

 

Hogyan zajlik a felvételi? 

 A hallgatói helyek betöltése kizárólag az EDI által központilag meghirdetett felvételi vizsgán 
történő eredményes szereplés útján lehetséges. 

 Ösztöndíjas hallgatók számára évente egy alkalommal (általában június folyamán) kerül sor a 
felvételi vizsgára. 

 Az Egyetem nem állami ösztöndíjjal, költségtérítéssel is felvehet doktoranduszokat, akiknek a 
jelentkezését a többiekkel azonos követelmények alapján bírálja el.  

 Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak 
képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt. 

 A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező: 
- korábbi eredményei, valamint 
- a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság, melynek legfontosabb eszköze a 
jelentkező kutatási tématervének megvitatása: a tématerv megvalósíthatósága, tudományos 
kidolgozottsága és jelentősége, kapcsolódása az intézeti kutatásokhoz, valamint a jelentkező 
felkészültsége a kutatási terv megvalósítására.  
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 a doktori programunk belső állásfoglalása szerint legalább egy pontozható közlemény 
megléte (bármilyen nyelven, formában és témában) alapkövetelmény a sikeres 
jelentkezéshez 

 

Előnyt jelent a következők dokumentált megléte:  

 tudományos munkában szerzett tapasztalat;  

 tudományos előadások (TDK vagy tudományos konferencián); 

 tudományos közlemények (lektorált folyóiratokban, vagy szerkesztett tudományos kötetben); 

 a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete (a jelentkezéshez elvárt 
szinten túl, vagy további nyelvismeretként); 

 jó kutatási munkaterv és tudományos munkára való alkalmasság; 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény. 

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28 +32 pontot kaphat (ld. a Doktori Szabályzat 30. 
mellékletét, https://semmelweis.hu/phd/dokumentumok/dokumentumtar/ , rövid kivonatát ld. jelen 
összefoglaló végén). 

A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll: 

1. az egyetemi tanulmányok átlageredménye; 

2. a korábbi tudományos munka értékelése: beszámítható OTDK eredmény, konferencia-
részvétel, tudományos publikáció (társszerzőként is); 

3. az egyéb eredmények (nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő 
szakma-specifikus teljesítmény). A teljesítményért egyenként legfeljebb 8-12-8 pont, 
összesen legfeljebb 28 pont adható. 

A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők 
pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az 
értékelés: 

1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság; 

2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot kell értékelni. 

 

További információk  

Az őszi félévre való jelentkezés során lehetőség van pályázni államilag támogatott ösztöndíjas helyre 
is.  

A költségtérítéses képzés díja 487.500 Ft. egy félévre, ebből a maximálisan kérhető költségcsökkentés 
a tandíj 80%-a, és így a tandíj 97.500 Ft egy félévre. (https://semmelweis.hu/phd/hallgatoknak/dijak/ ) 

A képzés formája nappali képzés, mely általában heti egy teljes (2022-től keddi) napot jelent, 
valamint a kutatáshoz szükséges egyéb időráfordítást. Az ösztöndíjas hallgatók részére az Intézet 
további kutatási feladatokat is meghatározhat.  

 

A felvételire való jelentkezés előtt kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák a Doktori Iskola honlapját 
(http://phd.semmelweis.hu), illetve az ott megtalálható Doktori Szabályzatot 
(http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar).  
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Amennyiben olyan kérdésük van, melyre ezek alapján nem találnak választ, keressék Dr. Danis 
Ildikót, a Doktori Program titkárát (danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu ).  

 

A képzés rendszere   

 

A doktori képzés rendszeréről rövid áttekintés található itt: 
http://semmelweis.hu/phd/hallgatoknak/rovien-a-phd-kepzes-menete/  

A Szociológiai doktori program képzési alkalmai és kontaktórái a szorgalmi időszakban 2022-től 
keddi napokon, többnyire 9:30 és 16:30 között vannak. A képzés során egyéb napokon és 
időszakokban is lehetnek doktori képzéssel kapcsolatos elfoglaltságok. 

