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NKM Mobilitás Kft. 
Taxi CNG kedvezmény akció 

Általános Részvételi Szabályzat 
Hatályos: 2019. január 1-től 

 
Az NKM Mobilitás Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-965868, székhelye és levelezési címe: 1081 
Budapest, II. János Pál Pápa tér 20. adószáma: 23442486-2-42, „Szervező") – a továbbiakban, mint 
„NKM Mobilitás Kft.” vagy „NKM Mobilitás” – jelen okiratban foglalt Általános Részvételi 
Szabályzatban – továbbiakban ÁRSZ – határozza meg a „Taxi CNG kedvezmény akcióban” – 
továbbiakban „Akció” – történő általános részvételi szabályokat. 
 
Az Akció célja, hogy az NKM Mobilitás Kft. CNG üzemanyag kedvezményt nyújtson a Budapest 
közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályi előírások alapján személytaxi-szolgáltatást végző, 
arra érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozók és/vagy személyek részére 
gépjárműveik üzemeltetési költségeinek csökkentése és a CNG hajtás népszerűsítése érdekében. 
 
Az Akció 2019. január 1-től visszavonásig tart. Az Akcióban résztvevő Ügyfelek az Akcióban 
résztvevő töltőállomásokon végzett CNG tankolásaik mennyiségétől függően jogosultak 
kedvezmények igénybe vételére. 
 
Az ÁRSZ hatálya kiterjed az NKM Mobilitás Kft. és az Akcióban résztvevő Ügyfelek viszonyára, 
jogaikra és kötelezettségeikre, valamint azok gyakorlására. Az ÁRSZ mindenkor hatályos változata 
a jelen ÁRSZ helyébe lép.  
 

1. Fogalom meghatározások  
 
 „Adatvédelmi Tájékoztató”: az Akcióban résztvevők személyes adatainak kezelésére vonatkozó 
tájékoztató, melynek elfogadása önkéntes és előzetes tájékoztatáson alapul. 
 
 „Általános Részvételi Szabályzat (ÁRSZ)”: az NKM Mobilitás által működtetett Akció részvételi 
szabályainak leírása. 
 
„CNG (Compressed Natural Gas)”: a töltőállomáson értékesített sűrített földgáz üzemanyag. 
 
 „Csatlakozási szándék”: az Akcióhoz való csatlakozási szándékot kifejező nyilatkozat. 
 
„Egységár”: a nyilvános töltőállomásokon a tankolás időpontjában hatályos Ft/kg mértékegységű 
CNG kiskereskedelmi bruttó listaár magyar forintban kifejezve. 
 
„Elfogadóhely”: minden olyan nyilvános töltőállomás, ahol a kedvezmény érvényesíthető. 
  
„Felek”: Az NKM Mobilitás és az Ügyfél együttes megnevezése. 
  
 „Kedvezménykártya”: az Akcióhoz csatlakozó Ügyfél részére kibocsátott, a kedvezmény igénybe 
vételére jogosító kártya gépjármű rendszámmal ellátva.  
 
 „Nyilvános töltőállomás”: jelenti azt a töltőállomást, amely az Ügyfelek részére CNG értékesítést 
végez.  
 
„Regisztráció”: azon folyamat, amelynek során az ügyfél csatlakozik az Akcióhoz. 
 
„Regisztrációs ív”: papír alapú dokumentum, amelyen sorszámozottan szerepelnek az Akcióban 
részt venni kívánó ügyfelek. 
 
 „Töltőállomás üzemeltetők”: az Akcióban résztvevő, a kedvezményeket érvényesítő, a töltőállomást 
üzemeltető és működtető vállalkozások. 
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„Töltőállomás kezelő”: a nyilvános töltőállomáson dolgozó munkatárs, különösen tekintettel a 
kasszát működtető munkatársra. 
 
„Ügyfél”: azon természetes- vagy jogi személy, akinek/amely az Akcióban részt vesz.  
 
