
A NAIH tájékoztatója a KKV
információs vonal működéséről

STAR II projekt

Az Euró� pai Unió�  a� ltal finanszí�rózótt é�s a Némzéti
Adatvé�délmi  é�s  Infórma� ció� szabadsa�g  Ható� sa� g
(NAIH),  a  Bru" sszéli  Vrijé  Egyétém  é�s  égy  brit
tana� csadó�  é�s  kutató� -féjlésztó(  cé�g,  a  Trilatéral
Réséarch  Ltd.  í�rórsza�gi  iróda� ja�nak
partnérsé�gé�bén  2018-2020 kó" zó" tt  futó�  STAR II
prójékt cé� lja, hógy EU-szérté ta�mógassa a kis- é�s
kó" zé�pva� llalkóza� sókat  az  a� ltala�nós  adatvé�délmi
réndélét mégféléló(  alkalmaza� sa�ban.

KKV-hotline

A  STAR  II  prójékt  kérété�bén  a  NAIH  é-mailés
infórma�ció� s vónalat u" zéméltét 2019. ma� rcius 15.
é�s  2020.  ma� rcius  15.  kó" zó" tt,  aménnyibén  téha� t
Ö6 n  kis- és középvállalkozásnak minősül é�s az
u� j  Euró� pai  Unió� s  adatvé�délmi  szaba� lyóza� ssal
kapcsólatban  ké�rdé�sé  van,  ké�rju" k  fórduljón
bizalómmal a NAIH-hóz az ala�bbi é-mail  cí�mén:
kkvhotline@naih.hu. 

Félhí�vjuk  figyélmé�t,  hógy  a  fénti  élé�rhétó( sé�gén
kizárólag a  GDPR-ral  kapcsólatós  általános
ta� jé�kóztata� st  é�s  u� tmutata� st  adunk.  Aménnyibén
panaszu" gyinté�zé�ssél,  incidénsék  béjélénté�sé�vél,
valamint égyé�b szakké�rdé�sék mégva� laszóla� sa� val
kapcsólatban kí�va�n ségí�tsé�gét ké�rni a Ható� sa� gtó� l,
ké�rju" k,  hógy a  hónlapón  mégtala� lható�  szóka� sós
infórma�ció� s csatórna�kat haszna� lja.

Gyakori kérdések

Munkahelyi eseményeken készült fotók a munkahely
honlapján történő megosztásához alkalmas lehet-
e a hozzájárulás mint jogalap?
A vonatkozó rendelkezések szerint a hozzájárulás
mégada� sa  ném  tékinthétó(  ó" nké�ntésnék,  ha  az
é�rintétt  ném  réndélkézik  való� s  vagy  szabad
va� laszta� si  léhétó( sé�ggél.  A  munkavé�gzé�sré
ira�nyuló�  jógviszónyókban fó( szaba� ly szérint ném
é�rtélmézhétó(  a  hózza� ja� rula� s  ó" nké�ntéssé�gé:  a
munka� ltató�  é�s  a  munkava� llaló�  kó" zó" tti  ala� -
fó" lé� réndéltsé�gi  viszónyban,  ha  az  alkalmazótt  a
hózza� ja� rula� sa� t  mégtagadja,  éz  anyagi  vagy  ném
anyagi térmé�szétu(  ha� tra�nyt ókózhat néki.

Aménnyibén  a  hózza� ja� rula� s  ba� rmély  fógalmi
élémé  hia�nyzik,  u� gy  a  hózza� ja� rula� s  ném
szólga� lhat  az  adatkézélé�s  jógalapja�ul,  téha� t  az
é�rintétt  hózza� ja� rula� sa� ra,  mint  jógalapra,  a
munkahélyi  adatkézélé�sék  ésété�bén  téha� t  csak
kivé� télésén  léhét  hivatkózni,  abban  az  ésétbén,
ha égyé�rtélmu( , hógy a munkava� llaló� t ném é�rhéti
sémmilyén ha� tra�ny az adatkézélé�s  mégtagada� sa
ésété�n.

