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Αποστέλλουμε, συνημμένως, το τεύχος Νο.4 (Απρίλιος 2017) του μηνιαίου Δελτίου 
«Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία» που επιμελείται το Γραφείο μας. Το συνημμένο 
Δελτίο περιλαμβάνει στοιχεία για την οικονομία της Ουγγαρίας, πρόσφατες εξελίξεις εμπορικού 
ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, προσφορές-ζητήσεις επιχειρηματικής 
συνεργασίας, ζητήσεις προϊόντων, κλπ. Τα Εμπορικά Επιμελητήρια και οι Επαγγελματικοί 
Σύνδεσμοι προς τους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για τη 
σχετική ενημέρωση των μελών τους και ενδεχομένως τη δημοσίευση των πληροφοριών στα  
δελτία τους. 

Επισημαίνουμε, ότι τυχόν ενδιαφερόμενοι Έλληνες επιχειρηματίες για διεθνείς 
διαγωνισμούς, διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες που αναφέρονται στο Δελτίο 
μας, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν απευθείας με τους μνημονευόμενους, κατά περίπτωση, 
αρμοδίους, για περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, μπορούν ασφαλώς να απευθύνονται και 
στο Γραφείο μας, το οποίο παραμένει στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 
που θα διευκόλυνε και θα ενίσχυε τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες._ 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

 
 

 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 
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ΔΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.4 
(Απρίλιος 2017) 

 
 

Ι.  Η οικονομία της Ουγγαρίας  
 
-Μείωση του Εμπορικού Πλεονάσματος  
-Διεύρυνση του Πλεονάσματος Τρεχουσών Συναλλαγών 
-Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς τα άνω τις εκτιμήσεις του 
-Αύξηση του Δημοσιονομικού Ελλείμματος τον Μάρτιο  
-Η Οικιστική ανάκαμψη συνεχίζεται  
-Αύξηση της Καθαρής Αποταμίευσης των Νοικοκυριών  

 
ΙΙ. Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 
 

 Γενικές Ειδήσεις 
-Επέκταση του εργοστασίου της Nestlé  
-Η MOL θα επενδύσει $4,5 δισ. στη βιομηχανία χημικών  
-Η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla θα εγκαταστήσει «υπερφορτιστή» στην Ουγγαρία 
-Ινδική επένδυση – εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών αυτοκινήτων 
-Θετικές οι προοπτικές για τη βιομηχανία τουρισμού της Ουγγαρίας 
-Αφίχθη στην Ουγγαρία το πρώτο απ’ ευθείας τραίνο από την Κίνα  
-Υψηλή κατάταξη της Ουγγαρίας στον κατάλογο Global Energy index  
 

 Διεθνείς Συμφωνίες – Συνεργασίες – Διαγωνισμοί  
-Συνεργασία Ουγγαρίας-Ιράν στον πυρηνική ενέργεια 
-Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Συνεργασίας Ουγγαρίας-Πολωνίας  
 

 
ΙΙΙ.     Διεθνείς Εκθέσεις 
 
 

 
 

(Σύνταξη – Επιμέλεια : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΤΟΣΟΥΝΗΣ, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄) 
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I 
Η Οικονομία της Ουγγαρίας 

 
 
 Μείωση του Εμπορικού Πλεονάσματος 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, το εμπορικό 
πλεόνασμα της χώρας τον μήνα Φεβρουάριο 2017 μειώθηκε στα €911 εκ., από τα €968 εκ. της  
αντίστοιχης περιόδου του 2016. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4% (€8,1 εκ.), 
αλλά οι εισαγωγές κατά 7,1% (€7,2 εκ.). Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το εμπορικό 
πλεόνασμα της Ουγγαρίας για το 2017 αναμένεται να κυμανθεί στα €8,6-8,7 εκ., ποσό αρκετά 
χαμηλότερο του 2016 (€9,93 εκ.). Οι αιτίες εντοπίζονται στην αύξηση των εισαγωγών λόγω 
αύξησης των επενδύσεων και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, καθώς επίσης και 
λόγω αύξησης των διεθνών τιμών των ενεργειακών προϊόντων. Τέλος, σημειώνεται ότι το 80% 
των εισαγωγών της Ουγγαρίας προήλθε από κ-μ της Ε.Ε., τα οποία απορρόφησαν το 74% των 
εξαγωγών της.  
 