További információk a Doktori Szabályzatban olvashatók 
(http://phd.semmelweis.hu/dokumentumtar). 

 

„Doktori svédasztal”: témavezetők bemutatkozása, felvételi tájékoztató és műhely  

 

2022. február 21-én, hétfőn 16:30-18:30-ig tervezzük megtartani programunk felvételi tájékoztatóját, 
amely egyben a témavezetők, és a jelentkezők bemutatkozására is lehetőséget nyújt. A lehetséges 
érdeklődőket email-ben értesítjük. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 Dr. Danis Ildikó Prof. Dr. Pethesné Dávid Beáta 

 a PhD program titkára PhD programvezető 

   

Budapest, 2021. november  24. 

 

Mellékletek: 

 

1. Melléklet: PhD felvételi lap - pontszámítási segédlet a hozott pontokhoz 

2. Melléklet: Jelentkezési lap minta 

3. Melléklet: Segédlet a kutatási tématerv összeállításához 
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1. Melléklet: PhD felvételi lap - pontszámítási segédlet a hozott pontokhoz 

Eredetijét le kell tölteni és részben kitöltve csatolni a jelentkezéshez. 
(https://semmelweis.hu/phd/dokumentumok/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-utan-
tanulmanyaikat-megkezdok-reszere/  ) 

 

Semmelweis Egyetem 

Intézményi azonosító: FI 62576 

 

PhD felvételi lap 

 

 
A feltüntetett teljesítményeket igazoló anyagot csatolni kell (pl. TDK munka igazolása, cikk első 
oldala, absztraktmásolat, helyezésekért adott elismerés/oklevél másolata, stb.) 

 
Jelentkező neve: ………………………………………………………………………. 

Választott tudományági doktori iskola: ………………………………………………. 

Választott doktori program: ……………………………………………………........... 

 

A tanulmányi, tudományos, és más eredmények értékelése (A) pont:…………… 
A felvételi beszélgetés alapján történő értékelés (B)  pont:…………… 
         Az összes bizottsági pont:..................... 

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 60 pontot kaphat. 

 

Köztársasági gyűrűvel kitüntetett vagy annak várományosa  □ igen 

(ha igen, a jelentkező mentesül a felvételi vizsga alól)   □ nem 

 

A. Az eddigi eredmények értékelése  
(a megfelelő értékek bekeretezendők, összesen max. 28 pont) 

 

A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll. Az összetevők: (A1) az egyetemi tanulmányok 
átlageredménye, (A2) a korábbi tudományos munka értékelése és (A3) az egyéb eredmények 
(nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő szakma-specifikus teljesítmény). A 
teljesítményért egyenként legfeljebb 8-14-6 pont, összesen legfeljebb 28 pont adható. 

 

A1. Egyetemi tanulmányok (diploma) eredménye* 

 

3,51 – 4,00 cum laude 4 pont 

      4,01 – 4,50 cum laude                    6 pont 

  4,51 – 5,00  summa cum laude 8 pont 

(* A jelentkezés évében végzők esetében a diploma minősítésének alapját képező szigorlatok vagy 
vizsgák átlaga. A diplomával rendelkezőknél a diploma minősítése.) 
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A2. Tudományos munka értékelése (max. 14 pont)  
 

Eredmény Pont/d
b 

Pont  

    

Rektori pályázat /Országos TDK/  

 I. hely 

4 p …....p  

Rektori pályázat/Országos TDK  II.
hely   

3 p …....p  

Rektori pályázat/.Országos TDK 
III. hely 

2 p …....p  

Egyetemi TDK, I. hely 3 p …....p  

Egyetemi TDK, II. hely 2 p …....p  

Egyetemi TDK, III. hely 1.5 p …....p  

Rektori dicséret 1.5 p ……p  

TDK munka: csak a TDK 
konferencián bejelentett, megtartott, 
de nem díjazott előadás esetén 

 

1 p 

  