Ha az adatkézélé�s égyszérré tó" bb cé� lt  szólga� l,  a
hózza� ja� rula� st az ó" sszés adatkézélé�si cé� lra bé kéll
szérézni, téha� t az é�rintétték hózza� ja� rulnak, hógy
a  munkahélyi  ésémé�nyén  ró� luk  fótó� k
ké�szu" ljénék, éz a hózza� ja� rula� s ném tékinthétó(  a
fótó� k hónlapón tó" rté�nó(  kó" zzé� té� télé�ré vónatkózó�
hózza� ja� rula� snak  is  égybén,  érré  a  cé� lra  ku" ló" n
hózza� ja� rula� st kéll bészérézni a munkava� llaló� któ� l.
A hózza� ja� rula� s é�rvé�nyéssé�gé�nék tóva�bbi félté� télé,
hógy az  é�rintétt  azt  ba� rmikór  visszavónhatja.

Aménnyibén érré sór kéru" l, az é�rintéttró( l ké�szu" lt
fótó� kat  a  munkahély  kó" télés  élta� vólí�tani  a
hónlapja� ró� l.

Kell-e  írott  formájú  adatkezelési  tájékoztatót
készítenem az ügyfeleim számára?
A  GDPR  ném  tartalmaz  arra  vónatkózó�
kó" télézéttsé�gét, hógy az adatkézéló(  í�rótt fórma� ju�
adatkézélé�si  ta� jé�kóztató� t  ké�szí�tsén,  a  GDPR
puszta�n azt í�rja éló( , hógy az adatkézélé�s kiza� ró� lag
akkór  léhét  jógszéru( ,  ha  az  é�rintétték  tiszta�ban
vannak az adatkézélé�s lé�nyégés kó" ru" lmé�nyéivél,
azaz  akkór,  ha  az  adatkézéló(  mégféléló( én
ta� jé�kóztatja  az  é�rintéttékét  szémé� lyés  adataik
kézélé�sé�nék ré�szlétéiró( l. Mivél az adatkézéló(  – a
GDPR  5.  cikk  (2)  békézdé�sé�bén  éló( í�rt
élsza�móltatható� sa� g  élvé  alapja�n  –  kó" télés
igazólni,  hógy  adatkézélé�sé  jógszéru( ,  í�gy  az
é�rintétték  ta� jé�kóztata� sa�nak  mégféléló(  fórma� ja
léhét, ha az adatkézéló(  í�rótt ta� jé�kóztató� t ké�szí�t.

Az  a� tla� tható� sa� g  élvé  kiféjézéttén  mégkó" vétéli,
hógy  az  adatkézélé�s  az  é�rintétték  sza�ma� ra
a� tla� tható�  mó� dón  tó" rté�njén,  azaz,  hógy  az
é�rintétték tiszta�ban légyénék azzal, hógy a ra� juk
vónatkózó�  szémé� lyés  adataikat  hógyan  gyu( jtik,
haszna� lja� k fél, azókba hógy tékinténék bélé vagy
milyén  égyé�b  mó� dón  kézélik,  valamint  azzal
ó" sszéfu" ggé�sbén,  hógy  a  szémé� lyés  adatókat
milyén mé�rté�kbén kézélik vagy fógja�k kézélni.

A  réndélét  (39)  préambulumbékézdé�sé
hangsu� lyózza  tóva�bba�  az  a� tla� tható� sa� g  élvé  a� ltal
ta�masztótt azón kó" vétélmé�nyt, hógy a szémé� lyés
adatók  kézélé�sé�vél  ó" sszéfu" ggó(  ta� jé�kóztata� s,
illétvé  kómmunika�ció�  kó" nnyén  hózza� fé�rhétó(  é�s
kó" zé�rthétó(  légyén,  valamint,  hógy azt  vila� gósan
é�s égyszéru(  nyélvézéttél fógalmazza�k még. 
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A GDPR 13. cikk (1) é�s (2) békézdé�séi sórólja�k fél
mindazón  kó" ru" lmé�nyékét  (pl.  adatkézéló(  kilé� té
é�s élé�rhétó( sé�géi, adatkézélé�s cé� lja é�s idó( tartama,
stb.),  amélyékró( l  mindénké�pp  ta� jé�kóztatni
szu" ksé�gés  az  é�rintéttékét,  ha  a  szémé� lyés
adatókat  az  é�rintéttó( l  gyu( jti  az  adatkézéló( .  Az
é�rintéttó( l  gyu( jtó" ttnék minó( su" l  a szémé� lyés adat,
ha azt  maga az  é�rintétt  adja még,  pl.  kitó" lt  égy
nyómtatva�nyt,  illétvé  az  é�rintéttró( l  ké�szí�tétt
kamérafélvé� tél  is.  A  13.  cikk  ró" gzí�ti,  hógy
aménnyibén  az  adatkézéló(  az  é�rintéttó( l  szérzi
még a szémé� lyés adatókat, u� gy a ta� jé�kóztata� st a
szémé� lyés adatók mégszérzé�sé�nék idó( póntja�ban
kó" télés az é�rintétt réndélkézé�sé�ré bócsa� tani.