 
 Διεύρυνση του Πλεονάσματος Τρεχουσών Συναλλαγών 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας, το πλεόνασμα τρεχουσών 
συναλλαγών τον Φεβρουάριο 2017 αυξήθηκε στα €493 εκ., από €320 τον προηγούμενο μήνα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών άγγιξε τα €463 εκ., ενώ περίπου 
50% αυτού προήλθε από τον τουριστικό τομέα. Τα εμβάσματα Ούγγρων πολιτών από το 
εξωτερικό δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή και κυμάνθηκαν στα €255 εκ.   
 
 
 Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς τα άνω τις εκτιμήσεις του  

Το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την οικονομική ανάπτυξη της 
Ουγγαρίας το 2017. Πιο συγκεκριμένα το ΔΝΤ εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Ουγγαρίας θα ανέλθει σε 
2,9% (προηγούμενη εκτίμηση: 2,5%). Για το 2018 το ΔΝΤ προβλέπει το ΑΕΠ της Ουγγαρίας 
στο 3%. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 2,5% (αντί προηγούμενης εκτίμησης 
1,9%) για το 2017 και θα αυξηθεί στο 3,3% το 2018. Ο δείκτης ανεργίας για το 2017  
υπολογίζεται σε 4,4% (από 5,8%, εκτίμηση Οκτωβρίου 2016) και προβλέπεται περαιτέρω 
μείωσή του σε 4,3% για το 2018. Εντούτοις σχετικά με το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών 
και παρά τις θετικές ενδείξεις  για διεύρυνσή του, το ΔΝΤ προβλέπει ότι αυτό θα κυμανθεί 
τελικά σε 3,7% του ΑΕΠ (από 4,6% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη), για να μειωθεί ακόμα 
περισσότερο το επόμενο έτος, σε 3% του ΑΕΠ. 
 
 
 Αύξηση του Δημοσιονομικού Ελλείμματος τον Μάρτιο  

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας της Ουγγαρίας, τον Μάρτιο 2017, το 
δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας εκτινάχθηκε στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών, σε 
HUF 378,5 δισ., ξεπερνώντας κατά πολύ τα HUF 140,6 δισ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 
Το α΄ τρίμηνο 2017, το δημοσιονομικό έλλειμμα κινήθηκε σε ανεκτά επίπεδα HUF 198,1 δισ., 
αλλά και πάλι αυξημένο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016 (HUF 125,8 δισ.). Έλλειμμα 
σημειώθηκε στον κεντρικό προϋπολογισμό (HUF 168,6 δισ.) και στα ταμεία κοινωνικής 
ασφάλισης (HUF 45,9 δισ.). Πηγές του Υπουργείου Οικονομίας διαβεβαιώνουν ότι ο 
προϋπολογισμός παραμένει και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια το έτους, σταθερός, καθώς ο 
στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος παραμένει το 2,4% του ΑΕΠ. 

 
 

 Η Οικιστική ανάκαμψη συνεχίζεται  
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, η οικιστική ανάκαμψη 
που άρχισε το 2015, θα συνεχιστεί και το 2017. Ο αριθμός κατοικιών που αποπερατώθηκαν το 
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2016 ήταν 31% αυξημένος σε σχέση με αυτόν του 2015. Η συνεισφορά του συγκεκριμένου 
κλάδου στο ΑΕΠ της Ουγγαρίας υπολογίζεται μεταξύ 0,4-0,5%.   

