HÁTTÉRINFORMÁCIÓ A 20. MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ PÁLYÁZATRÓL
A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot 2017-ben huszadik alkalommal írta ki és
valósította meg az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Poli-Farbe
Vegyipari Kft., a ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft., az idei esztendőben
hozzájuk csatlakozó Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. és a Nádudvari
Élelmiszeripari Kft-vel karöltve. A pályázat kiemelt támogatója a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, szakmai támogatója a Közbeszerzési Hatóság, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A pályázat egyik fontos
vizsgáló bázisa a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és Vegyipari
Laboratóriuma, amely az idei évben is megbízható alapot nyújt a pályázati termékek
elbírálásához szükséges vizsgálatok elvégzéséhez.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő
áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes
termékek előállítását, ösztönözze azok fejlesztését. Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett
termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységük fejlesztéséhez.
Emellett feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztók minőségtudatos választásában,
hozzájáruljon az egészségtudatos termékek fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogassa a magas
hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemi tulajdon-intenzív iparágakban
tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kitüntetettjei lehetnek azon vállalkozások és személyek,
akik tevékenysége vagy megvalósított produktuma magas hozzáadott értéket képvisel kereskedelmi
és társadalmi tartalmában egyaránt, hozzájárulva egy erősebb gazdaság megvalósulásához. Ez az
egyetlen nem szakma specifikus tanúsító elismerés, melyre a gazdaság egész területéről, önkéntes,
nyilvános pályázat útján lehet jelentkezni.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázatra jelentkezhet minden természetes és jogi személy, jogi
személyiség, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség, olyan pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat
céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áruval,
árucsoporttal, szolgáltatással. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, illetve arra is van
lehetőség, hogy több pályázó közös pályázattal induljon a megmérettetésen. Egy pályázatban egy
termék vagy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. Nem
képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, mely nem testesült meg termékben, illetve
olyan szolgáltatás, mely a pályázat benyújtásakor nem került bevezetésre.
A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért szakmai zsűri
bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján.
A zsűri fokozottan veszi figyelembe:
a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;

a pályázatra benyújtott áru/árucsaládcsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét,
minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált
előnyöket;
a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt
vagy szakvéleményt;
a szakértők állásfoglalását;
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma, a
ProfessionCert Kft., vizsgálatainak tapasztalatait;
minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében
HACCP);
a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás
ügyeket;
kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat.
A Kiírók Tanácsának döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik a Magyar
Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy egy éves díjmentes használati jogát, valamint az ezzel járó
kitüntető címet.
A védjegy használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a
Védjegyhasználati Szerződés rögzíti. A védjegy egy éven túli használata az utóellenőrzésben
szereplő állásfoglalástól függ és díjköteles. A védjegytulajdonosok által felkért szervezetek a
díjazott árukat és szolgáltatásokat nem csak megfelelőség, hanem a díjazott általi publikálás
szempontjából is ellenőrzik. Negatív változás esetén a védjegy használatát felfüggeszthetik vagy
végső soron visszavonhatják. A védjegy használatában bekövetkezett változások nyilvánosságra
kerülnek.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelángyár
Kft. – amely 2017-ben ünnepli 240 éves iparalapítását – alkotógárdája által készített, egyedi
iparművészeti trófea tanúsítja.
KÜLÖNDÍJAK
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Hűség Díja, melyet a Magyar Termék Nagydíj Pályázat
20. évfordulója alkalmából alapítottak a Védjegyoltalom jogosultjai. Azon természetes személyek,
vállalkozások, szervezetek érdemelhetik ki, akik/amelyek a pályázat kezdetétől közreműködtek,
vagy részt vesznek a pályázat életében.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a
pályázat kiírói és a kiírókon kívül különböző cégek, intézmények, szervezetek is
felajánlanak különdíjakat.
Különdíjat csak tárgyévben nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók kaphatnak,
kivétel a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Életmű Díja, a Magyar Termék Nagydíj
Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíja, a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpátmedencéért Életmű Díja, a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Sajtókövete Nívódíja és
a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Emlékdíja.
