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Kormányrendeletek

A Kormány 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelete
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő
szabályainak bevezetéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a biztosítási
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 123/A. § (3) bekezdésétől eltérően, aszálykárfedezettel rendelkező
növénybiztosítási szerződés esetén a biztosító a 2. § (2) bekezdése szerinti biztosítási szolgáltatási igény
(a továbbiakban: kárbejelentés) beérkezésétől számított 14 napon belül kárelőleget fizet a biztosítási szolgáltatásra
jogosult személynek (a továbbiakban: ügyfél) a 2. § (1) bekezdése szerinti feltétel fennállása esetén.
(2) A kárelőleg mértéke az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés
legalább 50%-a.
(3) Amennyiben kárelőleg kifizetésére kerül sor, az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerinti
kártérítés és a (2) bekezdés szerinti kárelőleg különbözetével a biztosító és az ügyfél elszámol. Ha az elszámolás
eredményeként az ügyfelet visszafizetési kötelezettség terheli, akkor e kötelezettségének az ügyfél a biztosító erre
vonatkozó felhívásától számított 14 napon belül tesz eleget.

2. §

(1) A kárelőlegre az ügyfél akkor jogosult, ha a (2) bekezdés szerinti, 2022. október 31-ig benyújtott kárbejelentés
során arról nyilatkozik, hogy a szántóföldi növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében
az ügyfél által elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként eléri a 80% mértékű kárátlagot.
(2) Az ügyfél a kárbejelentést a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében
meghatározott formában és tartalommal nyújtja be a biztosítóhoz.
(3) A biztosító az 1. § szerinti kárelőleg részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül
a honlapján tájékoztatja az ügyfelet.
(4) E rendelet alkalmazása során a biztosító kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.

3. §

(1) Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a kárbejelentés formáját
és tartalmát rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a biztosító által
alkalmazandó, az 1. § szerinti kárelőleg fizetésének részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben
határozza meg.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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5. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelete
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egyes kiemelt társadalmi
csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti
intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
a)
5. §-ától eltérően a hitelező az e rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adós részére a hitelező által üzletszerűen
nyújtott hitel- és kölcsönszerződést, illetve pénzügyi lízingszerződést (a továbbiakban együtt: szerződés)
az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2023. december 31. napjáig
felmondással nem szüntetheti meg,
b)
7. § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a szerződésből
eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő
tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. szeptember 1-jétől fizetési haladékot
(a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,
c)
7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2023. december 31. napjáig tart,
d)
7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2023. december 31. napjáig
meghosszabbodik,
e)
4. §-át, 6. §-át, 8. § (1) bekezdését és 19. §-át e rendelet alkalmazása során nem kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazása során az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő
alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

2. §

(1) Az adós az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha
a)
növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01),
erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból
származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi
nettó árbevételének 50%-át, vagy
b)
a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.
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(2) Az adós az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az agrárminiszter rendeletében meghatározott formában és
tartalommal, 2022. szeptember 15-ig nyújthatja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.
(3) A hitelező a fizetési moratórium részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő öt munkanapon belül
tájékoztatja az adóst.
3. §

(1) Felhatalmazást kap az agrárminiszter, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem formáját és tartalmát
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap az agrárminiszter, hogy a hitelező által alkalmazandó, a fizetési moratórium részletszabályairól
szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

6. §		
E rendelet rendelkezéseit a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell
alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelete
a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről
A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.)
Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] szerinti fizetési moratórium
részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.
(2) A 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtása során a 2. melléklet
szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez
„Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési
moratóriumot biztosít.
A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre
vonatkozik.
A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
a)
akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás,
halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül
számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
b)
akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.
Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti
személyesen bankfiókunkban vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő
elmulasztása jogvesztő.
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”
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2. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez
NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről
A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022.
(VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott
1. Természetes személynek, egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek minősülő adós esetén
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................................................................................
Adószáma / adóazonosító jele: .........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................................................
E-mail-cím: ................................................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................................................................................................
2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén
Vállalkozás teljes neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Képviselő(k) (név, beosztás):
.........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)
o

o

a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01),
erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból
származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevételem eléri a 2021. évi
nettó árbevételem 50%-át;
az általam igénybe vett hitel növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás
(TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazati célokat szolgál,

ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium
2023. december 31-ig történő biztosítását.
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Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében
meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való
kilépésre van lehetőség.
Kelt: ............................................................, ............... év ........................................ hó .......... nap
		
		