 
 

 Αύξηση της Καθαρής Αποταμίευσης των Νοικοκυριών  
Μεταξύ των ετών 2010-2016 η καθαρή αξία των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών στην 
Ουγγαρία αυξήθηκε κατά HUF 18.000 δισ., (ποσό μεγαλύτερο του ΑΕΠ της χώρας). 
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αυξημένες αποταμιεύσεις επιδρούν θετικά στην μακρο-
οικονομική σταθερότητα, δημιουργούν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μειώνουν την 
ευπάθεια της χώρας σε εξωτερικούς παράγοντες.   
 
 
 
 

 
 

IΙ 
Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 

 
Α. Γενικές Ειδήσεις  

 
 
 

• Επέκταση του εργοστασίου της Nestlé  
Η «Nestlé Hungária» επεκτείνει το εργοστάσιο ζωοτροφών κατοικίδιων που λειτουργεί στην 
πόλη Bük. Η εταιρεία θα επενδύσει  συνολικά HUF 20 δισ. Για την επέκταση των 
εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι το 20% των ζωοτροφών κατοικίδιων που διακινείται στην 
Ευρώπη, παράγεται στο εργοστάσιο της προαναφερόμενης ουγγρικής πόλης. Τα τελευταία 25 
χρόνια, η Nestlé έχει επενδύσει περισσότερα από HUF 100 δισ. στην Ουγγαρία και έχει 
αναδειχθεί στον μεγαλύτερο Ελβετό επενδυτή στη χώρα. Το 2016, τα καθαρά έσοδα της 
εταιρείας ξεπέρασαν τα HUF 125 δισ. Το 90% των παραγόμενων στην Ουγγαρία προϊόντων της 
εταιρείας προορίζονται για εξαγωγές. Το 2016 εξήχθησαν προϊόντα αξίας HUF 76 δισ. (78% 
αύξηση σε σχέση με το 2010). Η  Nestlé λειτουργεί τρία εργοστάσια στην Ουγγαρία, διατηρεί 
κεντρικά γραφεία στην Βουδαπέστη και απασχολεί 2.400 υπαλλήλους.  
 
 

• Η MOL θα επενδύσει $4,5 δισ. στη βιομηχανία χημικών  
Η (κατά 25% ουγγρική κρατική) εταιρεία MOL, για τα επόμενα 15 έτη, πρόκειται να προβεί σε 
επενδύσεις ύψους $4.5 δισ. στις βιομηχανίες χημικών της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Αυτή η 
επένδυση, θα αποτελέσει και το κεντρικό, στρατηγικό, στοιχείο της εταιρείας για 
διαφοροποίηση. Επιπλέον, στα σχέδια της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία 
δικτύου 2.000 σταθμών λιανικής πώλησης σε ισάριθμα πρατήρια καυσίμων. Θα πρόκειται για το 
μεγαλύτερο δίκτυο στην Ανατολική Ευρώπη. Τέλος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της MOL, κ. Zsolt Hernádi, η εταιρεία θα προσπαθήσει να επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της, προμηθεύοντας με ενεργειακά προϊόντα από τα διυλιστήριά της στην 
Ουγγαρία, τις όμορες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η MOL ελέγχει διοικητικά την κροατική 
πετρελαϊκή εταιρεία ΙΝΑ, γεγονός που αποτελεί σημείο τριβής τόσο μεταξύ των εταιρειών όσο 
και μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.  
 
 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla θα εγκαταστήσει «υπερφορτιστή» στην Ουγγαρία 
Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων «Tesla», πρόκειται να 
εγκαταστήσει σταθμό «υπερφορτιστή» στην πόλη Győr της Ουγγαρίας μέχρι το τέλος του έτους. 
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(Ο υπερφορτιστής έχει τη δυνατότητα να φορτίσει τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων εντός μερικών λεπτών της ώρας, αντί μερικών ωρών που χρειάζονται 
οι συμβατικοί φορτιστές). Σύμφωνα με σχέδια που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, ο 
σταθμός αυτός θα είναι ο πρώτος στην Ουγγαρία. Η Tesla, εντός του 2017, σκοπεύει να 
εγκαταστήσει παγκοσμίως, 5.000 σταθμούς με υπερφορτιστές. Επίσης, σκοπεύει να 
εγκαταστήσει και 15.000 συμβατικούς σταθμούς φόρτισης. Συνολικά, η εταιρεία, σε παγκόσμια 
κλίμακα, θα λειτουργεί 10.000 υπερφορτιστές και 25.000 φορτιστές.  Πέραν των ανωτέρω, η 
Ουγγαρία επιδιώκει να επιλεγεί ως η χώρα όπου η Tesla θα ιδρύσει το πρώτο της επί ευρωπαϊκού 
εδάφους εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών συσσωρευτών. Το εν λόγω επενδυτικό έργο 
υπολογίζεται να κοστίσει €5 δισ. 