A Kiírói Tanács által alapított Különdíjak
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa által 2005. évben alapított Gazdaságért Nívódíj elismerést azon vállalkozások
kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer első meghirdetésétől (1998.), illetve a Gazdaságért
Nívódíj legutolsó elnyerésétől számítva többszöri alkalommal elnyerték a Magyar Termék Nagydíj
kitüntető címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek hosszasan kiváló minőség előállítására. Piaci
munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Életmű Díja
A Kiírók Tanácsa 2014. évben hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj
Pályázat Életmű Díját, melyet olyan természetes személy kaphat, aki hosszú évek munkájával
bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség és a magyar gazdasági kultúra felemelkedése
mellett. Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékenység, hanem magas szintű szociális
érzékenység is jellemzi.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj
A környezet védelme, a föld ökológiai egyensúlyának megőrzése, a fenntartható civilizációs fejlődés
biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa 2008-ban megalapította a Magyar Termék Nagydíj
Klímabarát Termék Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek
nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az
energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa 2010-ben hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj
Pályázat Innovációért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói
nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai
alkotóerőben rejlő kreativitást, a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíj
A Kiírók Tanácsa 2011-ben hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj
Pályázat Informatikai Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív

alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti
ki.
A Magyar Termék Nagydíj Sajtókövete Nívódíj
A 2003. évben alapított nívódíjat a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak
a nyomtatott vagy elektronikus médiának, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett
a minőség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer
népszerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának – a kormány programjával azonosulva –
fontos a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok
erősítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát. A Magyar Termék Nagydíj
Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj elismerést egyrészről olyan Magyarországon tevékenykedő
természetes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és
az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban
tevékenykedő szervezet, vállalkozás, érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet
vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében. A díj elismeri azt a
tevékenységet, mely a folyamatos kiváló minőség mellett elkötelezett a hagyományok tisztelete, a
környezet védelme és a magyarság eszméje iránt.
Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Életmű Díj
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa 2016-ban hagyományteremtő céllal
megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Életmű Díjat. Az elismerést
olyan természetes személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötelezett a
határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak erősítésében,
bővítésében, elkötelezett a hagyományok tisztelete a magyarság eszméje iránt.
A Nívódíjakon túlmenően további értékes különdíjakat adományoznak a Kiírók
Tanácsának tagjai külön-külön.
A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású
termékcsomagot ajánl fel.
A Náduvari Élelmiszer Kft. Különdíja
Az általa kiválasztott élelmiszer témakörhöz kapcsolódó nagydíjas pályázónak a Magyar
Hagyományos Ízek Díja különdíjat adományozza, mellyel hazai alapanyagokból készült,
hagyományokra épült, egészséges, kiemelkedő minőségű és ízélményű pályázatot jutalmaz.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja

A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az
„Innovatív és élhetőbb lakótér kialakításáért”.
A ProfessionCert Kft. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosítja
egy irányítási rendszer „DEKRA Certification” általi auditálását és tanúsítását.
A pályázat kiemelt támogatója, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Különdíja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma által kiválasztott
nagydíjas pályázónak különdíjként az „ÉRTÉK és MINŐSÉG” elismerést adományozza.
Különböző Szervezetek által felajánlott Különdíjak
Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és
szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági-, kereskedelmi és pénzügyi
területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak –
250.000.- Ft eszmei értékben – piacra jutását elősegítő információit a nyugat-balkáni régió,
díjazott által kiválasztott célországába.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Különdíja
A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert pályázatok közül választja ki a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége Gazdasági Újságírók Szakosztálya által kijelölt zsűri azt a pályázót, aki
innovatív fejlesztő stratégiájáért a MÚOSZ Különdíjában, a GAZDASÁGI SAJTÓ DÍJBAN részesül.
A Hajnal Húskombinát Kft. különdíja
A sokszoros Magyar Termék Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016.
