
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

 

Adatkezelő neve: ……………………… 

Székhelye: ………………………………. 

 

I. ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 

 

Adatkezelés célja: Jogviszony létesítése, jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. 

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése (Kjt. 83/B-D. 

§, 5. számú melléklet) 

 

Az érintettek kategóriái: Az adatkezelővel közalkalmazotti jogviszonyban álló természetes 

személyek. 

A személyes adatok 

kategóriái: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.) 83/B. §-a szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás, azaz a Kjt. 

5. számú mellékletében megjelölt személyes adatok.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (2) 

bekezdése szerint minden köznevelési intézmény nyilvántartja a 

pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának 

számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a közalkalmazott 

neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 

adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül 

nyilvánosságra lehet hozni. 

 

A címzettek kategóriái: Az Óvoda által kezelt adatok egy része adózási és társadalombiztosítási 

jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a NAV illetékes igazgatósága 

felé, a jogszabály kötelező előírása alapján a felvételi eljárás részeként, 

illetve azt követően időszakonként a foglalkoztatás-egészségügyi 

szolgáltató felé, továbbá esetleges jogi igény érvényesítése esetén 

hatóság, bíróság, illetőleg jogi képviselő felé kerül továbbításra. 

 

Az informatikai hátteret a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 

Zrt. (NISZ) biztosítja, melynekadatai a következők: 1081 Budapest, 

Csokonai u. 3., Cg.01-10-041633. 

 

A munkáltató a KIR nevű nyilvántartó programot alkalmazza.  

 

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) 

alkalmazása során kezelt alkalmazotti személyes adatok kezelése 

tekintetében, aKIR-ben és az INYR-ben kezelt adatok tekintetében 

meghatározott adatvédelmi szabályok az irányadók, beleértve 

mindebbe az érintetti jogok gyakorlásának teljes egészét [GDPR 15-



22. cikk].     

 

Az OTP SZÉP kártya juttatással összefüggésben személyes adatok 

kezelése történik. A juttatás biztosítása céljából az érintett neve, 

születési neve, anyja neve, személyi igazolványának a száma, lakcíme, 

email címe (nem kötelező), telefonszáma (nem kötelező), adóazonosító 

jele, aláírása az OTPBank Nyrt. külső felületén kerülnek rögzítésre, 

melyhez az érintett hozzájárul. Az OTP Bank Nyrt. adataia 

következők: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Cg.01-10-041585. 

 

A bérszámfejtést a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) 

végzi. 

 

Harmadik országba történő 

adattovábbítás: 

Nincsen 

Adattörlésre előirányzott 

határidő: 

A munkáltató a fenti személyes adatokat a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 41. § (10) bekezdése alapján aközalkalmazotti 

jogviszony megszűnését követő 5 évig kezeli, kivételt képeznek ez alól 

azon adatkezelések, ahol a munkáltató törvény alapján eltérő 

adatkezelési időtartamokat állapít meg. 

A munkajogi igények egyebekben - a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I.törvény 286. § (1) és (2) bekezdése alapján - három év alatt 

évülnek el azzal, hogy a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére 

vagy személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére 

irányuló igény öt év; ha abüntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, 

ennek megfelelő idő alatt évül el. 

A polgári jogi igények pedig - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V.törvény 6:22. §-a alapján - a követelés esedékessé válásától 

számított 5 év alatt évülnek el. 

Valamennyi adózással kapcsolatos iratot - az adózás rendjéről szóló 

2017. éviCL. törvény 78. §-a alapján - az adózónak a nyilvántartás 

módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a 

halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének 

utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie. A munkáltató tehát 

az általa megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat 

ezen időpontig megőrzi. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-aértelmében a 

munkáltató egyes okiratokat legalább 8 évig köteles megőrizni. 

A munkáltató végezetül a szolgálati idő megállapításához, a nyugdíj 

kiszámításához szükséges okiratokat, mint pl. az egyes bér- és 

munkaügyi nyilvántartásokat, valamint e körbe tartozó munkaügyi 

iratokat a munkaviszony megszűnésétől számított 80 évig őrzi, miután 

a munkavállalók egyes társadalombiztosítási jogosultságai 

meghatározott szolgálati időhöz, illetve a járulékfizetési 

kötelezettséghez, és az annak alapjául szolgáló bér mértékéhez vannak 

kötve. 

 

Automatizált döntéshozatal 

megvalósul-e? 

Nem valósul meg automatizált döntéshozatal. 

 



II. KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS: 

Az érintettek köre:  A megfigyelt területre belépő alkalmazottak, szülők, gyermekek, 

szerződéses partnerek képviselői. 

Az érintett személyes 

adatok köre, kategóriái: 

Az érintettről készített képi mozgófelvétel, az érintett képmása, az 

érintett által bejárt helyszín, az időpont. 