A 14.  cikk tartalmazza azókat az infórma� ció� kat,
amélyékró( l ta� jé�kóztatni kéll az é�rintéttékét, ha az
adatkézéló(  a  szémé�lyés  adatókat  ném  az
é�rintéttó( l szérzi még. Ilyén ését a� ll fénn pl., ha az
adatkézéló(  a szémé�lyés adatót ma� s szérvtó( l vagy
szémé� lytó( l  (dé  ném  az  é�rintéttó( l)  szérzi  még,
vagy  ha  a  szémé� lyés  adatókat  égy  nyilva�nósan
élé�rhétó(  adatba� zisbó� l szérzi még. 

Kell a kis- vagy középvállalkozásnak adatkezelési
szabályzatot készítenie?
Az  általános  adatvédelmi  rendelet  kifejezetten
adatvé�délmi  szaba� lyzatalkóta� si  kó" télézéttsé�gét
ném í�r éló(  az adatkézéló( k sza�ma� ra. Ugyanakkór
az  élsza�móltatható� sa� g  alapélvé  alapja�n  az
adatkézéló(  élsó( sza�mu�  kó" télézéttsé�gé az a� ltala�nós
adatvé�délmi  réndélétnék  való�  mégfélélé�s
biztósí�ta� sa,  é�s  énnék  dókuménta� la� sa,  igazóla� sa.
Az  a� ltala�nós  adatvé�délmi  réndélét  24.  cikk  (2)
békézdé�sé  alapja�n  az  adatkézéló( nék  akkór  kéll
bélsó(  adatvé�délmi szaba� lyókat is alkalmaznia – a
szémé� lyés  adatók  vé�délmé�nék  biztósí�ta� sa

cé� lja�bó� l  mégvaló� sí�tótt  téchnikai  é�s  szérvézé�si
inté�zkédé�sék  ré�széké�nt  –  ha  éz  az  adatkézélé�si
tévé�kénysé�g vónatkóza� sa�ban ara�nyós.

Ennék a réndélkézé�snék az é�rtélmézé�sé� t  a  (78)
préambulum-békézdé�s ségí�ti.  Ez alapja�n azt kéll
az  adatkézéló( nék  mé�rlégélnié,  hógy  a  kézélt
adatók ménnyisé�gé é�s kó" ré alapja�n „ara�nyósnak”,
az  adatkézélé�s  a� tla� tható� sa� ga  é�rdéké�bén
szu" ksé�gésnék  mutatkózik-é  adatvé�délmi
szaba� lyzat  vagy  ma� s  szaba� lyréndszér  (pl.
utasí�ta� s,  fólyamatléí�ra� s,  biztónsa�gi  szaba� lyzat)
élké�szí�té�sé. 
Ha  az  adatkézéló(  az  adatvé�délmi  szaba� lyzat
élké�szí�té�sé  méllétt  dó" nt,  u� gy  az  a� ltala�nós
adatvé�délmi  réndélét  ném  tartalmaz  spécia� lis
éló( í�ra� st arra vónatkózó� an,  hógy a szaba� lyzatnak
milyén  kó" télézó(  tartalmi  éléméi  légyénék.  Az
adatvé�délmi szaba� lyzat élké�szí�té�sé az adatkézéló(
féladata,  nincsén  fórmanyómtatva� ny,  vagy
mintasablón,  mindén  adatkézéló(  ó" na� lló� an
góndóskódik a tartalóm ó" sszéa� llí�ta� sa� ró� l. 