„Ügyfél adatai”: az Akció működtetéséhez szükséges mértékben, rendszerben, adatbázisban, illetve 
papír alapon tárolt személyes és egyéb adatok. 
 
„Ügyfélkapcsolat”: azon szervezeti egységet vagy vállalkozást jelöli, amely az Akcióval kapcsolatos 
problémák és kérdések kapcsán az Ügyfél rendelkezésére áll. 
 
„Weboldal”: jelenti a www.mobilitas.hu weboldalt. 
 

2. Az Akció részvételi feltételei 
 
Az Akcióban való részvételt kezdeményezheti: 

• az, aki Budapest közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 
személytaxi-szolgáltatást végezhet, arra érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezik 
(minősített budapesti „sárga” taxin személytaxi-szolgáltatást nyújtó személy). 

 
Az Akcióban való részvétel feltételei: 

• magyarországi lakcímmel (értesítési címmel) rendelkező és 18. életévét betöltött 
természetes személy, 

• Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy, 

• nevének, telefonszámának az Akcióba bevont CNG gépjárművének rendszámának 
megadásával a Nyilvános töltőállomáson jelzi Csatlakozási szándékát, 

• Csatlakozási szándékát és a Nyilvános töltőállomáson a számára kiállított Kedvezmény 
kártyát átveszi azt aláírásával elismeri, 

• feltétel nélkül elfogadja a jelen általános részvételi szabályzat feltételeit, 

• az ÁRSZ-ben, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat teljes körűen elfogadja és 
magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 
3. Az Akcióban való részvétel létrejötte 

 
Az Akcióban részt venni kívánó Ügyfelek a Nyilvános töltőállomáson szóban jelzik szándékukat az 
Akcióhoz való csatlakozásuk érdekében a töltőállomás kezelőnél. A töltőállomáson elérhető 
Regisztrációs íven az Ügyfél feltünteti nevét, telefonos elérhetőségét, az Akcióba bevont CNG-s 
gépjárművének rendszámát. A töltőállomás kezelő a jogosultságot bizonyító engedélyek 
megtekintésével ellenőrzi, hogy a gépjármű Budapest közigazgatási területén a vonatkozó 
jogszabályi előírások alapján személytaxi-szolgáltatást végezhet. 
 
A jogosultság megállapítása után a töltőállomás munkatársa a Kedvezménykártyán feltünteti a 
gépjármű rendszámát. A Kedvezménykártyán szereplő rendszámot az Ügyfél ellenőrzi, annak 
megfelelősége esetén az átvételt aláírásával igazolja a Regisztrációs íven. 
 
Nem ütközik korlátozásba, hogy egy Ügyfél egyidejűleg több CNG meghajtású gépkocsi számára 
igényeljen Kedvezménykártyát, azonban egy gépjárműre csak egy Kedvezménykártya adható ki. Az 
Akciós kedvezmények tehát a gépkocsik rendszámához kötöttek. 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Regisztrációs ív nem megfelelő kitöltése, vagy az 
Akcióban való részvétel jogosultságának nem megfelelő igazolása esetén a töltőállomás kezelője 
megtagadhatja a Kedvezménykártya kiállítását. Az Ügyfél ez irányú panaszát az NKM Mobilitásnál 
jelezheti. Az Ügyfél az Akcióban való részvétel visszautasítása miatt az NKM Mobilitással szemben 
igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat, az ebből eredő és bármilyen jogcímen fennálló 
kártérítési igényeket az NKM Mobilitás kifejezetten és visszavonhatatlanul kizárja. 
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Az Ügyfél az Akcióhoz való csatlakozás kezdeményezésével elismeri, hogy a csatlakozási 
feltételeket előzetesen megismerte, magára nézve kötelezően elfogadja és betartja, az Adatvédelmi 
Tájékoztatót áttekintette, az adatkezelési hozzájárulást önkéntesen, előzetes és megfelelő 
tájékoztatás birtokában adta meg, valamint – jogi személy Ügyfél esetén – szavatol azért, hogy 
megfelelő felhatalmazással rendelkezik a nyilatkozatok megtételére. 
 

