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I. Bevezetés 

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ezúton tájékoztatja Önt a weboldalának használatával, és a 
weboldalán nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett 
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről. 

II. Az adatkezelő: 

Neve: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 

Székhelye és postai címe: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

Nyilvántartó hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság 

Cégjegyzékszáma: 09 09 030264  

Adószáma:  26583361-2-09 

E-mail címe:  info@dif.debrecen.hu  

Honlapjainak címe: https://dif.debrecen.hu   

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

Tárhely szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 

III. A tájékoztató alapját képező jogszabályok 

a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (általános adatvédelmi 
rendelet, GDPR);  

b) A 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

c) A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

d) A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

e) A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
f) Az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 

g) Az 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 

h) A 2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről 

i) Az 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 
kódok használatáról 

IV. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („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 a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
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vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy 
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely 
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján 
hozzáférhető; 

7. „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 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

9. „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; 

10.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 
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11.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 
kezeléséhez; 

12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

V. Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek 

1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni. 

2. célhoz kötöttség elve 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem 
kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

3. adattakarékosság elve 

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy 
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

4. pontosság elve 

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

5. korlátozott tárolhatóság elve 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 
a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak 
és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel.  

6. integritás és bizalmas jelleg elve 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
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jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 
szembeni védelmet is ideértve. 

7. elszámoltathatóság elve 

Az adatkezelőnek teljes egészében meg kell felelnie a rendelet követelményeinek, ennek érdekében 
különböző intézkedéseket kell tennie és ezt bizonyítania is tudni kell. 

VI. Érintettek köre 

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakat meglátogató személyek, 
Weboldalakon tanácsadást és információt kérők, valamint az elérhető nyitott pozíciókra jelentkező 
személyek. 

VII. A kezelt adatok 

A Weboldalon tanácsadás kérése esetén: az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, cím, e-
mail cím, telefonszám, a megkeresés szövege. 

A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k, azaz sütik 
kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak 
az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. 

A nyitott pozíciókra jelentkezők adatai: az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, születési 
név; születési hely, idő; telefonszám, e-mail cím; lakcím; végzettségek dokumentumai; előző munkahelyi 
tapasztalatok; fényképes vagy fénykép nélküli önéletrajzok; bruttó fizetési igény. 

VIII. Az adatkezelés célja 

A Weboldalon keresztül kért tanácsadás esetén az adatkezelés célja a tanácsadásra vonatkozó adatok 
rögzítése, visszaigazolása, a tanácsadás teljesítése. 

A Weboldal működése során használ sütik: lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, 
amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal 
melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi 
időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még 
változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. 

A nyitott pozíciókra jelentkezők adatainak rögzítése: a meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus 
adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása 
munkaerő-toborzás és kiválasztás céljából. 

IX. Az adatkezelés jogalapja 

A Weboldalon keresztül kért tanácsadás esetén az érintett neve, e-mail címe, a probléma leírása, címe, 
a kért tanácsadás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 
13/A. §. Ezen adatok a tanácsadás teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a tanácsadás nem 
teljesíthető. 
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A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja: olyan 
sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók 
igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. 

A nyitott pozíciókra jelentkezők adatainak rögzítése esetén: Az adatkezelés jogalapja az érintett 
hozzájárulása. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok megadása nem alapul jogszabályon, azonban 
előfeltétele a szerződés megkötésének, mivel az Adatkezelő az önéletrajz alapján tud előzetes döntést 
hozni a tekintetben, hogy fel kívánja-e venni a kapcsolatot az érintettel az interjúztatás megkezdése 
érdekében. 

X. Az adatkezelés időtartama 

A weboldalon keresztül kért tanácsadás esetén: az érintett adatait az Adatkezelő az adatok tárolásának 
visszavonásáig kezeli. 

Az Adatkezelő az önéletrajzokkal kapcsolatos adatokat, a beérkezésüktől számított 3 évig kezeli. 

XI. A személyes adatok biztonsága 

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. 
tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől 
és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét. 

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. 

XII. Az érintettek jogai 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 
adathordozási-, és tiltakozási jogával. 

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a 
regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, 
írásos nyilatkozattal közölhető. 

2. Tájékoztatáshoz való jog: A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett 
valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A 
tájékozódáshoz való jog gyakorlását írásban postai úton a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. címre 
vagy elektronikusan az „adatvedelem@dif.debrecen.hu” címre küldheti. Az érintett részére kérésére 
– személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

3. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 
hozzáférést kapjon: 

- az adatkezelés céljai; 
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- 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; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- az adatforrásokra vonatkozó információ; 

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára 
és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  

A tájékoztatás kérést írásban postai úton a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. címére vagy 
elektronikusan az „adatvedelem@dif.debrecen.hu” címen kérheti. E-mailben küldött 
tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Partner regisztrált e-mail 
címéről küldik.  

4. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén 
az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

5. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában szolgáltatja. Az 
adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

6. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

7. Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 
kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja; 

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

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) 
adatok már nem állíthatók helyre. 
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8. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike 
alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

9. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha 
az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

- 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; vagy 

- az érintett 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. 

10. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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 lehet kezelni. A Társaság az érintettet az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

11. Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

12. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű nyilvánosságra hozatala ellen. Tiltakozás esetén az 
adatkezelő a személyes adatokat nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha azt 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. 

Valamint élhet tiltakozási jogával abban az esetben, 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. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

13. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, 
hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – 
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben 
érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely 
az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 
intézkedéseket is megállapít; vagy 
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- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

14. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., 4025 
Debrecen, Széchenyi utca 31., e-mail cím: adatvedelem@dif.debrecen.hu). Az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus 
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha 
ön azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az 
intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, 
amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 
(1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu. 
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