Az  általános  adatvédelmi  rendelet  hatálya  alá
tartozik-e,  ha  nem természetes  személyt  keresek
meg direkt marketing ajánlattal?
Ném. Az a� ltala�nós adatvé�délmi réndélét 4. cikk 1.
póntja tartalmazza a térmé�szétés adat fógalma� t.
A ném térmé�szétés szémé� lyék adatainak vé�délmé
ném tartózik  Az a� ltala�nós  adatvé�délmi  réndélét
hata� lya  ala� ,  í�gy  az  égyé�ni  va� llalkózó� ké�  sém,
aménnyibén  bizónyós  szémé� lyés  adataik
gazdasa�gi  tévé�kénysé�gu" khó" z  kapcsóló� dik  é�s
ólyan  adatra  vónatkózó� an  kó" vétkézik  bé
jógsé�rté�s,  amély kó" zé�rdékbó( l  nyilva�nós adatnak
minó( su" l. 

Egyéb kérdéseivel kérjük, forduljon
hozzánk bizalommal az alábbi email

címen: kkvhotline@naih.hu

    

*A hótliné-t a „SuppórT small And médium éntérprisés ón thé data
prótéctión Réfórm II” - STAR II élnévézé�su( , 814775 — STAR II —
REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017 azónósí�tó�  jélu(  prójékt

kérété�bén a Némzéti Adatvé�délmi é� s Infórma� ció� szabadsa� g Ható� sa� g
u" zéméltéti az Euró� pai Unió�  Jógók, égyénló( sé�g é� s pólga� rsa� g
prógramja� nak ta� rsfinanszí�róza� sa� ban az Euró� pai Bizóttsa� g
Jógé� rvé�nyésu" lé� si é� s Fógyasztó� pólitikai Fó( igazgató� sa� ga� nak

félu" gyélété alatt.
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Kiterjed-e  az  általános  adatvédelmi  rendelet
hatálya a kis- és középvállalkozásokra? Meg kell-e
a  felelniük  a  kis-  és  középvállalkozásoknak  az
általános adatvédelmi rendelet előírásainak?
Aménnyibén  a  kis-  vagy  kó" zé�pva� llalkóza� s
szémé� lyés adatókat kézél (ld. éló( zó(  ké�rdé�s), u� gy
az a� ltala�nós adatvé�délmi réndélét szaba� lyai ra�  is
vónatkóznak, téha� t az a� ltala vé�gzétt adatkézélé�s
sóra�n  bé  kéll  tartania  az  a� ltala�nós  adatvé�délmi
réndélétbén fóglaltakat. Az a� ltala�nós adatvé�délmi
réndélét  ném  tartalmaz  a  kis-  é�s
kó" zé�pva� llalkóza� sókra  az  a� ltala�nóstó� l  élté�ró(
réndélkézé�sékét,  mint  ahógy  az  a� ltaluk  vé�gzétt
adatkézélé�s  sém  ésik  az  a� ltala�nós  adatvé�délmi
réndélét  2.  cikk  (2)-(3)  békézdé�sé  szérinti
kivé� téli kó" rbé.

Vonatkozik-e  rám,  illetve  a  tevékenységemre  az
általános  adatvédelmi  rendelet,  ha  a
főtevékenységem  során  nem  kezelek  személyes
adatokat, de vannak munkavállalóim?
Aménnyibén  égy  va� llalkóza� snak  vannak
alkalmazóttai,  u� gy  vónatkóza� sukban
mindénké�ppén mégvaló� sul adatkézélé�s, amély az
a� ltala�nós  adatvé�délmi  réndélét  hata� lya  ala�
tartózik.  A  munkava� llaló� k  adatainak  kézélé�sé� t
sza�mós  jógszaba� ly,  ku" ló" nbó" zó(  cé� lókbó� l  í�rja  éló( ,
amély  kó" télézéttsé�gé  téljésí�té�sé  é�rdéké�bén  a
va� llalkóza� snak  kézélnié  kéll  a
munkava� llaló� i/fóglalkóztatóttjai  szémé� lyés
adatait. 