4. Az Akcióban való részvétel létrejötte 
 
Az Akcióhoz való csatlakozás a Kedvezménykártya Ügyfél általi kézhezvételével valósul meg. 
 

5. A kedvezmények és azok igénybevétele 
 
A Kedvezménykártya kézhezvételét követő első tankolástól az Ügyfél jogosult a mindenkori Taxi 
CNG kedvezmény igénybe vételére.  
 
A Ft/kg-ban meghirdetett Akciós kedvezmény a Nyilvános töltőállomáson alkalmazott Egységárból 
kerül levonásra a kasszánál történő készpénzes vagy bank/hitelkártyás fizetés során. Az Akciós 
kedvezmény kizárólag CNG vásárlására szól, más kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe. 
 
Az Akcióban résztvevő Ügyfélnek tankolása előtt meg kell győződnie, hogy a Nyilvános töltőállomás 
az Akcióban részt vesz-e. A fizetés előtt az Ügyfél köteles előzetesen jelezni a töltőállomás 
kezelőjének, pénztárosának, hogy a tankolásával az Akcióban részt vesz. Az Ügyfél tudomásul 
veszi, hogy a töltőállomás kezelője, pénztárosa nem köteles rákérdezni arra, hogy az Ügyfél az 
Akcióban részt vesz-e, így azt minden CNG vásárlás során az Ügyfélnek magának kell jeleznie. A 
Kedvezménykártyán szereplő rendszám és a tankolt gépjármű rendszámának egyezősége esetén 
a töltőállomás kezelője a kasszarendszerben érvényesíti a kedvezményt, a fizetés az Akciós ár 
figyelembe vételével történik. A vásárlásról a tranzakció befejezéseként a töltőállomás kezelője 
bizonylatot nyomtat, melyet a sikeres vételezés igazolásaként köteles az Ügyfél megőrizni, 
reklamáció esetén azt felhasználni. Pénztártól való távozás után (ideértve a fizetési folyamat 
lezárását a kasszarendszerben) reklamáció nem fogadható el. 
 
Az Ügyfél kifejezetten elismeri és tudomásul veszi, hogy a kedvezmények igénybe vételének helye, 
Magyarország területén belüli elhelyezkedése az NKM Mobilitás egyoldalú döntése alapján 
változhat. A kedvezmények igénybevételének aktuális felsorolását az NKM Mobilitás weboldala 
tartalmazza. A kedvezmények igénybe vételének helyeivel kapcsolatosan az NKM Mobilitás az 
Ügyfelek felé ebből eredő és bármilyen jogcímen esetlegesen fennálló felelősségét kizárja.  
 

6. Az Akciós kedvezmény mértéke 
 
2019. január 1-től az Akcióban nyújtott kedvezmény mértéke bruttó 25 Ft/kg. 
 

7. A kedvezmény igénybe vételének megtagadása 
 
A töltőállomás kezelője, pénztárosa megtagadja a kedvezmény nyújtását, amennyiben a használt 
Kedvezménykártyán található rendszám nem egyezik meg a tankolt gépjármű rendszámával. A 
kedvezmények igénybevétele megtagadható továbbá, ha a Kedvezménykártyán lévő rendszám 
nem olvasható, a kártya sérült, le van tiltva, illetve minden olyan esetben, amikor gyanú merül fel 
visszaélésre. 
 
Kedvezmény alkalmazására abban az esetben sem történik meg, ha az NKM Mobilitás tudomást 
szerez arról, hogy az Ügyfél adataiban olyan változások történtek, amelyet nem jelzett, különös 
tekintettel, ha a gépkocsi nem az Ügyfél tulajdonát képezi, vagy más, az Ügyféltől eltérő üzemeltető 
üzemeltetésébe került, a gépkocsi rendszáma elveszett, eltulajdonították, vagy bármely olyan 
esetben, amely a beazonosítást lehetetlenné teszi.  
 