A személyes adatok 

forrása:  

A személyes adatok forrása a kamerafelvétel, amelyet nyilvánosan nem 

hozzáférhető adatbázis rögzít. 

Az adatkezelés célja:  Az adatkezelés célja a személy-, vagyon-és adatvédelem hatékony 

biztosítása, valamint jogsértések észlelésének, illetve bizonyításának 

lehetővé tétele, illetőleg megkönnyítése. Az alkalmazottak 

munkavégzését az adatkezelő nem figyeli meg. 

Az adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az érintett 

figyelembe veendő jogai főképpen a képmásához, illetve a 

megfigyelésmentes mozgásszabadsághoz való joga, illetve az a joga, 

hogy képmása csak a törvényileg megengedett keretek között kerüljön 

felhasználásra. Az adatkezelő személy-, adat- és vagyonvédelemmel, 

illetve jogérvényesítéssel összefüggő jogos érdeke azonban elsőbbséget 

élvez, miután a kamerák munkavégzési folyamatokat nem figyelnek 

meg, kizárólag csak a bejáratokat, értékmegóvás érdekében 

meghatározott ingóságokat figyelnek. 

Ezen személy-, adat- és vagyonvédelemmel, illetve jogérvényesítés 

lehetővé tételével összefüggő feladatsor a személyazonosság 

ellenőrzések megvalósításakor a személyes adatok szélesebb körének 

beszerzésével valósulhatna csak meg, ezáltal mind az adattakarékosság, 

mind a személyiségi jogok védelme emegoldás alkalmazását indokolja. 

Jelen szabályozás úgy került kialakításra, hogy az adatkezelő megfelelő 

szervezeti és technikai intézkedésekkel (műszaki, technikai védelem, 

hozzáférés korlátozása), illetve szoros határidő melletti törléssel az 

érintetti jogok és érdekek érdemi csorbítása nélkül tudja az adatkezelési 

célokat megvalósítani. 

Az adatkezelés helye és 

időtartama: 

Az adatok tárolásának helye a munkáltató, mint adatkezelő székhelye, 

illetve azon telephelye, ahol a kamerák elhelyezésre kerültek. A 

felvételeket az adatkezelő - azok felhasználása hiányában - 3 

munkanapig tárolja, melynek elteltével a felvételek törlésre kerülnek. 

Felhasználás alatt a kamerák által rögzített felvételek - kizárólag célhoz 

kötött - megtekintését, illetőleg bírósági vagy máshatósági eljárásban 

bizonyítékként való felhasználását kell érteni, amely minden esetben 

valamely jogi igény érvényesítése céljából történhet csak meg. 

Amennyiben felhasználásra sor kerül, akkor a felvételek az adott 

munkajogi, bírósági vagy más hatósági eljárás jogerős lezárásáig, 

illetőleg a jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig kerülnek 

megőrzésre, azaz az adatkezelés addig áll fenn. Ilyen esetben a 

felvételek továbbításra kerülhetnek az illetékes bíróságnak vagy 

hatóságnak, továbbá jogi képviselőnek. 

A megfigyelés módja: A kamerák csak képet rögzítenek, hangfelvételre nem kerül sor. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer 0-24 óra közötti időintervallumban 

működik, a hét minden napján. 

A felvételek 

megtekintésének módja: 

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételeket kizárólag 

a személy- és vagyonvédelmi feladatokkal megbízottszemély tekintheti 



meg, és ő is kizárólag abban az esetben, ha a megtekintés a jogsértő 

cselekmény megelőzése vagy megszakítsa érdekében mellőzhetetlen. A 

megtekintésről (oka, ideje feltűntetésével) minden esetben jegyzőkönyv 

készül, melyet valamennyi ellenőrzésben részt vevő személynek alá kell 

írnia. Ismételten kiemeljük, hogy a felvételek megtekintésére kizárólag 

akkor kerül sor, ha valószínűnek látszik, hogy a munkáltató, mint 

adatkezelő székhelyén bűncselekményt (illetőleg szabálysértést) 

követtek el, vagy amennyiben ezt más nyomós ok a személyvédelem, 

illetve a vagyonvédelem érdekében indokolja. A munkáltató, mint 

adatkezelő kizárólag abban azesetben továbbítja a felvételeket, 

amennyiben a felvételek alapján valószínűnek látszik a bűncselekmény 

(szabálysértés) elkövetése, amely esetben a felvételek a nyomozó 

hatóság részére kerülhetnek továbbításra, vagy ha egyéb jogi eljárás 

kezdeményezése szükséges a felvételek alapján, amely esetben a 

felvételek az illetékes bíróság vagy hatóság részére kerülnek 

továbbításra. 

Adatbiztonsági 

intézkedések:  

A munkáltató, mint adatkezelő a felvételeket zárt, jelszóval védett 

számítástechnikai rendszerben tárolja a felvételek törléséig. 