Konferencia: első-szerző/idegen 
nyelvű 

2 p …....p  

társszerzős, idegen nyelvű 1 p …....p  

első-szerző, hazai 1 p …....p  

társszerzős, hazai  0.5 p …....p  

Közlemény: első-szerzős; IF 5p …....p  

társszerzős, IF 3p …....p  

első-szerzős; nem IF 2p …....p  

társszerzős, nem IF 1p …....p  

Összesen …....p  

 

 

 

 

A3. Egyéb eredmények (max. 6 pont) 
 

Eredmény*** Pont Pont 

    

felsőfokú nyelvvizsga 
(C)* 

3 p ..... p  

középfokú nyelvvizsga 
(C)*  

2 p ..... p  

második diploma 
(egyetemi, főiskolai), 
szakvizsga (1 db 
számítható be) 

3 p ..... p  

A1. Bizottság értékelése:………(max. 8 pont) 

A2. Bizottság értékelése: ………(max. 
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más, szakma-specifikus 
teljesítmény – pld. 
szabadalom, innovációs 
aktivitás – pontérték a 
felvételi bizottság 
értékelése szerint  

 

 

max.  

3 p 

  

. 

 

 

 

 

 

 

  

A3. Bizottság értékelése: …….. (max. 
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2. Melléklet: Jelentkezési lap minta 

Ez a változat tájékoztatási céllal készült, jelentkezéshez töltse le eredeti változatban a doktori iskola 
honlapjáról: https://semmelweis.hu/phd/dokumentumok/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-
utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere/    

Semmelweis Egyetem 

Intézményi azonosító: FI 62576 

Jelentkezési lap Doktori Iskolába 
 

Neve:   Születési név:  

Születés dátuma:   Születés helye:  

Állampolgársága:   Anyja leánykori neve:  

Állandó lakcím:   

Elérési cím:  

Email cím (1):   Email cím (2):  

Mobilszám:   

Munkahely (ha rendelkezik munkahellyel):    

Címe:   

Foglalkozás:   Beosztás:  

Diploma: (orvosi, egyéb, szakképzettség neve): 
  

Oklevél száma / azonosítója:  

Oklevél nyomdai sorszáma: 

Oklevél kelte:   

Egyetem:  

Hallgató OM azonosító száma: 

Nyelvtudás: 

  

1. 

2. 

3.  

Foka és típusa: 

 

1. 

2. 

3.  

Bizonyítvány 
száma: 

1. 

2. 

3.  

Okirat 
kelte: 

1. 

2. 

3. 

 

 
Felvételét kéri az alábbi helyre: 

 
Magyar állami ösztöndíjas 
képzésre 

 

Nem magyar állami 
ösztöndíjas képzésre 

(egyéb ösztöndíjas vagy 
önköltséges): 

 

(a megfelelő aláhúzandó) 
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Doktori Iskola neve   

Doktori Iskola vezetője  

Meghatározott programra, témavezetőhöz és témára, vagy későbbi témavezető-választással   
jelentkezik:   

  

Kitöltendő, ha meghatározott témavezetőhöz jelentkezik 
Program neve   

Programvezető neve:   

Témavezető neve: 

Témavezető akkreditált kutatási témája:   

Az akkreditált téma tudományága: 

 

elméleti orvostudományok 

klinikai orvostudományok 

gyógyszertudományok 

szociológia 

egészségtudományok 

biológiai tudományok 

(a megfelelő aláhúzandó) 

 

Témavezető munkahelye:   

 

Eddigi eredményei: 

 

 darab  darab 

TDK helyezés I. hely  Tudományos közlemény  

TDK helyezés II. hely  Tudományos előadás  

TDK helyezés III. hely  Második diploma  

Nyelvvizsga (a kötelező, C típusú – B2 
szintű komplex - nyelvvizsgán felül) 

 Külföldi szakmai 
tanulmányút 

 

 

Egyetemi tanulmányainak eredménye:  

(A diploma minősítésének alapját képező szigorlatok vagy vizsgák átlaga)  

