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JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK -  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Adatkezelő megnevezés 

Elnevezés: Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely: 8936 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 

PIR Azonosító: 808169 

KSH Számjel: 15808165-8411-325-20 

Adószám: 15808165-1-20 

E-mail cím: igazgatas@zelkanet.hu 

Telefonszám: 92/368-081 

Képviselő: jegyző 

Adatvédelmi tisztviselő: adatvédelmi tisztviselő 

Elérhetőségei: igazgatas@zelkanet.hu, 92/368-081 

2. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

2.1 Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

A Hivatal/Önkormányzat jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 

számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, 

szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott 

adatait.  

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §, és 202. §-

a alapján különösen:  

- adószám, 

- név, 

- cím, 

- adózási státusz, 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet 

elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását 

igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások 

bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány 

száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. 

Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés: a Hivatal jogi 

kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, bizonylatolás, adóalapok megállapítása, 

üzemanyag megtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali, 

üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait 
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(gépkocsivezető neve, a gépjármű típusa, rendszáma, utazás időpontja, célja, megtett útvonal, 

felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995. CXVII. tv. (Szja tv.) 27.§/2/. 

Részletes szabályok a hatályos gépjármű üzemeltetési szabályzatban találhatóak. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 

követő 8 év. 

A személyes adatok címzettjei: a Hivatal adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 

társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói/köztisztviselői és adatfeldolgozói. 

2.2 Kifizetői adatkezelés 

A Hivatal, Önkormányzat jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 

járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, 

társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek - 

munkavállaló/köztisztviselők, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők - 

adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás 

rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, 

külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait 

(ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy 

adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az 

adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Hivatal kezelheti a 

munkavállaló/köztisztviselők egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) 

tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, 

társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 

követő 8 év. 

A személyes adatok címzettjei: a Hivatal adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási 

(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói/köztisztviselői és adatfeldolgozói. 

2.3 Szociális, ill. gyermekvédelmi ellátások folyósítása céljából kezelt adatok köre 

A Hivatal jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben, ill. helyi önkormányzati 

rendeletben előírt szociális és gyermekvédelmi ellátások (Szoctv., Gyvt. és a helyi rendelet 

alapján adható szociális, ill. gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások) céljából kezeli azon 

érintettek - a támogatásban, ellátásban, juttatásban részesülők - fenti jogszabályokban előírt 

személyes adatait, akikkel kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét a Szoc. tv. 18. §-a határozza 

meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait 

(ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy 

adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), személyi, családi, 

vagyoni viszonyai, melyek a kérelem elbírálásához szükségesek. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 

követő 8 év. 

A személyes adatok címzettjei: a Hivatal pénzügyi, bérszámfejtési, társadalombiztosítási 

(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói/köztisztviselői és adatfeldolgozói. 

2.4  Anyakönyvezés céljából kezelt adatok köre 

a) a születéssel, 

b) a házassággal, 
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c) a halálesettel 

A Hivatal jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt anyakönyvezés (a 

házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás, a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése, a névváltoztatási eljárás, a házassági névviselési forma módosítására 

irányuló eljárás és az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése) céljából kezeli azon 

érintettek - természetes személyek - anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben előírt 

személyazonosító adatait. A kezelt adatok körét a törvény 69. §-a határozza meg, külön 

megjelölve az egyes anyakönyvi események kapcsán kezelt további adatokat. 

A személyes adatok címzettjei: a Hivatal anyakönyvezője, valamint a KSH statisztikai 

adatgyűjtés céljából, a bíróság az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyek 

személyazonosságának, valamint a családi kapcsolatok fennállásának megállapítása, továbbá 

a bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése céljából, a nyomozó hatóság a 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és 

intézkedés végrehajtása céljából, az ügyészség az ügyészségről szóló törvényben 

meghatározott közérdekvédelmi és törvényességi felügyeleti feladatainak ellátása, valamint a 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és 

intézkedés végrehajtása céljából, a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott 

felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá 

nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból. 

