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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az Ifj. Dr. Halmos Péter Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a 

www.drhalmos.hu cím alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője 

ezúton teszi közzé a Honlapon elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre 

vonatkozó tájékoztatást.  

A Honlap használatával és szolgáltatásainak igénybevételével a Honlapra látogató, 

valamint az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: 

Felhasználó) elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: 

Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Honlap használata, 

valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa át jelen Tájékoztatót. 

További kérdés esetén forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz az ismert elérhetőségek 

valamelyikén. A Tájékoztató szövege magyar nyelven folyamatosan elérhető és 

visszakereshető a www.drhalmos.hu/adatvedelem weboldalon, valamint papíralapon 

az Adatkezelő székhelyén. 

Jelen Tájékoztatóban foglaltak elsősorban a következő jogszabályok vonatkozó 

rendelkezésein alapulnak: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.); 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

számú rendelete (GDPR). 

 

1. Az Adatkezelő adatai 

Név: Ifj. Dr. Halmos Péter Ügyvédi Iroda 

Székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Adószám: 19167192-2-41 

Telefon: +36 1 328 6010 

Elektronikus elérhetőség: info@drhalmos.hu 

Weboldal: www.drhalmos.hu  

Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara 

 

2. Irányelvek 

http://www.drhalmos.hu/adatvedelem
mailto:info@drhalmos.hu
http://www.drhalmos.hu/


2 
 

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása 

és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. („jogszerűség, tisztességes eljárás 

és átláthatóság”) 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. („célhoz kötöttség”) 

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, 

hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”) 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az 

érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

(„pontosság”) 

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 adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha 

az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz 

szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”) 

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával 

biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”) 

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell 

lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”) 

 

3. Kapcsolatfelvétel 

Személyre szabott ajánlatért vagy információért a Honlapon megadott elérhetőségeken 

keresztül az Adatkezelőhöz fordulhat személyes adatainak önkéntes megadásával. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által megosztott üzenet tartalmáért, az abban 

megosztott esetleges személyes adatokért az Adatkezelőt felelősség nem terheli, ezért 

kérjük, csak olyan információkat osszon meg, amelyek Adatkezelő általi megismerését 

kifejezetten kívánja. A személyes adatokat, azaz elsősorban az érintett nevét, 

telefonszámát, e-mail címét, valamint az ügy tárgyát – az Adatkezelő adatkezelési cél 

hiányában a rögzítéstől számított 30 (harminc) napig, egyéb esetben az érintett kifejezett 

hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és a 

kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő 

Felhasználóval, továbbá Felhasználók tájékoztatása. 
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A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő a Felhasználó 

személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok 

kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán 

alapul. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben 

nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett 

hozzájárulásának beszerzése. 

 

4. A honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés (Cookie tájékoztató) 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, 

az Adatkezelő cookie-kat használhat. Az adatkezelés az Adatkezelő üzleti jogos érdeke, 

mert ezáltal tudja honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A cookie-k olyan 

rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép 

böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony 

üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k 

lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy 

meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az 

ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával 

automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik. 

Amennyiben cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a 

böngészőjének beállításával teheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-

k blokkolásra kerülnek, a honlap számos funkciója, vagy akár az egész portál nem lesz 

elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi 

újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. 

Azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem teszik 

szükségessé az érintettnek az Adatkezelő általi azonosítását (ún. azonosítást nem igénylő 

adatkezelés). Az adatkezelő nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. 

 

5. Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést 

érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az 

Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem 

végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles 

tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban 

tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet 

igénybe. Adatainak különböző célból történő feldolgozásához kizárólag megbízható 

partnereket veszünk igénybe. Állandó jelleggel az alábbi szerződött adatfeldolgozók 

végzik, végezhetik személyes adatainak feldolgozását: 
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Adatfeldolgozó és 

székhelye 

Adatfeldolgozó 

elektronikus elérhetősége 
Adatfeldolgozás célja 

 

Rackhost Zrt. 

 

info@rackhost.hu  tárhely-szolgáltatás 

 

 

6. Technikai és szervezési intézkedések 

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adathordozókat az székhelyén tárolja. 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá 

megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal 

arányos intézkedésekkel védi különösen 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. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait 

jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a 

kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító 

mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-

megoldásokkal védi. A munkavállalóink az adat- és információbiztonság aktuális 

követelményeinek érvényesülése érdekében rendszeres időközönként oktatáson vesznek 

részt. Automatikus döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor. 

Az Adatkezelő a papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat jól 

zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja. A személyes adatot 

tartalmazó, manuálisan kezelt iratok az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség 

teljesítése érdekében irattárba kerülnek, mely helyiség szintén jól zárható, tűz- és 

vagyonvédelemmel ellátott terület. Az Adatkezelő az esetleges adatvédelmi 

incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről 

tájékoztatja az érintettet, valamint az incidens jellegétől függően az adatvédelmi 

hatóságot.  

 

7. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

A Felhasználó az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett 

kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 1. pontja, 

valamint a Honlap tartalmazza. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan 

késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül 

mailto:info@rackhost.hu
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teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára 

tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül. 

 

7.1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az 

általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi 

incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - 

az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

 

7.2. Személyes adatokhoz való hozzáférés 

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: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) 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;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ;  

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 

nézve milyen várható következményekkel jár. 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
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vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező 

személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért 

további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű 

mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 

bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem 

érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

7.3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

7.4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

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 az 

alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre;  

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett 

kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy  

d) 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. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni. 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, 

illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja 

e címzettekről. 

 

7.6. Az adatok hordozhatóságához való jog 
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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 anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a 

személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett 

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 

Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez 

való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés 

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem 

érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

7.7. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó 

hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

7.8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása 

Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 

„Hatóság”) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének 

vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy 

ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint az érintett a Hatóság 

adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint 

személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

előírásokat. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Honlap: http://www.naih.hu 

 

7.9. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó 

adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz 

fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az 

Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. 

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli 

jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

 

8. Záró rendelkezések 

Az Adatkezelő a Tájékoztató tartalmát rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja a jogot, 

hogy azt bármikor belátása, valamint a vonatkozó jogszabályok aktuális tartalma szerint 

módosítsa. A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat 

felvételekor és az adatkezelés megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást. A Tájékoztató 

módosításai a Honlapon való közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. 

 

Kelt: Budapest, 2020. december 04. 

 

 

Ifj. Dr. Halmos Péter Ügyvédi iroda 
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