Az  adatkezeléshez  való  hozzájárulás
beszerezhető-e elektronikus úton az érintettől?
Az a� ltala�nós adatvé�délmi réndélét ném tartalmaz
mégkó" té�st  a  hózza� ja� rula� s  mégvaló� sula� si
fórma� ja� ra vónatkózó� an, csak az é�rvé�nyéssé�gé�héz
szu" ksé�gés kó" vétélmé�nyékét – ó" nké�ntés, kónkré� t,
mégféléló(  ta� jé�kóztata� són  alapuló� ,  égyé�rtélmu(
akaratkinyilva�ní�ta� s,  améllyél  az  é�rintétt
nyilatkózat  vagy  a  mégéró( sí�té�st
fé� lréé�rthététlénu" l  kiféjézó(  csélékédét u� tja�n jélzi,
hógy béléégyézé�sé� t  adja  az  ó( t  é� rintó(  szémé� lyés
adatók  kézélé�sé�héz  –  hata� rózza  még.  Az
adatkézéló(  kó" téléssé�gé  azónban  annak utó� lagós
bizónyí�ta� sa,  hógy  az  é�rintétt  mégadta
hózza� ja� rula� sa� t. Ennék é�rtélmé�bén é félté� téléknék
mégféléló(  ba� rmély éléktrónikus vagy papí�r alapu�
hózza� ja� rula� s  é�rvé�nyés  léhét  az  a� ltala�nós
adatvé�délmi réndélét alapja�n. 

Amennyiben  természetes  személytől  adattörlési
kérelem  érkezik  a  vállalkozásomhoz,  és  minden
adatát kitörlöm a nyilvántartásból, így a nevét is,
hogyan  lehet  bizonyítani,  hogy  érkezett  ilyen
irányú megkeresés és annak eleget tettem-e vagy
sem? 
Az a� ltala�nós adatvé�délmi réndélét ném í�r éló(  az
adatkézéló( k sza�ma� ra ólyan kó" télézéttsé�gét, hógy
az  é�rintétti  jógók  téljésí�té�sé  sóra�n  tétt
inté�zkédé�sékró( l nyilva�ntarta� st kó" télésék vézétni.
Aménnyibén  égy  adatkézéló(  az  a� ltala�nós
adatvé�délmi  réndélét  5.  cikk  (2)  békézdé�sé�bén
szérépló(  élsza�móltatható� sa� g  élvé�nék  való�
mégfélélé�s é�rdéké�bén – az érré vónatkózó�  éló( í�ra� s
hia�nya�ban  is  –  nyilva�ntarta� st  kí�va�n  vézétni  az
é�rintétti  ké�rélmék  téljésí�té�sé�ró( l,  u� gy  annak
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tartalma� t  cé� lszéru(  u� gy  kialakí�tani,  hógy  az
szémé� lyés adatót né tartalmazzón. 

Az  adatkezelőnek  van-e  a  Hatóság  felé  történő
bejelentésen  túl  bármilyen  kötelezettsége
adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén? 
Igén.  Egyré�szt  az  adatvé�délmi  incidénsékró( l
nyilva�ntarta� st  kéll  vézétnié,  amélybén  fél  kéll
tu" ntétni  az adatvé�délmi incidénshéz kapcsóló� dó�
té�nyékét,  annak  hata� sait  é�s  az  órvósla� sa� ra  tétt
inté�zkédé�sékét. Ezt a nyilva�ntarta� st a félu" gyéléti
ható� sa� g is vizsga� lhatja.
Ma� sré�szt az adatvé�délmi incidénsró( l indókólatlan
ké�sé�s né� lku" l az é�rintéttét is ta� jé�kóztatni kéll,  ha
az  adatvé�délmi  incidéns  való� szí�nu( sí�thétó( én
magas  kócka� zattal  ja� r  a  térmé�szétés  szémé� lyék
jógaira é�s szabadsa�gaira né�zvé. 

Mit  kell  tartalmaznia  az  adatvédelmi  incidens
bejelentésnek?
Légala�bb  a  kó" vétkézó( két  kéll  tartalmaznia  a
béjélénté�snék: 
a) ismértétni  kéll  az  adatvé�délmi  incidéns

jéllégé� t,  béléé�rtvé  –  ha  léhétsé�gés  –  az
é�rintétték  katégó� ria� it  é�s  hózza�vétó( légés
sza�ma� t, valamint az incidénssél é�rintétt adatók
katégó� ria� it é�s hózza�vétó( légés sza�ma� t;

b) kó" zó" lni kéll az adatvé�délmi tisztviséló(  vagy a
tóva�bbi  ta� jé�kóztata� st  nyu� jtó�  égyé�b
kapcsólattartó�  névé� t é�s élé�rhétó( sé�géit;

