
Adatkezelési tájékoztató  
1. A Tájékoztató célja és hatálya 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a MAPSOLUTIONS 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Társaság” vagy „Adatkezelő”) által üzemeltett 
honlapokon ( www.ingatlantajolo.hu, www.otthonterkep.hu, ) „közvetlen üzletszerzés érdekében végzett ún. 
„hideghívás” ,illetve „SMS kampány” során kezelt személyes adatok jogszabályoknak való megfelelősségét.  

2. Adatkezelő elérhetőségi adatai 
A hatályos szabályozás szerint (GDPR 37. cikk) Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő 
kinevezésére. 

Adatkezelő alapadatai: 

MAPSOLUTIONS Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46/b 
Magyarország 

Cégjegyzékszám: 0610000475 

Kapcsolattartási adatok: adatvedelem@ingatlantajolo.hu 
telefon: +36 1 585 8650 

 

3. Védendő értékek, alapelvek 

Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános adatvédelmi rendelet 5. 
cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket. Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri 
együttműködések kapcsán is kifejezetten elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott 
adatok tekintetében. Adatkezelő a kezelt adatokat: 

- Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli 
(jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság); 

- Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség); 
- Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik 

(adattakarékosság); 
- Pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés 

céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék 
(pontosság); 

- A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott 
tárolhatóság) 

- Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok 
integritását és bizalmas jellegét (integritás és bizalmas jelleg); 

- Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható 
(elszámoltathatóság). 
 

4. Alapvető fogalmak, jogszabályok: 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az 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 egy, vagy több 
tényező) alapján azonosítható.  

Az 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 
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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; 

Azon fogalmak, amelyek jelen Tájékoztatóban nem kerültek meghatározásra, az Infotv.-ben meghatározott 
jelentéssel bírnak. 

Jogszabályok: 

- GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, 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 szóló általános adatvédelmi rendelet  

- Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 

- Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
-  Reklámtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. Törvény  
- E-Privacy Irányelv: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. 

július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") 

5. Milyen jogalapon kezeljük az Önök személyes adatait? 
 
Az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A közvetlen üzletszerzés érdekében 
beszerzett személyes adatok kezelése a GDPR. 14. cikkben foglaltak szerint - rendelkezésre bocsátandó 
információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg – történik.  

6. Adatkezelések  
 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelési művelet kezelt személyes 
adatok 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés időtartama 

Közvetlen 
üzletszerzés 

„direkt 
marketing” 

Cégünk telefonon ún. 
„hideghívást indít” más online 
platformokból beszerzett 
telefonszámokra vonatkozóan 
annak érdekében, hogy 
megállapodás esetén 
közöttünk szerződés jöhessen 
létre. A hirdetési 
konstrukciókat, szerződéses 
anyagot és elérhetőségeket 
kizárólag abban az esetben 
küld az adatkezelő a leendő 
partnere számára, ha a 
kontaktszemély ezt 
kifejezetten kéri, és ennek 
során megadja 
kapcsolattartási e-mail címét.   

GDPR 14.cikk 
„rendelkezésre 
bocsátandó 
információk, ha a 
személyes adatokat 
nem az érintettől 
szerezték meg”. A 
személyes adatok 
nyilvánosan elérhető 
platformokról kerülnek 
beszerzésre, melynek 
során az érintett neve, 
telefonszáma kerül 
felhasználásra, 
szerződéskötést 
megelőzően, 
kölcsönös/közös érdek 
esetén az email cím is 
elkérésre kerül a 
tájékoztató anyagok 
kiküldése érdekében. 
 

Az adatkezelés 
jogalapja cégünk 
jogos érdeke 
[GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) pont]. A 
közvetlen 
üzletszerzéssel 
kapcsolatban 
elkészült 
érdekmérlegelési 
tesztről Ön e-
mailben vagy az 
irodaházban 
személyesen 
tájékozódhat. 

Az adatkezelés 
időtartama az 
esetleges üzleti 
kapcsolat 
lehetőségének 
fennálltáig tart: 
Amennyiben akár az 
első, akár későbbi 
kapcsolatfelvétel során 
úgy nyilatkozik, hogy 
ne keresse meg 
cégünk a jövőben vagy 
a róla kezelt személyes 
adatok törlését kéri, 
úgy cégünk ennek 
haladéktalanul eleget 
tesz, és erről a 
megkeresett 
vállalkozást 
tájékoztatja. Pozitív 
visszajelzés esetén a 
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személyes adatok 
kezelése a szerződés 
megvalósulását követő 
1 évig tároljuk.  

Felhívjuk a figyelmét, a GDPR 21. cikk (2) bekezdése ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés 
érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. (3) Ha 
az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 

7. Adatfeldolgozók, címzettek 
 
A kezelt személyes adatok nem kerülnek továbbításra adatfeldolgozóknak, illetve nem közlik más 
címzettekkel sem.  
 

8. Harmadik országba történő adattovábbítás 
 
A személyes adatok kezelése során nem történik harmadik országba történő adattovábbítás 
 

9. Személyes adatok forrása 
 
A személyes adatok beszerzése nyilvánosan elérhető online platformokról történik. 
 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
 

A személyes adatok beszerzése, illetve felhasználás során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, 
illetve profilalkotásra sem, az adatkezelési művelet manuális módon kerül végrehajtásra.  
 