8. Kártya visszavonása 
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A Kedvezménykártya visszavonásra kerül, amennyiben: 

• az Ügyfél hamis adatokat szolgáltatott, 

• kedvezménnyel történő visszaélés esetén, 

• az Ügyfél az ÁRSZ-t megszegi, azzal összefüggő jogsértést követ el,  

• az Ügyfél cselekedeteivel, megnyilvánulásaival az Akció működését, céljainak elérését vagy 
más Ügyfelek érdekeit veszélyezteti, hátrányos helyzetbe hozza, 

• az Ügyfél olyan mértékben korlátozza adatainak kezelését, amely lehetetlenné teszi a 
kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását, az Ügyféllel való kommunikációt. 

 
A Kedvezménykártya visszavonását az NKM Mobilitás az ügyfélnél kezdeményezi, a visszavont 
kártyák sorszámának listáját a töltőállomásoknak megküldi. 
 

9. Kedvezménykártya elvesztése, pótlása 
 
A kedvezményt megtestesítő Kedvezménykártya átvételét követően kizárólag abban az esetben van 
lehetőség a kártya cseréjére, pótlására amennyiben az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, 
és annak töltőállomási elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, és ezt vizsgálata 
is megerősíti. A kártya cseréje, pótlása ebben az esetben is csak az Ügyfél írásos kérésére alapján 
történik az NKM Mobilitás által. 
 

10. Az Akció működtetésében közreműködők 
 
Az NKM Mobilitás az Akció működtetése során közreműködik együttműködő partnereivel, amelyek 
a MOL Nyrt., nyilvános töltőállomást üzemeltető partnerei ( Aquila Oil Bt. (Cg. 01-06-794411, 
székhely: 1051 Budapest Sas u. 1 2/1) – Budaörsi úti MOL töltőállomás; INCZE és Társa 
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Cg.13-06-043449, székhely: 2030 Érd, Bokor utca 
26.) – Kőbányai úti MOL töltőállomás; Aquila Oil Bt (Cg. 01-06-794411, székhely: 1051 Budapest 
Sas u. 1 2/1) – Vecsés Fő út töltőállomás; Simon Tamás E.V. (66046123-2-41; székhely: 1135. 
Budapest, Csata utca 25.) – Ógyalla tér 1. MOL töltőállomás) 
 
A Nyilvános töltőállomáson dolgozó munkatársnál, töltőállomás kezelőnél található Regisztrációs 
íven történik az Akcióhoz csatlakozni kívánó Ügyfél nevének, telefonos elérhetőségének, az Akcióba 
bevont CNG-s gépjármű rendszámának Ügyfél által történő önkéntes rögzítése. A megadott adatok 
alapján a töltőállomás kezelője a Kedvezménykártyán feltünteti a gépjármű rendszámát, azt 
sorszámmal látja el. A Regisztrációs ív(ek)et legalább heti egy alkalommal az NKM Mobilitás arra 
jogosult munkavállalója a töltőállomásról elhozza. 
 
Az Akcióban résztvevő Ügyfél tankolása, fizetése előtt jelezi a töltőállomás kezelőjének, 
pénztárosának, hogy tankolásánál az Akciós kedvezményt érvényesíteni kívánja. A töltőállomás 
kezelője a kedvezménykártya megtekintésével, a rajta szereplő és a tankoló gépjármű rendszám 
ellenőrzésével, annak egyezőségével győződik meg, arról, hogy az Ügyfél jogosult a kedvezmény 
igénybe vételére. 
 

11. Adatkezelés, adatfeldolgozás 
 
Az adatkezelés célja az Akció működtetésének garantálása, az Akcióban való részvétel biztosítása, 
üzemanyag kedvezmény nyújtása, a kedvezményeket megtestesítő Kedvezménykártyák 
rendelkezésre bocsátása. 
 