Afelvételekhez jogosulatlan személyek nem férnek hozzá. 

Automatizált 

döntéshozatal: 

Nem valósul meg. 

Az adatokhoz hozzáférő 

személyek: 

Mindaddig, amíg jogi igényérvényesítés nem történik, kizárólag a 

személy- és vagyonvédelmi feladatokkal megbízott személyek férhetnek 

hozzá a tárolt felvételekhez. Jogi igényérvényesítés indokolttá válása 

esetén az adott feladattal megbízott munkavállaló vagy munkavállalók 

járnakel, akik e célhoz kötötten hozzáférhetnek a felvételen tárolt 

személyes adatokhoz. 

Adattovábbítás: Jogsértés esetén a felvétel, amennyiben az a jogsértés bizonyítására 

alkalmas, továbbításra kerül az illetékes hatóság vagy bíróság, illetőleg 

jogi képviselő részére. 

A munkavállaló, mint 

érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai: 

Az érintett joga az adatkezelés folyamatban létéről való tájékoztatáshoz 

való jog; az adatkezeléssel kapcsolatos fenti információkhoz való 

hozzáférés joga; a kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre 

bocsátása iránti jog; a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítése, 

törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti jog; a személyes adatok 

kezelése elleni tiltakozáshoz való jog; valamint a felügyeleti hatósághoz 

való panasz benyújtásának joga.  

Az érintett megtekintéshez való jog: az alkalmazott a képfelvétel 

keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy 

a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelmében meg kell 

jelölni, hogy milyen napon, és azon belül mely időpontban készült, 

illetve mely kamera(k) által készített felvételbe kíván betekinteni. 

 

 

 

 

 



 

III. SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK: 

 

Az adatkezelés célja:  

 

Megrendelések teljesítése, eszközbeszerzés, szolgáltatás rendelése, 

kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség 

teljesítése, az elévülési időtartam alatt: jogos érdek. 

 

A jogos érdek 

megnevezése: 

Kapcsolattartás esetén az ügyfél kapcsolattartón keresztüli 

megfelelő tájékoztatása. Az elévülési időtartam alatt 

igényérvényesítés. 

 

Érintettek kategóriái: Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló természetes 

személyek, jogi személy partnerek természetes személy 

kapcsolattartói. 

 

Személyes adatok 

kategóriái: 

Természetes személy esetében az ügyfél neve, lakcíme, adószáma, 

telefonszáma, email címe.  

Jogi személy ügyfél esetében a képviseletre jogosult, illetve a 

kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe. 

Tárolás időtartama: A szerződés hatálya, illetve azt követően a polgári jogi elévülés 

időtartama (5. év utolsó napja).  

Számlaadatok esetében a számla kiállítását követő 8. év december 

31. napja. 

A számlaadatok vonatkozásában a jogikötelezettség alapja a 2007. 

éviCXXVII.tv.159.§-a, 169.§-a, a 2000. évi C.tv.166-169.§-a. 

 

Címzettek: Nincsen. 

Harmadik országba 

történő adattovábbítás: 

Nincsen. 

Köteles-e megadni a 

személyes adatot: 

Nem, ebben az esetben a szerződés nem jön létre. 

 

Automatizált 

döntéshozatal ténye: 

Nincsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ÁLLÁSPÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Adatkezelési esetkör megjelölése: 

Álláshirdetéssel kapcsolatban megvalósuló adatkezelés. 

Az adatkezelés célja: 
Az adatkezelés célja, hogy a betölteni kívánt pozícióhoz a 

munkaerő felvételi folyamatot le lehessen folytatni; Megfelelő 

jelölt kiválasztása 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja alapján az állásra jelentkezők önkéntes hozzájárulása. 

A pályázó a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül 

visszavonhatja. 

Érintettek kategóriái: Az adatkezelőhöz pályázatot benyújtó természetes személyek 

(meghirdetett állásra pályázók, vagy pályázat közzététele nélkül 

jelentkező érdeklődők). 

 

Személyes adatok kategóriái: A pályázó neve, lakcíme, képzettsége, végzettsége, gyakorlata, 

telefonszáma, email címe, a pályázatában feltüntetett egyéb 

személyes adatok, valamint a személyes interjú eredménye. 

 

Adatkezelés időtartama: 

 

Az adatok a jelentkezési folyamat lezárásáig kerülnek 

kezelésre.  

Amennyiben a pályázó a pályázatához mellékletként csatolt 

külön nyilatkozatban kéri, az Óvoda a pályázatát a későbbi 

álláslehetőségek betöltése érdekében kezeli. Ebben az esetben 

az Óvoda a pályázó adatait a pályázat beadásától számított 6 

hónapig kezeli. 