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 

a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 
és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz: 

• kezelt személyes adatai kategóriái, 
• az adatkezelés célja, 
• címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 
• az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjai 
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen; 

• az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 
• a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 
• ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek 

tényéről, logikájáról, illetve az érintettre nézve várható következményeiről; 
• a fentieknek megfelelően az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatot – mások 

személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül – megismerje, arról egy alkalommal ingyenes 
másolatot kapjon. 

 

b) a személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 
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adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

c) a személyes adatok törlésének joga: 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 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték vagy; 

• amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul az érintett visszavonja a 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell vagy; 
• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  
 

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett 
adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához 
és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás miatt kötelező, az 
adatok kezelése). 

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, ha: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, 
amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, vagy; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben); 

 

e) az adathordozhatóság joga: 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. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy az 
általa kötött szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti 
hátrányosan mások jogait, szabadságát. 

f) a tiltakozás joga:  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, 
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ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel 
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást 
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a GDPR 14. cikk (3) bekezdése alapján az adatkezelő a fentiek 
szerinti tájékoztatást a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a 
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül 
köteles megadni.  

Az érintetti jogok gyakorlásának megkönnyítése érdekében formanyomtatványt használunk. A mellékletben 
csatolt érintetti kérelem megkönnyíti az adatigénylést, így azt postán a levelezési címünkre, vagy 
elektronikusan az e-mail címünkre megküldve 30 napon belül válaszolunk. 

A kérelemre tájékoztatást adunk a kezelt adatairól azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, 
legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről írásban értesítjük.  

Ha a fenti határidőt elmulasztjuk,  – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 
belül – bírósághoz fordulhat. 

7. Ha valamilyen rendellenességet tapasztalsz az adatkezelések során, mit tehetsz? (Panaszkezelés) 

Amennyiben bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségeken hozzánk. 

Ügyfélszolgálat 

+36 1 585-8650 

segitunk@otthonterkep.hu 

Telefonhívását munkanapokon 9-16 óra között várjuk. 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó 
hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Cím:   1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 
Levelezési cím:  1525 Pf.: 75. 
Telefon:   + 36 (1) 457 7100 
Fax:    + 36 (1) 356 5520 
Email:    info@nmhh.hu 
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A  jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az 
elszámoltathatóság értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő 
bizonyítja. 

Továbbá, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban valamilyen jogsértést tapasztal, a NAIH-
hoz fordulhat panaszával: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím:    1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Levelezési cím:  1363 Budapest, Pf.: 9. 
Email:   ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:  https://naih.hu/ 
8. Egyéb Rendelkezések 

Fenntartjuk a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket a weboldalon 
közzétett tájékoztatóban értesítjük. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon 
történik. 

Az Érintett jogosult továbbá jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz 
fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az 
Érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

 

9. Hogyan biztosítjuk a személyes adataidat? 

Gondosan óvjuk az adatok biztonságát, ennek érdekében megtesszük azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyekre az irányadó jogszabályok, adat- és 
titokvédelmi szabályok vonatkoznak. 

Az általunk kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrizzük, kivételt 
képeznek ez alól, az adatfeldolgozóknál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén 
található. 

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű 
biztonságot nyújtó megoldást alkalmazunk. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen, 

• Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat 
folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.  

• A technikai intézkedések keretében, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. 

• Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá 
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági 
Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, 
eljárási rendek útján (is) gondoskodik. 

 

Melléklet 1 

 

Tárgy: ÉRINTETTI JOGOSULTSÁGOKAT ÉRINTŐ MEGKERESÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
KÉRVÉNY 
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Adatkezelő alapadatai 
 

MAPSOLUTIONS Zártkörűen Működő Részvénytársasá 
székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46/b 

Magyarország 

Cégjegyzékszám: 0610000475 

 

Kérvényező adatai: 

Név: 

E-mail cím: 

Azonosításhoz szükséges egyéb adat (szerződésszám, azonosító) 

Csatolt dokumentum: 

Kérvény tárgya: 

A kérvényező alábbi érintetti jogával kíván élni: (X-elje be) 

o Hozzáférési jog 
o Helyesbítéshez való jog 
o Törléshez való jog 
o Adatkezelés korlátozásához való jog 
o Adathordozhatósághoz való jog 
o Tiltakozáshoz való jog 
o Automatikus döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog 

Kérvény részletes leírása: 

Adatkezelőnek a kérvény kézhezvételét követően egy (1) hónap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben 
megvizsgálja és a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek 
írásban megküldje, melyet 2 hónappal indokolt esetben meghosszabbíthat. 

Az ügyintézéssel kapcsolatos további részletes tájékoztatást az adatkezelési tájékoztatóban talál, amely 
elérhető a Cég telephelyén és a weboldalon is. 

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal kíván élni panaszát a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnak címezheti, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 
Budapest, Pf.: 9., 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Jogosult továbbá jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet 
részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

Az alábbi címre kérem a tájékoztatást részemre megküldeni 
szíveskedjen:................................................................ 

Kelt: 

Aláírás.......................... 