évben eltávozott vezetője emlékre hagyományteremtő céllal különdíjat alapított, mert Hajnal
László úrnak szívügye volt a Magyar Termék Nagydíj Pályázat. A különdíj a Hajnal László
Emlékdíj. A különdíjat olyan élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége, aki
először vesz részt a pályázaton. Az elismerés a nagydíjas termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A
különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Különdíja
Azon céltól vezérelve, hogy a HUNGEXPO Zrt. a kiemelkedő minőségű magyar termékek
népszerűségét növelje, egy általa kiválasztott, a Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert gyártó
vagy szolgáltató számára 10 m2 kiállítási területet ajánl fel a díjazott által megnevezett, a
HUNGEXPO Zrt. által 2018. évben szervezett kiállításon.
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíja az Odafigyelés díj, melynek célja a segítséggel élő emberek
számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő, vagy már gyártás alatt álló
eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket
jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotóművész, a Sérült Művészek és Alkotók,
Kézművesek Körének alapítója által készített egyedi kézműipari dísztárgy tanúsít.
A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÓINAK BEMUTATÁSA:
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók
kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek
üzleti sikereit elősegíthetik.
INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
Az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft. programjait elsősorban az innovatív ipari vállalkozások
pozíciójának javítása, EU-harmonizációjuk elősegítése érdekében alakítja ki.
Célja, hogy
versenyképes termékeket kutasson fel, mutasson be. Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat)
és gazdasági szervezeteket ismer el és díjaz, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan
elkötelezettek a minőség ügye iránt. Elhivatott közvetítője az energiatudatos környezetvédelmi
elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt.
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára, amely 100%ba hazai tulajdonban van. Székhelye kezdetben Fischerbócsán volt. Doboz-, valamint festékgyártói
alaptevékenységet folytatott. A cég kezdeti méreteit és kapacitását jól szemlélteti, hogy működése
első évében valamivel kevesebb, mint 20 tonna festéket gyártott, és adott el. Ez a szám azóta, évről
évre folyamatosan növekszik. 2015-ben a festéktermelés meghaladta a 40 ezer tonnát, míg az
árbevétel túllépte a 10 milliárd forintot.
A hazai piac sikerei után, a külföldi terjeszkedés 2005-ben kezdett el kibontakozni. 2006-ban már
az árbevétel 2%-át, 2007-ben a 3%-át, 2008-ban az 5%-át az export tette ki. 2009-ben ez az érték
stabilan tartotta részesedését a vállalattal együtt növekedve, így az árbevételből 5% részesedéssel
bír. A 2014-es év külföldön is növekedést hozott számára, összforgalma mintegy 6,5%-át tette ki az
export. Napjainkban a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Romániába, Szerbiába,
Szlovákiába és Szlovéniába is szállít Poli-Farbe festékeket. A gyártás bővítésével párhuzamosan
emelkedett a Poli-Farbe Kft. által foglalkoztatottak létszáma is, amely az utolsó öt évben
megduplázódott, elérte a 250 főt. Nem csak Bócsán, hanem a környező településeken is sokaknak
biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést.
ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft.
A ProfessionCert Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő szervezet, melynek fő tevékenységi
területe a független műszaki, mérnöki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői vélemények készítése és
tanúsítás. A vállalkozás tulajdonosai, vezetőségének tagjai, valamint mérnök szakértő

munkavállalói a műszaki szakterületek széles területét felölelő, több évtizedes szakmai
tapasztalattal rendelkeznek. A ProfessionCert Kft. az ellenőrzési, vizsgálati szolgáltatások
végrehajtása során saját műszaki szakértőit alkalmazza. Különleges szakterületi igények esetén
pedig maga minősíti és alkalmazza a bevont szakértőket. A tanúsítási tevékenységet a DEKRA
Certification GmbH nemzetközi tanúsító szervezet partnercégeként a DEKRA cégcsoport egyes
szakosodott leányvállalataival való partneri együttműködési megállapodások alapján végzi, a
DEKRA csoport eljárásai szerint. A DEKRA Certification GmbH 57 leányvállalata Európa 19
országában van jelen. A DEKRA 1982 óta Európában több tízezer termék- és rendszertanúsítást
végzett el.