c) ismértétni  kéll  az  adatvé�délmi  incidénsbó( l
érédó( , való� szí�nu( sí�thétó(  kó" vétkézmé�nyékét;

d) ismértétni  kéll  az  adatkézéló(  a� ltal  az
adatvé�délmi  incidéns  órvósla� sa� ra  tétt  vagy
térvézétt  inté�zkédé�sékét,  béléé�rtvé  adótt
ésétbén  az  adatvé�délmi  incidénsbó( l  érédó(
ésétlégés  ha� tra�nyós  kó" vétkézmé�nyék
ényhí�té�sé� t cé� lzó�  inté�zkédé�sékét.

KKV-nak kell-e adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie? 
Azt,  hógy  mély  adatkézéló( nék  kéll  adatvé�délmi
tisztviséló( t  kijéló" lnié,  az  a� ltala�nós  adatvé�délmi
réndélét 37. cikk (1) békézdé�sé hata� rózza még. 
A KKV-k tékintété�bén a 37. cikk (1) békézdé�s b)
póntja réléva�ns:
„az  adatkézéló(  vagy  az  adatféldólgózó�  fó(
tévé�kénysé�géi  ólyan  adatkézélé�si  mu( vélétékét
fóglalnak  magukban,  amélyék  jéllégu" kné� l,
ható� kó" ru" kné� l  é�s/vagy  cé� ljaikna� l  fógva  az
é�rintétték  réndszérés  é�s  szisztématikus,
nagymé�rté�ku(  mégfigyélé�sé� t  tészik  szu" ksé�géssé�”
(pé� lda�ul kaméraréndszér u" zéméltété�sé u" zlétbén,
u" zlétkó" zpóntban,  ma� s  a  nyilva�nóssa�g  sza�ma� ra
nyitva a� lló�  hélyén).

Be  szeretném  jelenteni  az  általam  végzett
adatkezelést  az  adatvédelmi  nyilvántartásba,
azonban  nem  találok  erre  lehetőséget  a
www.naih.hu oldalon. 
Az a� ltala�nós adatvé�délmi réndélét ném tartalmaz
az  Infótv.  kóra�bbi  szaba� lyóza� sa�hóz  hasónló� ,  a
taga� llami  ható� sa� gók  a� ltal  vézéténdó(  órsza�gós
adatvé�délmi  nyilva�ntarta� sra  vónatkózó�
szaba� lyóza� st.  Az  a� ltala�nós  adatvé�délmi  réndélét
30. cikké az adatkézéló( k, illétvé adatféldólgózó� k
kó" télézéttsé�gé�vé�  tészi,  hógy  a  féléló( ssé�gu" kbé
tartózó� an vé�gzétt adatkézélé�si tévé�kénysé�gékró( l
vézéssénék nyilva�ntarta� st. Ez azt jélénti, hógy az
adatkézéló( knék,  adatféldólgózó� knak  saja� t
maguknak  kéll  nyilva�ntarta� st  vézétniu" k
adatkézélé�séikró( l,  azókat ném kéll  béjélénténi a
Ható� sa� gnak,  í�gy  az  adatvé�délmi  nyilva�ntarta� sba

tó" rté�nó(  béjélénté�si kó" télézéttsé�g 2018. ma� jus 25.
napja� tó� l mégszu( nt.

Egyéb kérdéseivel kérjük, forduljon
hozzánk bizalommal az alábbi email

címen: kkvhotline@naih.hu

    

*A hótliné-t a „SuppórT small And médium éntérprisés ón thé data
prótéctión Réfórm II” - STAR II élnévézé�su( , 814775 — STAR II —
REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017 azónósí�tó�  jélu(  prójékt

kérété�bén a Némzéti Adatvé�délmi é� s Infórma� ció� szabadsa� g Ható� sa� g
u" zéméltéti az Euró� pai Unió�  Jógók, égyénló( sé�g é� s pólga� rsa� g
prógramja� nak ta� rsfinanszí�róza� sa� ban az Euró� pai Bizóttsa� g
Jógé� rvé�nyésu" lé� si é� s Fógyasztó� pólitikai Fó( igazgató� sa� ga� nak

félu" gyélété alatt.
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