2.5 Helyi adóztatás céljából kezelt adatok köre 

A Hivatal jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben, helyi rendeletben előírt 

adókivetés, adóztatás (adókivetés, adó megállapítás, adóbevallások kezelése, feldolgozása, 

adóügyi ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek - adófizetésre kötelezettek - 

adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel adóztatási (2017. évi CL. törvény az adózás 

rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, 

külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait 

(ideértve a születési név (előző név) születési hely, idő, anyja neve és a titulust is), nemét, 

állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító 

jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Hivatal 

kezelheti a munkavállaló/köztisztviselők egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 

47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés 

(bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 

követő 8 év. 

A személyes adatok címzettjei: a Hivatal adózási, pénzügyi feladatait ellátó 

munkavállalói/köztisztviselői és adatfeldolgozói. 

2.6 A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 

A Hivatal jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról 

és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) 

szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Hivatal irattári anyagának 

maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is 

fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig. 
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A személyes adatok címzettjei: a Hivatal vezetője, iratkezelést, irattározást végző 

munkavállalója/köztisztviselője, a közlevéltár munkatársa. 

A részletes szabályokat a hatályos iratkezelési szabályzat tartalmazza, melyet az 

illetékes Levéltár és a Kormányhivatal jóváhagyott. 

3. Az adatok továbbítása 

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem 

adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen 

hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén 

az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a 

megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön 

hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk. 

4. Az adatkezelés biztonsága 

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan 

technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek 

a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az 

informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer 

alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük. Fentiekkel gondoskodunk 

arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa 

nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat. 

5. Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán? 

5.1 Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog: 

 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon 

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

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon: 

- az adatkezelés céljai; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
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Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt első 

alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja.  

Az érintett által kért további másolatokért a BM OKF a közérdekűadat-megismerési 

igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés 

lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a BM OKF 

elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető. 

5.2 Helyesbítéshez való jog: 

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

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a 

hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell. 

5.3 Törléshez 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, amennyiben a GDPR 

17.cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll. 

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a 

GDPR 17. cikke (3) bekezdésének: 

- a) pontja alapján nem alkalmazandó, amennyiben a személyes adat megőrzése 

szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog 

gyakorlása céljából, így pl. közérdekből nyilvános személyes adat az adatkezelési idő 

alatt nem törölhető, 

- b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések 

tekintetében nem alkalmazandó, 

- e) pontja alapján nem gyakorolható, amennyiben az adatkezelés jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, pl. a szerződéses 

partnerek igényérvényesítéshez szükséges személyes adatai a szerződésből fakadó 

igények érvényesíthetőségének elévüléséig. 

5.4 Adatkezelés korlátozása: 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 
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- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 

szemben. 

Mely adatkezelések esetén gyakorolható? 

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányuló kérelem valamennyi 

adatkezelési cél tekintetében benyújtható, de azt az adatkezelő kizárólag a fent megjelölt 

valamely feltétel fennállása esetén teljesíti. 

5.5 Adathordozhatósághoz való jog:  

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni 

- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, 

- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag 

megvalósítható, 

- kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés 

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és 

az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli. 

5.6 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése 

ellen (pl.: profilozás, közvetlen üzletszerzés). 

5.7 Mennyi idő az 5.1-5.6. pontban foglalt kérelmek vizsgálata és megválaszolása? 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem 

valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében 

további információkat kérhet. 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit 

tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította. 
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Amennyiben az nem történik meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel, az adatkezelő ennek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott 

válaszában tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. 

5.8 Felügyeleti hatósághoz fordulás - és bírósághoz fordulás joga 

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet 

rendezése érdekében az adatkezelő jegyzője, adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti. 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz 

fordulhat. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

 

 

 

 

Kelt, Zalaszentmihály, 2019. szeptember 16. 

 Dr. Kiss Attila 

 jegyző 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Dr. Kiss Attila


Egyedi azonosítója: kiss.attila@zalaszentmihaly


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal


Hivatal megnevezése: Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2019-09-19T11:36:45+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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