 

A pályázat közzététele nélkül jelentkező érdeklődők pályázati 

anyagát az Óvoda a beérkezéstől számított 3 hónapig őrzi. 

 

Címzettek: Nincsen 

 

Harmadik országba történő 

adattovábbítás: 

Nincsen 

 

Köteles-e megadni a személyes 

adatot: 

Nem, ebben az esetben a pályázat nemértékelhető. 

 

Automatizált döntéshozatal 

ténye: 

Nincsen 

 

 

 

 



 

 

 

V. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 

 

 

Kezelt személyes adatok: 

Az Óvoda a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (Nkt.) 41. § (4) bekezdése alapján a gyermek alábbi 

adatait tartja nyilván: 

a) a gyermek neve, születési helye és ideje, neme, 

állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 

esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és 

a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, 

tartózkodási helye, telefonszáma; 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok; 

d) a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok, 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony 

irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos 

adatok, 

dd) a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

df) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek oktatási azonosító száma, 

dh) mérési azonosító száma. 

 

Az Óvoda nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek 

a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való 

igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. 

E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága (Nkt. 41. § (9)). 

 

 

Az adatok forrása: 

- Szülő, törvényes képviselő adatszolgáltatása; 

- Különböző nyilvántartások (például személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás; jegyző által az óvodaköteles 

gyermekekről vezetett nyilvántartás,stb.); 

 

Adatkezelés célja: 

A gyermekek intézményes nevelés-oktatásban való 

részvételének és a tankötelezettség teljesítésének 

elősegítése; 

 

Adatkezelés jogalapja: 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi 

kötelezettség: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

41.§ (4)-(10) bekezdése; 



- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelés intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet89. § (3) bekezdése (felvételi 

előjegyzési naplóban kezelt adatok); 90. § (3)-

(4)bekezdései (felvételi és mulasztási naplóban kezelt 

adatok); 93/A. §-a (a gyermek fejlődését nyomon követő 

dokumentáció). 

 

Adatkezelés időtartama: 

Az Óvoda a nyilvántartott gyermek adatait az Nkt. 41. § (10) 

bekezdése alapján az óvodai jogviszony megszűnésétől 

számított 10 évig kezeli. 

 

 

Adattovábbítás címzettje: 

A gyermek egyes jogszabályban meghatározott adatai csak 

jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatók a 

jogszabály által kijelölt szervekhez, intézményekhez, melytől 

sem a jogcím, sem a címzett tekintetében nem lehet 

jogszerűen eltérni (Nkt. 41. § (7) bekezdés). 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Magyar Államkincstár; 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri 

Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály 

(1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.); Pesterzsébet 

Önkormányzatának Jegyzője, iskola-egészségügyi feladatot 

ellátó intézmény; gyermek – és ifjúságvédelemmel foglalkozó 

szervezet. 

A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő 

adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a 

gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

Az Óvoda a KIR-be -jogszabályban meghatározottak szerint -

köteles adatot szolgáltatni. 

 

 

Adatfeldolgozó: 
Nincs 

 

További információk: 

A fenntartó intézmény felügyeleti tevékenységének ellátása 

során számos esetben felmerül személyes adatok kezelése.  

Például az óvoda csoportnaplóiban és tanügyi 

nyilvántartásaiban a gyermekekre vonatkozó számos – 

jogszabály által előírt - személyes adat szerepel. Ezen adatok 

kezelésére ugyanakkor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 45.§ (8)-(10) bekezdése, valamint a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ad felhatalmazást. 

A köznevelési törvény értelmében a jegyző gondoskodik az 

óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról. 

A jegyző a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a 

köznevelési feladatokat ellátó hatóság (kerületi hivatal) 

számára, mely gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról.  



A kerületi hivatal a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl a területileg illetékes tankerületi központ, és tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá 

hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, 

a szakértői vizsgálatokon való megjelenést. 

A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a köznevelési 

feladatot ellátó hatóság a területileg illetékes tankerületi 

központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett 

nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában 

tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános 

iskolának. 

A jegyző figyelemmel kíséri a tankötelezettség teljesítését, 

bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés 

keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem 

tesz eleget kötelességének. 

A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév 

március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda 

vezetője részére. 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, 

tanuló felügyeletének az ellátásában hivatásánál fogva 

harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség 

terheli a gyermekkel és családjukkal kapcsolatos minden 

olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási 

jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő 

nélkül fennmarad. 

 

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 

(KRÉTA) alkalmazása során kezelt gyermeki személyes 

adatok kezelése tekintetében, a KIR-ben és az INYR-ben 

kezelt adatok tekintetében meghatározott adatvédelmi 

szabályok az irányadók, beleértve mindebbe az érintetti jogok 

gyakorlásának teljes egészét [GDPR 15-22. cikk].     

 

 