Szakspecifikus teljesítmény:   

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: Budapest, 20 
 
…………………….. 
a jelentkező aláírása 
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A doktori képzésre jelentkezéssel együtt benyújtandó: 

 

titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu email címre: 
 

a kitöltött jelentkezési lap aláírás nélkül  doc. vagy docx formátumban  

 

A doktori iskola email címére kérjük beküldeni: 

 

Mentális egészségtudományok: 

 

e-mail cím: mentalisdi@phd.semmelweis-univ.hu 

 
1. jelentkezési lap egy aláírt példányban pdf formátumban  
2. felvételi lap (kitöltve, a hozott pontszámok feltüntetésével) 
3. önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység részletes ismertetésével (1-2 oldal) 
4. az egyetemi diploma másolata 
5. idegen nyelvű diploma esetén annak hiteles fordítása, vagy honosítási okirata, szükség esetén 

az illetékes minisztérium egyenértékűségi határozata másolatban 
6. egyetemi diplomával még nem rendelkező jelentkező esetén kimutatás a letett vizsgákról 

(leckekönyv vagy a NEPTUN rendszerből kinyomtatott kreditigazolás) 
7. legalább B2 szintű komplex (középfokú “C” típusú) államilag elismert nyelvvizsga, illetve 

azzal egyenértékű bizonyítványt igazoló dokumentum  
8. rövid kutatási terv, a választott feladat témavázlata, ha megnevezett témavezetőhöz és témára 

jelentkezik (2-3 oldal) 
9. publikációs jegyzék (amennyiben rendelkezik publikációval) 
10. a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása (ha a jelöltnek volt tudományos 

tevékenysége, nem kötelező dokumentum) 
11. a jelentkezési díj befizetésének igazolása (a jelentkezési díj befizetése miatt Biró Aliz 

(biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu) és Márczis Anita (marczis.anita@dent.semmelweis-
univ.hu) gazdasági ügyintézőkkel vegyék fel a kapcsolatot). 
 

 

Megjegyzés: Felhívom figyelmét, hogy kézzel kitöltött jelentkezési lapot, illetve bármilyen 
hiányosság esetén a jelentkezést nem áll módunkban elfogadni! 
 



11/12 

 

3. Melléklet: Segédlet a kutatási tématerv összeállításához 

Összeállította a témavezetők egyetértésével: Dr. Martos Tamás, a PhD program korábbi titkára, 
kiegészítette Dr. Danis Ildikó, a PhD program jelenlegi titkára   

 

SEGÉDLET 

a PhD felvételi eljárás számára kidolgozandó kutatási tématerv összeállításához 

 

Általános szempontok: 

A kutatási tématerv célja kettős:  

 A felvételi eljárás során segíti a felvételi bizottságot, hogy benyomást alkosson a felvételiző 
tudományos felkészültségéről, tudásáról és alkalmasságáról. A szóbeli felvételi vizsga 
legnagyobb részét ezért a jelentkező kutatási tématervének megvitatása képezi, melynek során 
számos szempontot vesz figyelembe a bizottság. Ilyenek pl.: a tématerv tudományos 
kidolgozottsága és jelentősége, megvalósíthatósága, kapcsolódása a Mentálhigiéné Intézet 
és/vagy a témavezetők kutatásaihoz, valamint a jelentkező felkészültsége a kutatási terv 
megvalósítására.  

 Segíti a felvételt nyert hallgatót a konkrét kutatási tevékenység megtervezésében és 
kivitelezésében. A beadott tématervtől később, a konkrét doktori kutatás megvalósítása során 
el lehet térni (ez a doktori kutatási folyamat valamennyi szakaszában elsősorban a 
témavezetővel való egyeztetés és megállapodás kérdése), de a folyamat hatékonysága 
érdekében érdemes már kezdettől fogva reális és megvalósítható tématervet készíteni.  

A kutatási tématerv kidolgozásához a jelentkező kérhet támogatást a választott témavezetőjétől.  