 
 

• Ινδική επένδυση – εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών αυτοκινήτων 
Παρουσία του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, κ. Βίκτωρ Όρμπαν, στην πόλη Gyöngyöshalász 
της Ουγγαρίας, έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου εκτός Ινδίας εργοστασίου παραγωγής ελαστικών 
της ινδικής εταιρείας «Apollo Tyres». Το έργο, συνολικού ύψους  HUF 147 δισ. 
χρηματοδοτήθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση με  HUF 16 δισ.  Το εργοστάσιο θα παράγει 
Apollo και Vredestein ελαστικά για τις αυτοκινητοβιομηχανίες Daimler, Tata, Volkswagen και  
Suzuki. Μέχρι τέλος 2018, το εργοστάσιο θα λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα παράγοντας 
ετησίως 5,5 εκ. ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα και 675 χιλ. για λεωφορεία και 
επαγγελματικά οχήματα. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το εργοστάσιο ως το πιο 
εκσυγχρονισμένο στον κόσμο. 

 
 

• Θετικές οι προοπτικές για τη βιομηχανία τουρισμού της Ουγγαρίας 
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH), οι θετικές 
ενδείξεις για τον τουρισμό της Ουγγαρίας διατήρησαν τη δυναμική τους και το 2016, ενώ 
συνεχίζονται και τους πρώτους μήνες του 2017. Τον Φεβρουάριο 2017 οι διανυκτερεύσεις σε 
καταλύματα σημείωσαν 6,5% αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, 
αγγίζοντας τις 1,5 εκ. Πιο αναλυτικά, για την ίδια περίοδο, οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών 
αυξήθηκαν κατά 7,8% και των Ούγγρων (εσωτερικός τουρισμός) κατά 5,2%.  
Ακολούθως, τα ακαθάριστα έσοδα των καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 9,9% και άγγιξαν (σε 
τρέχουσες τιμές) τα HUF 23,1 δισ.   

 
 

• Αφίχθη στην Ουγγαρία το πρώτο απ’ ευθείας τραίνο από την Κίνα  
Το πρώτο, απ’ ευθείας, εμπορευματικό τραίνο από την Κίνα, αφίχθη στον σταθμό  Mahart Port 
στην Βουδαπέστη. Την μεταφορά των εμπορευμάτων οργάνωσε η πολυεθνική διαμετακομιστική 
εταιρεία Ekol. Το τραίνο, συνολικού μήκους 650 μέτρων, μετέφερε 41 εμπορευματοκιβώτια με 
προϊόντα (ηλεκτρονικά, χάλυβα, ρουχισμό και παιχνίδια) αξίας 1 εκ. δολ. ΗΠΑ, διανύοντας 
συνολική απόσταση 10.000 χλμ., σε διάστημα 17 ημερών. Διέσχισε τις χώρες Καζακστάν, 
Ρωσία, Λευκορωσία, Πολωνία και Σλοβακία. The $1 million shipment contained electronics, 
toys, steel and clothing. 
 
