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Adatkezelési tájékoztató fotópályázatról  

 
 

Adatkezelő: 

Név:  Réde Község Önkormányzata 

 Rédei Közös Önkormányzati Hivatal  

Cím:  2886 Réde, Széchenyi u 26 

Adószám:  15386971-2-11 

Telefonszám 06 34 374 244 

E-mail cím: igazgatas.rede@gmail.com 

 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények 

között megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 

(továbbiakban, mint Rendelet), a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban, mint Infotv.) 

rendelkezéseinek.  

 

Az adatkezelési tájékoztató célja  

 

Az Adatkezelők szervezésében megrendezésre kerülő fotópályázat lebonyolításához 

és igazolásához szükséges személyes adatok kezelése, eredmények kihirdetése, 

képmások kezelése azon belső szabályok megállapítása és intézkedések 

megalapozása mellett, amelyek biztosítják, hogy az Adatkezelő tevékenysége 

megfelel a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.  

 

Az adatkezelési tájékoztató további célja, hogy a Rendeletnek, és az abban 

megfogalmazott, személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való 

megfelelés az Adatkezelő által végzett adatkezelései igazolására szolgáljon:  

 

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: 

 személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az 

érintett számára, átlátható módon kell végezni 

 

b) célhoz kötöttség 

 az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet 

 

c) adattakarékosság 

 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, 

hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk 

 



d) pontosság 

 az adatkezelésnek, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell 

lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 

hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék 

 

e) korlátozott tárolhatóság 

 az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 

azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez 

szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb 

ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű 

és önkéntes hozzájárulását adta 

 

f) integritás és bizalmas jelleg 

 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes 

adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve 

 

g) elszámoltathatóság 

 az adatkezelő felelős a fentiekben meghatározott szempontoknak való 

megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására  

 

 

Az adatkezelési tájékoztató hatálya 

 

Az adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a személyes adatok kezelésére, 

felhasználására, Adatkezelő által használt online és webes felületein történő név, és 

képmás megjelenítésére.  

 

Fogalom meghatározások 

 

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. 

cikke tartalmazza.  

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 



történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

 

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 

kezelésük korlátozása céljából; 

 

 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 

az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja; 

 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 

keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 

adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak; 

 

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

 

 



Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek  

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie 

annak igazolására, hogy az érintett a személyes adatainak kezeléséhez 

hozzájárulását adta. („elszámoltathatóság” elve – Rendelet 5. cikk (2) bekezdés). 

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő 

a felvett adatokat törvénytől eltérő rendelkezésének hiányában, a rá vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 

érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 

hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozza meg.  

 

Az az érintett személy aki a fotópályázaton részt vesz, és az Adatkezelő által megadott 

e-mail címre - polgarhivrede@gmail.com – elküldi fényképét, ez esetben az érintett 

hozzájárulása, mint ráutaló magatartása.  

 

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és 

részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. 

Különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, kezelt adatok köréről, adatok 

forrásáról, adatok tárolásáról, annak biztonsági intézkedéseiről, az adatkezelésre és 

az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy 

az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján 

kezeli, illetve arról is, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

 

A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is.  

 

Tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések  

 

Az érintettektől kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, amelyek a cél 

eléréséhez szükségesek és az érintett személyhez fűződő jogait nem sértik. 

 

Az adatkezelés célja:  

Fotópályázaton részt vevő kiskorú gyermek adatainak kezelése 

a. Az adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

Rendeletének 8 cikk (1) bekezdés szerint 

b. A kezelt adatok köre: név, képmás  

c. Adatok forrása: közvetlen a szülő/törvényes képviselő hozzájárulása alapján 

d. Az adatkezelés tárolási módja: elektronikusan az Adatkezelő informatikai 

eszközén, webes felületein  

e. Adatkezelés időtartalma: polgárjogi elévülési idő szerinti 5 év 

f. Adatbiztonsági követelmények: az Adatkezelő informatikai rendszerében 

jelszóval és webes felületein jelszóval védve 
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g. Adattovábbítás címzettje: nincs 

h. Adatokhoz hozzáférésre jogosul: Adatkezelő 

i. Adatfeldolgozó: nincs 

 

 

Az adatkezelés célja:  

Fotópályázaton részt vevő személy adatainak kezelése 

a. Az adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint 

b. A kezelt adatok köre: név, képmás  

c. Adatok forrása: közvetlen az érintettől 

d. Az adatkezelés tárolási módja: elektronikusan az Adatkezelő informatikai 

eszközén, webes felületein  

e. Adatkezelés időtartalma: polgárjogi elévülési idő szerinti 5 év 

f. Adatbiztonsági követelmények: az Adatkezelő informatikai rendszerében 

jelszóval és webes felületein jelszóval védve 

g. Adattovábbítás címzettje: nincs 

h. Adatokhoz hozzáférésre jogosul: Adatkezelő 

i. Adatfeldolgozó: nincs 

 

 

Adatvédelmi incidensek kezelése 

 

Adatvédelmi incidens: 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)  

 

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon 

elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos 

továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver 

elleni támadások, honlap és levelező rendszer feltörése.  

 

Adatvédelmi incidensek kezelése  

 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása 

az Adatkezelő feladata.  

 

Amennyiben az Adatkezelő munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi 

incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik az Adatkezelőt. 

 

Az Adatkezelő munkavállalói kötelesek jelenteni az Adatkezelőnek és/vagy az 

adatvédelemért felelős érintettnek, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt 

észlelnek.  

 



Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő központi e-mail címén, 

telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni 

tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.  

 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja 

a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi 

incidensről, vagy téves riasztásról van szó.   

 

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

c) az incidensben érintett adatok körét, számosságát, 

d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 

e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések 

leírását. 

  

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, felületeket, 

személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni az incidens 

bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.  

 

Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés 

visszaállítását. 

 

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

 

Az  adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  

a) az érintett személyes adatok körét, 

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

c) az adatvédelmi incidens időpontját,  

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat  

 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg 

kell őrizni.  

 

Az érintett személy jogai  

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 

információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  

(Rendelet 13-14. cikk) 

 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 



folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben 

meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).  

 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. 

cikk). 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 

Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)  

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről 

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)  

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 

ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)  

 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az 

adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján 

(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk) 

 

Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, 

valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  

(Rendelet 23. cikk). 



 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)  

 

 
Az Ön jogérvényesítés lehetőségei 
 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelők adatkezelése nem felel meg a 

jogszabályi követelményeknek vagy megsértette jogait, tájékoztatásért Réde Község 

Önkormányzatának adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: 

 

Név:    László Gábor 

Telefonszám:   06 30 546 42 21 

E-mail cím:    laszlo.gabor09@gmail.com 

 

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági 

jogorvoslathoz való jog) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen 

a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 

szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 

felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha 

a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem 

tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről 

vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk) 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 

személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében 

megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) 

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett 

jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 

tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése megsérti e rendeletet. 

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az 

ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, 



ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági 

jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk) 

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.  

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon:   + 36 1 391-1400 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 

felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. 

cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 

hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal 

kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban 

az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki 

vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a 

bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk) 

 

Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása 

 

A Tájékoztató megállapítására és módosítására az Adatkezelő jogosult, megbízás 

alapján az adatvédelmi felelős. 

Módosítás esetén, a szabályzat érvényességi dátumát minden esetben rögzíteni kell.  

Érintetteket tájékoztatni kell a módosítás okáról, tényeiről, tartalmáról, amennyiben új 

adatkezelési célok születnek annak részleteiről. 

 

 

 

A tájékoztatóban foglaltak hatályba lépésének napja 2020.10.02 

 

 

         

 

 

 

 


