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III. Kormányrendeletek

A Kormány 221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

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,
a 3.  § 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) A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 54.  § (2)  bekezdésétől eltérően a Vet. 
54. § (1) bekezdésében előírt tulajdonosi korlátokat – kérelemre, a Kormány erre irányuló egyedi döntése alapján –  
nem kell alkalmazni
a) az átviteli rendszerirányítóra és az  átviteli rendszerirányító számviteli törvény szerint meghatározott 

leányvállalatára,
b) az olyan, az  Európai Unió tagállamában, az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban vagy 

Stabilizációs és Társulási Megállapodásban részes más államban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozásra, 
amely ebben az államban átviteli rendszerüzemeltetőként működő vállalkozás,

c) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban vagy Stabilizációs és 
Társulási Megállapodásban részes más államban a  Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete szerinti 
értelemben szervezett piacot működtető piaci szereplőre, és

d) az olyan gazdasági társaságra, amelyben az  a)–c)  pont szerinti alanyok együttesen legalább  
50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal, illetve szavazat aránnyal rendelkeznek.

 (2) A Kormány egyedi döntésére az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvényt nem kell alkalmazni,  
és a döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (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
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A Kormány 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelete
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából 
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

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 Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről 
szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A bejelentés tartalmazza)
„d) a címzett nevét és címét, ahová az építőanyag leszállításra kerül, valamint”

2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  bejelentés a  2.  §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a  miniszter a  bejelentéseket 
indokolt esetben – az  érintett miniszterek bevonásával – megvizsgálja arra vonatkozóan, hogy az  építőanyag 
külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a  kritikus 
infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel veszélyezteti-e a  közellátást, vagy jelent-e 
kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.”

 (2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a  miniszter az  (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott tájékoztatást követő 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős 
minisztert az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról, aki az 5. §-ban meghatározott módon él 
a magyar állam elővásárlási, valamint vételi jogának gyakorlásával.”

3. §  A Rendelet a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § A  gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről 
szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően benyújtott bejelentések ellenőrzése és elbírálása során a bejelentés napján hatályos rendelkezéseket 
kell alkalmazni.”

4. §  A Rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „a belgazdaságért felelős miniszterhez” szövegrész helyébe az „az építésgazdaságért 

felelős miniszterhez” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „2022. június 30.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
c) 2. § (2a) bekezdésében az „adatokat és” szövegrész helyébe az „adatokat, a címzett országot és” szöveg,
d) 2. § (5) bekezdésében az „azok hiteles magyar” szövegrész helyébe az „azok magyar” szöveg,
e) 3. § (4a) bekezdésében az „A bejelentésnek és annak tudomásulvétele” szövegrész helyébe az „A bejelentés 

tudomásulvétele” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 223/2022. (VI. 21.) Korm. rendelete
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló  
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) 
Korm. rendelet 25/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  FAIR-ral és az  EMIR-rel kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat az  Új Világ Nonprofit Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. Az  Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
az e rendszerekkel kapcsolatos informatikai biztonsági feladatok körébe tartozó eseménymonitoringgal, biztonsági 
audittal és minőségbiztosítással összefüggő feladatai ellátásába kizárólag a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot 
vonhatja be.”

2. §  Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 18/2022. (VI. 21.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 18/2022. (VI. 21.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 352–358. sorral egészül ki:

[A B

1.
Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, 

illetve külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név]

352. etonitazepipne
2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)- 
1H-benzo[d]imidazole

353. iso-(meta-methyl-propcathinone) 1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-one

354. N-benzyl-isopropylamine N-benzylpropan-2-amine

355. ADB-IACA (ADB-IATA) 2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide

356. Cumyl-INACA N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

357. Cumyl-CHSINACA
1-(cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide

358. Cumyl-CLCHSINACA
1-(1-chlorocyclohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole- 
3-carboxamide
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IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 24/2022. (VI. 21.) OGY határozata
a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról*

Az Országgyűlés
– tekintettel az orosz–ukrán háború okozta új világgazdasági helyzetre, továbbá
– különös tekintettel a háborús inflációra és a háborús gazdasági válságra
az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés ellenzi a  multinacionális csoportokra az  Unióban alkalmazandó globális minimum-adómértékről 
szóló tanácsi irányelvtervezet elfogadását.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Dócs Dávid s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 21-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozata
egyes helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  32. Helyi 
önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása címmel és az  1.  melléklet szerinti alcímekkel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  települési önkormányzatok támogatása 

érdekében – elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok 
működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 
támogatása alcím terhére 323 060 158 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 32. Helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása cím 1. melléklet szerinti 
alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított forrás terhére, az  1.  mellékletben 

meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
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nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozathoz

Alcímszám Alcímnév
Támogatási összeg 

(forint)
Támogatás célja

1.
Balatonalmádi Város Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
22 357 786 Járdafelújítás

2.
Biharkeresztes Város Önkormányzata ivóvízellátással 

kapcsolatos feladatainak támogatása
101 600 000 Új ivóvízkút létesítése

3.
Gomba Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása
43 489 360 Útfelújítás

4.
Pápadereske Község Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
19 425 090 Útfelújítás

5.
Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása
20 000 000 Útfelújítás

6.
Solymár Nagyközség Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
39 987 922 Útfelújítás

7.
Tarnazsadány Község Önkormányzata sportfejlesztési 

feladatainak támogatása
18 200 000

Műfüves sportpálya 
kialakítása

8.
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata köznevelési 

feladatainak támogatása
18 000 000

Köznevelési feladatot 
ellátó intézményhez 

kapcsolódó 
ingatlanszerzés

9.
Zánka Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása
20 000 000 Útfelújítás

10.
Zsámbék Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása
20 000 000 Útfelújítás
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2. melléklet az 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

399395 32 Helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
399406 1 Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 357 786
399417 2 Biharkeresztes Város Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 101 600 000
399428 3 Gomba Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43 489 360
399439 4 Pápadereske Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 425 090
399440 5 Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000
399451 6 Solymár Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 987 922
399462 7 Tarnazsadány Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 200 000
399473 8 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 000 000
399484 9 Zánka Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000
399495 10 Zsámbék Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -323 060 158
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 323 060 158 323 060 158

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1300/2022. (VI. 21.) Korm. határozata
a 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében 
eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott 
titkársága (UNEP/AEWA titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 
megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, 
Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének 
végleges megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében 

eljáró, az  Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága 
(UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes 
felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás 
jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  technológiai és ipari minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli annak az  Országgyűléshez történő 
benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a technológiai és ipari minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1301/2022. (VI. 21.) Korm. határozata
az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában Magyarországot képviselő kormányzó kijelöléséről

A Kormány
 a) az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában Magyarországot képviselő kormányzóvá a nemzetközi pénzügyi 

kapcsolatokért felelős minisztert jelöli ki;
 b) felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy az a) pontban foglaltakról és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért 

felelős miniszter személyéről az Európai Beruházási Bankot tájékoztassa;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő nap

 c) visszavonja az  Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában a  Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó 
kijelöléséről szóló 2089/2004. (IV. 27.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.
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