......................................................................
aláírás

A gazdaságfejlesztési miniszter 6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelete
az aszály-veszélyhelyzet során alkalmazandó kárbejelentésről
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak
bevezetéséről szóló 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő
szabályainak bevezetéséről szóló 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 291/2022. (VIII. 8.)
Korm. rendelet] szerinti kárelőleg részletszabályairól a biztosító az ügyfelet az 1. melléklet szerinti szöveg
alkalmazásával tájékoztatja.
(2) A 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti kárbejelentés benyújtása során a 2. melléklet szerinti
kárbejelentő lapot kell alkalmazni.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelethez
„Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az aszály-veszélyhelyzetre tekintettel Magyarország Kormánya a súlyos aszálykárt szenvedett és
arra fedezett növénybiztosítással rendelkező gazdálkodók részére kárelőleg kifizetését biztosítja.
A kárelőlegre az Ön vállalkozása akkor jogosult, ha a kárbejelentés során arról nyilatkozik, hogy a szántóföldi
növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében elszenvedett kár üzemenként és
növénykultúránként eléri a 80% mértékű kárátlagot.
Amennyiben Ön élni kíván a kárelőleg kifizetésének lehetőségével, a külön erre a célra szolgáló kárbejelentő lapot
2022. október 31-ig elektronikus úton szükséges eljuttatnia hozzánk. A kárbejelentés benyújtására rendelkezésre
álló határidő elmulasztása jogvesztő.
A kárelőleg-fizetés további feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”
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2. melléklet a 6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelethez
Aszálykár-bejelentő lap
Szerződő neve:
Szerződésszám:
Lakcím, székhely:
E-mail-cím:
Telefonszám:
Fizetési számla száma:
Biztosított károsult neve (ha nem azonos a szerződővel):
Fizetési számla száma:
E-mail-cím:
Telefonszám:
Adószám:
Kapcsolattartó neve (ha nem azonos a biztosítottal vagy a szerződővel):
E-mail-cím:
Telefonszám:
Regisztrációs szám:
Társbiztosított / zálogjogosult / engedményes neve:
Nyilatkozom, hogy
a)
kukorica növényben (KAL21) … hektáron (a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagysága), illetve
b)
napraforgó növényben (IND23) … hektáron (a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagysága)
80%-ot elérő aszálykárom van, ezért kárelőleg-kifizetésre igény tartok.
A Magyar Államkincstár részére benyújtott legutolsó, 2022. évre vonatkozó egységes kérelmet (térképek nélkül)
jelen kárbejelentő lap mellékleteként benyújtom.
Tudomásul veszem, hogy
a)
a biztosító a kárrendezés során vizsgálja a jogi feltételek fennállását, így különösen azt, hogy ki a biztosító
szolgáltatásának jogosultja, továbbá hogy a szerződés díjrendezett-e, vagy díjtartozás áll-e fenn az ügyfél
terhére;
b)
a biztosítónak visszakövetelési joga van abban az esetben, ha a kifizetett kárelőleg összege nagyobb, mint
a szemlén igazolt hozamveszteségből származó kár mértéke;
c)
a biztosító a kárelőleget a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletben meghatározott
referenciahozam alapján és a szerződési feltételek alkalmazásával (a biztosító hatályos szerződési
feltételeiben meghatározott üzemszintű és abszolút önrész) számolja ki;
d)
a kárelőleg jelen formában történő kifizetése nem jelenti automatikusan a biztosító részéről a jogalap
elismerését, és az arra vonatkozó vizsgálatról való lemondását;
e)
a bejelentésben szereplő adatok pontosságáért és teljességéért kizárólag a szerződő a felelős;
f)
a jogalap megállapítása az agro.met.hu-ról származó adatok alapján történik;
g)
az aszálykárrendezés során a biztosító kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.
Nyilatkozom, hogy a fenti adatokat büntetőjogi felelősségem tudatában adtam meg a biztosító részére az aszálykár
rendezéséhez.
Kelt: ……………………, 2022. év …………………. hónap ……………. napján
		
		

………………………………
aláírás
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1384/2022. (VIII. 8.) Korm. határozata
a mezőgazdasági vízszolgáltatási tevékenységgel összefüggő üzemeltetési feladatok többletforrásfinanszírozási igényéről
A Kormány
1. egyetért a 2022. évi rendkívüli aszály következtében a mezőgazdasági gazdálkodók megnövekedett vízigényének
biztosítása érdekében a vízügyi igazgatóságok mezőgazdasági vízszolgáltatási tevékenységével összefüggő
üzemeltetési feladatok költségeinek állami forrásból történő kiegészítő finanszírozásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél érdekében gondoskodjon 1 461 424 439 forint
többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1385/2022. (VIII. 8.) Korm. határozata
az aszály által okozott takarmányellátási krízis miatt megnövekedett takarmányszállítási költségek
támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az állattartók takarmányszállítási költségeinek támogatásával az aszály által okozott takarmányellátási krízis
hatásainak csökkentése érdekében;
2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti, új támogatási konstrukció részletszabályainak
kidolgozásáról;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti támogatás biztosítása érdekében a 2022. évben gondoskodjon
3 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi
XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzeti
agrártámogatások alcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5636

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 133. szám

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