Az Ügyfelek felelnek az általuk átadott személyes adatok helyességéért. A jogi személy Ügyfél 
köteles a személyes adatok Adatkelező (NKM Mobilitás) részére történő továbbítása során az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) és az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi 
Rendelet) rendelkezéseit betartani. Ennek megfelelően, a jogi személy Ügyfél szavatol azért, hogy 
a személyes adatok átadása során a jogszabályi rendelkezéseknek az érintettek vonatkozásában 
maradéktalanul és teljes mértékben eleget tett, és az érintettek részére megfelelő tájékoztatást 
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adott, illetve megfelelő figyelemfelhívást nyújtott. Az ennek elmaradásából eredő károkért az Ügyfél 
az NKM Mobilitás felé teljes körűen helytállni köteles. 
 
Az NKM Mobilitás az Ügyfelek személyes adatait és egyéb adatait kizárólag az adatkezelési célok 
megvalósítása érdekében kezeli és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltaknak megfelelően és az 
Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban a velük ügyfélkapcsolatban álló érintettek 
személyes adataira vonatkozó adatkezelésük során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európa Parlament és Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseit maradéktalanul betartják.  
 
Az Akcióban való részvétel során a rögzítendő Ügyféladatok az alábbiak: 

• természetes személy esetén Ügyfél neve, 

• jogi személy esetén Ügyfél neve/cégneve, kapcsolattartó személy neve, 

• telefonszám,  

• forgalmi rendszám. 
 
Az Ügyfél köteles a megadott adatai megváltozása esetén az NKM Mobilitás-t erről tájékoztatni. Az 
Ügyfél adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért az NKM 
Mobilitás nem vállal felelősséget. 
 
Adatfeldolgozót az NKM Mobilitás nem vesz igénybe. 
 

12. Szavatosság, felelősség 
 
Az NKM Mobilitás kártérítési felelőssége az ÁRSZ-ben rögzítetteken túlmenően kizárt. A feltételek 
teljesítése esetén az Ügyfelek részére az NKM Mobilitás által egyoldalúan biztosított Akciós 
kedvezmény tényleges vagyoni előnyt jelentenek. A kedvezmény igénybe vételével kapcsolatos 
esetleges közterhek (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az adókat, járulékokat, illetékeket, 
Hatósági díjakat) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – az Ügyfeleket terhelik. 
 

13. Ügyfélszolgálat, reklamációkezelés 
 
Amennyiben az Ügyfélnek az Akcióval kapcsolatban bármilyen természetű panasza merül fel, abban 
az esetben az NKM Mobilitás-hoz fordulhat magyar nyelven elsődlegesen e-mailen keresztül az 
mobiliti@mobiliti.hu email címen. Az NKM Mobilitás elérhetőségeit weboldalán teszi közzé.  
 
Telefonos megkeresés esetén az NKM Mobilitás kizárólag akkor ad bármilyen felvilágosítást, ha a 
hívó felet az Ügyfél adatai alapján egyértelműen sikerül beazonosítani. Ügyfél nevében harmadik 
személy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás alapján járhat el. 
 
Reklamáció kezelése során az Ügyfél és az NKM Mobilitás kötelesek egymással együttműködni. Az 
adott reklamáció e-mailben történő beérkezéséről az Ügyfél e-mail visszaigazolást kap, amely 
kizárólag a reklamáció beérkezésének nyugtázására szolgál. A reklamációra az NKM Mobilitás az 
írásbeli bejelentés kézhezvételétől 30 (harminc) napon belül köteles magyar nyelven, írásbeli 
formában (elsődlegesen e-mailben), érdemben válaszolni, amely nem feltétlenül vagy 
szükségszerűen jelenti a reklamáció kezelésére irányuló folyamatok végleges lezárását.  
 
Az akciós kedvezmény jóváírásával kapcsolatos reklamációt, panasz kizárólag a CNG vásárlásról 
kapott bizonylat bemutatása mellett fogadható el. Az Ügyfél köteles minden, a reklamáció jogosságát 
alátámasztó dokumentumot a reklamáció benyújtásával egyidejűleg rendelkezésére bocsátani. 
Ezek hiányában a reklamáció elutasításra kerül, az ebből eredő károkat és az elutasítás 
következményeit az Ügyfél viseli. Amennyiben a reklamáció korábban elutasításra került, új eljárás 
az elutasítást tartalmazó tájékoztató kézhezvételének időpontjától számított 15 (tizenöt) napon belül 
kezdeményezhető írásban, melynek elbírálására ismételten 30 (harminc) nap áll rendelkezésre.  
 