 

• Υψηλή κατάταξη της Ουγγαρίας στον κατάλογο Global Energy index  
Η Ουγγαρία κατατάσσεται στην 21η θέση (μεταξύ 127 χωρών) του καταλόγου Global Energy 
Architecture Performance Index του World Economic Forum. Στον κατάλογο, οι χώρες 
κατατάσσονται βάσει 18 κριτηρίων, μεταξύ των οποίων η ποιότητα προμήθειας ενεργειακών 
προϊόντων, τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή ασφάλεια, η 
βιωσιμότητα και η συμβολή των ενεργειακών πολιτικών στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ουγγαρία 
βρίσκεται ψηλότερα στην κατάταξη από βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ολλανδία, η 
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ. Η Ουγγαρία, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με κριτήριο την 
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«κάλυψη των ηλεκτρικών δικτύων» και την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία με κριτήριο την 
«αποτελεσματικότητα μεταφοράς ενέργειας». Εξαιτίας όμως της μεγάλης εξάρτησής της από τις 
εισαγωγές ενεργειακών πόρων προς κάλυψη των αναγκών της, κατατάχθηκε 89η βάσει του 
κριτηρίου αυτού.  
 

 
 
 
 

 
B. Διεθνείς Συμφωνίες - Συνεργασίες 

 
 

• Συνεργασία Ουγγαρίας-Ιράν στον πυρηνική ενέργεια 
Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν στην Τεχεράνη ο 
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, κ. Zsolt Semjén και ο Ιρανός ομόλογός του κ. Ali 
Akbar Salehi, επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργεια του Ιράν. Εναντίον της 
Συμφωνίας ετάχθη τοι κόμμα οικολόγων της Ουγγαρίας (LMP) το οποίο σε δήλωσή του 
επεσήμανε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το Ιράν να αποβλέπει στην ανάπτυξη 
πυρηνικών όπλων 

 
• Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Συνεργασίας Ουγγαρίας-Πολωνίας  

Υπεγράφη στην Βαρσοβία Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ Ουγγαρίας και 
Πολωνίας με σκοπό την περαιτέρω σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας, την ενίσχυση αμφότερων 
των κρατών, την ενδυνάμωση της Κεντρικής Ευρώπης και κατ’ επέκταση της Ε.Ε.  

 
 

ΙΙΙ 
Διεθνείς Εκθέσεις 

 
 
Ο μεγαλύτερος και επίσημος εκθεσιακός φορέα της Ουγγαρίας, Hungexpo C.Co. Ltd. 
(www.hungexpo.hu), ανακοίνωσε στις 24 Απριλίου 2017, το τέλος διοργάνωσης εκθέσεων λόγω 
έναρξης θερινής περιόδου. Εντούτοις, θα διοργανωθούν κατά περίπτωση, συνέδρια  και 
σεμινάρια. Η έναρξη της νέας περιόδου διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων 2017-2018, θα 
ξεκινήσει ουσιαστικά τον Οκτώβριο με τη διοργάνωση της 5ης Διεθνούς Εμπορικής Έκθεσης 
Προμηθευτών Αυτοκινητοβιομηχανίας «AUTOMOTIVE HUNGARY», 18-21 Οκτ. 2017.  
 
Στο εν τω μεταξύ διάστημα θα διοργανωθεί 19-20 Ιουνίου 2017 το 3ο Συνέδριο Υπουργών 
Υγείας Χωρών Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και Κίνας για τα Οικονομικά της Υγείας 
(CEEC-CHINA HEALTH MINISTERS’ MEETING, CONFERENCE & EXHIBITION ON 
HEALTH ECONOMY) 
 
Επίσης, θα διοργανωθούν από το Γερμανο-Ουγγρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(https://www.ahkungarn.hu/), 28-29 Σεπτεμβρίου 2017, εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκθέτες. Το 
συγκεκριμένο επιμελητήριο συμμετέχει με δικό του περίπτερο σε διεθνείς εκθέσεις στην 
Ουγγαρία και μπορεί να φιλοξενήσει (έναντι αμοιβής) ακόμα και εταιρείες μη μέλη του, οι 
οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και πόρους για αυτόνομη συμμετοχή.   

 

http://www.hungexpo.hu/
https://www.ahkungarn.hu/
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