A ProfessionCert Kft. mint a Dekra Certification partnere Magyarországon látja el a műszaki
szakértői, vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatásokat, valamint a több évtizedes gyakorlattal és
tapasztalattal rendelkező munkatársai részt vesznek a tanúsítási tevékenységben is. Célunk a
folyamatos fejlődés és szolgáltatásaink körének bővítése szorosan együttműködve az ügyfeleinkkel,
figyelembe véve az igényeiket és a piaci környezetet.
Legrand Zrt., a Kiírók Tanácsának új tagja
A Legrand Zrt., a Magyar Termék Nagydíj Kiírók Tanácsának új tagja. A vállalat jogelődjei révén
közel 100 éve van a magyarországi piacon. Tervez, gyárt és értékesít villamosszerelési anyagokat. A
multinacionális vállalat, a Legrand Csoport a klasszikus villanyszerelési és kisfeszültségű
villamosszerelési termékek piacán vezető helyen áll a világban, mind az öt kontinensen, a Föld 180
országában értékesíti termékeit és világszerte 35.000 főt foglalkoztat. A Legrand Csoport a
fenntartható fejlődés mellett elkötelezett az öko-fejlesztésben is, amely az új termékek környezeti
mutatóinak meghatározását és Öko-lábnyomunk csökkentését tűzte ki célul. A Legrand elvei között
van a magas minőség iránti elkötelezettség, a kreativitás és a vásárlók részére a minőségtudatos
iránymutatás egyaránt.
Nádudvari Élelmiszer Kft. a Kiírók Tanácsának új tagja
A Nádudvari Élelmiszeripari Kft. a Hortobágyi Nemzeti Park közelében található, 100%-ban
magyar tulajdonú vállalat, melynek anyacége egy Kelet-Magyarországon meghatározó
mezőgazdasági integráció, a Nagisz Zrt. A cég tejtermékek, húskészítmények és mirelit panírozott
termékek előállításával foglalkozik, mely termékek a regionális ízvilágot a modern táplálkozás
követelményeivel összhangban képviselik. A Nádudvari márkajelzés az ország minden pontján, a
hazai és nemzetközi üzlethálózatokban egyaránt garanciát jelent a minőségre. 2014-ben
arculatváltáson ment keresztül a Nádudvari Élelmiszer Kft: megújult a márka logója, a termékek
csomagolása és a marketing kommunikáció is. A designváltásnál fontos szempont volt, hogy
kifejezze a márka filozófiáját: hagyomány és haladás. Bár a külső design megújult, a termékek
megőrizték tradicionális értékeiket: a magyaros ízek, a vidék gasztronómiai értékeinek közvetítése.
A Nádudvari Élelmiszer Kft. 10 termékcsaládja is büszkélkedhet a Magyar Termék Nagydíj
kitüntetéssel, 2013-ban pedig a vállalat elnyerte a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért
Nívódíjat.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumának - A
Magyar Termék Nagydíj Pályázat egyik vizsgálóbázisának bemutatása:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma
vizsgálóbázis a Magyar Termék Nagydíj Pályázathoz, melynek köszönhetően az idei évben is
megbízható alapot nyújt a pályázati termékek elbírálásához szükséges vizsgálatok elvégzéséhez. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma elkötelezett
azon cél érdekében, hogy a vizsgálólaboratóriumok között szakmai színvonalával, függetlenségével,
pártatlanságával, széles műszaki területével, mind a hatósági intézmények, mind a szakma és a
fogyasztók számára elismertté és meghatározóvá váljon. A Laboratórium több, mint 300 vizsgálati
módszer tekintetében szerezte meg az akkreditált státuszt, amely közel 500-féle fizikai-, kémiai-,
valamint mikrobiológiai paraméter akkreditált körülmények között történő vizsgálatát teszi
lehetővé. A Laboratórium folyamatosan törekszik arra, hogy az ügyfelek megelégedettségét a
legfontosabb alapelvként tartsa számon és a vizsgálatok határidejét szigorúan betartsa.
További információ: http://www.termeknagydij.hu/
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