 

Tartalmi szempontok 

A kutatási tématerv javasolt felépítése: 

1. Problémafelvetés és elméleti háttér 

2. Kutatási cél/célok, esetleg hipotézisek megfogalmazása 

3. Kutatási módszerek 

4. A kutatás tervezett ütemezése éves bontásban, 4-5 évre elosztva 

5. A várható eredmények jelentősége, alkalmazási lehetőségei, várható tudományos jelentősége 

 

Támpontok az egyes részekhez 

1. Problémafelvetés és elméleti háttér 

A vizsgálni kívánt jelenség, problémakör rövid leírása (esetleg a felvételiző saját motivációjának 
bemutatásával, de ez ne legyen több egy-két mondatnál). Fontos a releváns tudományos háttér (pl. 
előző kutatások legfontosabb adatai, összefüggései; az értelmezést segítő elmélet, vagy elméletek) 
logikusan felépített bemutatása, a megfelelő szakirodalmi hivatkozások használata. A szakirodalmi, 
elméleti bevezető lehetőleg mutassa be a tervezett kutatás szükségességét (mik a területen a hiányzó 
ismeretek, összefüggések), készítse elő és alapozza meg a következő alfejezetet. 

2. Kutatási cél/célok, esetleg hipotézisek megfogalmazása 
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A kutatási célok, esetleg konkrét hipotézisek megfogalmazása következzen az elméleti bevezetőben 
leírtakból, legyen átfogó, de nem túl általános. 

3. Kutatási módszerek  

Milyen módszerekkel, eszközökkel, eljárásokkal tervezi elérni a kutatási célt? Ha pl. interjúzás, akkor 
milyen alapvető kérdések mentén (de nem kell részletes interjúterv)? Ha kérdőívezés, akkor milyen 
fontos témaköröket, kérdőíveket, skálákat tartalmazzon? Ezeket milyen módon tervezi elemezni, pl. 
kvalitatív, kvantitatív módon, stb.? Milyen mintát tervez bevonni, hogyan történik az adatfelvétel? 

4. A kutatás tervezett ütemezése éves bontásban, 4-5 évre elosztva 

A fő kutatási lépések (pl. irodalmazás, kérdőív-összeállítás, adatfelvétel, elemzés, stb.), publikálási 
tevékenységek meghatározása négy, legfeljebb öt akadémiai évre, évenkénti ütemezéssel. Fontos 
szempont legyen a kivitelezhetőség, megvalósíthatóság.  

(A 4-5 évre való tervezés jelentősége a következő: a tapasztalatok szerint intenzív munkával általában 
a felvételtől számított kb. 4-5 év alatt lehet megszerezni a fokozatot. A két éves doktori képzés és 
további két-három kutatói év alatt valósítható meg reálisan a doktori kutatás. A két tanulmányi év 
végén a hallgatónak komplex vizsgát kell tennie, és a bizottság pozitív értékelését követően kettő, 
legfeljebb 3 év áll rendelkezésre a disszertáció megírására, munkahelyi vitájára (házi védésére), majd 
és nyilvános védésére.) 

5. A várható eredmények jelentősége, alkalmazási lehetőségei, várható tudományos jelentősége 

Röviden vázolja, hogy mi lehet az elvégzett kutatás jelentősége, haszna elméleti és gyakorlati 
szempontból, hol, hogyan látja alkalmazhatónak az így megalkotott többlettudást. 

Megjegyzés: az itt megadott felépítéstől el lehet térni, amennyiben más, az adott téma és tervezet 
szempontjából megfelelőbb, logikusabb felépítés szükséges, de általában célszerű figyelembe venni a 
leírtakat.  

 

 

Formai szempontok 

Mindenképpen szerepeljen az első oldalon: Név, tervezett kutatási téma címe, a tématerv dátuma 

A hivatkozások alkalmazása feleljen meg a tudományosság általános sztenderdjeinek. A plagizálás 
tilos. 

 

A tématerv teljes terjedelme lehetőség szerint ne haladja meg a 4 gépelt oldalt. 

 

 

 