14. Az Akció keretében nyújtott kedvezmény, annak módosítása, az Akció befejezése, 
ÁRSZ módosítása 
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Tekintettel arra, hogy az NKM Mobilitás az Akció keretei között az Ügyfelek részére – a feltételek 
teljesülése mellett - egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a kedvezményeket, az Akciót 
jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal módosítani, befejezni, az ÁRSZ-t módosítani. Az Akció 
módosításáról, befejezéséről, az ÁRSZ módosításáról szóló közleményt az NKM Mobilitás a 
weboldalán és a töltőállomásokon is közzéteszi. 
 
Az Ügyfelek az ÁRSZ elfogadásával kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Akció 
módosításával, befejezésével összefüggésben az NKM Mobilitás feléjük semmilyen felelősséggel 
nem tartozik, ebből eredő és bármilyen jogcímen esetlegesen fennálló felelősségét és az 
igényérvényesítés lehetőségét véglegesen és visszavonhatatlanul kizárja. 
 
Az Akció megszűnésével az NKM Mobilitás intézkedik az Ügyfelek személyes adatainak törléséről.  
 

15. Értesítések, kézbesítési szabályok 
 
Az Ügyfél az Akcióhoz való csatlakozás során megadott adataiban bekövetkezett változásokról 
haladéktalanul köteles az NKM Mobilitást-t értesíteni, mely kötelezettség elmulasztásának 
jogkövetkezményei az Ügyfelet terhelik. Az értesítést az Ügyfél az NKM Mobilitás részére köteles 
elektronikus levélben megküldeni. Adatváltozás iránti bejelentést az NKM Mobilitás kizárólag az 
Ügyfél egyértelmű beazonosítása esetén fogad el, így sikertelen beazonosítás esetén az Ügyfél 
adataiban bekövetkezett változásokat a nyilvántartáson nem vezeti át automatikusan, hanem 
telefonos beazonosítás érdekében az Ügyféllel felveszi a kapcsolatot. A nem megfelelő helyre 
küldött és/vagy az Ügyfél beazonosítására nem alkalmas módon közölt értesítéseket az NKM 
Mobilitás figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő esetleges károkért nem vállal felelősséget. 
 
Az NKM Mobilitás az Ügyfelekkel való kommunikációjában az e-mail útján történő kapcsolattartást 
tekinti elsődlegesnek. A megadott kapcsolattartási adatok felhasználhatók az Akcióval kapcsolatos 
információk átadására. 
 

16. Záró rendelkezések 
 
Megállapodásra és annak értelmezésére a magyar jog irányadó. Az Akcióban, az abban való 
részvétellel összefüggő vitát, igényt a Felek kötelesek tárgyalások útján rendezni. Amennyiben a 
viták békés rendezésére irányuló kísérlet nem vezet eredményre, a II. és III. Kerületi Bíróság, 
hatáskör hiányában a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.  
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárulását adja, hogy az NKM Mobilitás az Akció 
működtetésével kapcsolatos jogait, követeléseit vagy kötelezettségeit harmadik személyre 
átruházza, engedményezze. 
 
Az ÁRSZ magyar nyelvű, bármely más nyelven készült verzió és a magyar verzió közötti eltérés 
esetén a magyar nyelvű változat az irányadó és alkalmazandó.  
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Mellékletek 
 

1. sz. melléklet – Kedvezménykártya 
 
Előlap: 
 

 
 
hátlap: 
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2. sz. melléklet 

 
A kedvezmény igénybe vételére jogosító dokumentumok: 
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A kedvezmény igénybe vételére jogosító jelzések a taxin: 
 

 
 

 
 
 

3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 


