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I. Általános rendelkezések és elérhetőségek 
 
1. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató célja 
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Általános Adatkezelési Tájékoztató) a Magyar Pa-
tológusok Társasága (a továbbiakban: MPT, Társaság, illetőleg Adatkezelő) által kezelt, 
azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely in-
formáció (személyes adat) kezelésére vonatkozik. 
A Társaság 2018. május 25-től teljesíti az Európa Parlament és az Európai Unió Taná-
csa (EU) 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR” rendelet) által meghatá-
rozott kötelezettségeket, illetve ezen túlmenően a hatályos hazai adatvédelmi jogsza-
bályokat.  
Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van az Általános Adatkezelési Tájékoz-
tatóval kapcsolatban – mielőtt használná Társaság weboldalát, vagy valamilyen adatot 
a Társaság számára átadna –, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Társasággal az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 
Magyar Patológusok Társasága (MPT) 
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Telefonszám: +3613012000 
E-mail: info@pathology.hu 
 
2. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató frissítése és elérhetősége 
A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Általános Adatkezelés Tájékoztatót egyoldalúan, 
a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre való tekintettel, az adatkezeléssel és 
adatvédelemmel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén javasolt felkeresni honla-
punkat abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes Általános Adatkezelési Tájékoztató 
információihoz hozzáférhessen.  
 
3. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása 
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy az Általános Adatke-
zelési Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos vál-
tozatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Az egyes külön szolgáltatások igénybevé-
tele során további specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók, melyekről Ön az 
adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást. 
 
 

II. Adatbiztonsági intézkedések 
 
1. Általános rendelkezések 
A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figye-
lembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érde-
kében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ebbe 
a tevékenységbe kiemelten, de nem kizárólagosan bele tartozik  
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• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenállóké-
pessége – ideértve az adatbázis-, honlap-, szoftverfrissítéseket, 

• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 
lehessen állítani – többek között biztonsági másolatok alkalmazása révén, 

• az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intéz-
kedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást – többek között az adatkezelések éves felülvizsgálata. 

 
2. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek (adatfeldolgo-
zóknak) 
A Társaság az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére – például 
az informatikai rendszereinek üzemeltetésére – szerződéses partnereket vesz igénybe. 
A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el:  

• az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő 
határozza meg,  

• az adatfeldolgozó partner az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,  

• az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára,  

• a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles használni,  

• köteles a személyes adatokat a szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül 
szükséges időtartamot követően megsemmisíteni. 

Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozó partnerek esetében adatfeldolgozói 
szerződéskiegészítés keretében meghatározza az alábbiakat: 

• az adatkezelés tárgya, időtartama, jellege és célja, a személyes adatok típusa, az 
érintettek kategóriái, valamint az adatkezelő kötelezettségei és jogai,  

• annak előírása, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adat-
kezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, 

• szerződésben szereplő adattovábbítási eljárás során előírt kellő adatbiztonsági 
intézkedések elvárásai, ideértve a bizalmas kezelést is, 

• a partner nyilvántartás-vezetése a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevé-
kenységekről, 

• a továbbított személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensek kötelező jelzése 
és az incidens kivizsgálásában való cselekvő közreműködés, 

• további adatfeldolgozó igénybevételének szabályozása (az adatfeldolgozó csak 
előzetesen, írásban tett eseti vagy általános felhatalmazás alapján alkalmazhat 
al-adatfeldolgozót), 

• az adatvédelmi kötelezettségek telepítése további adatfeldolgozóra és alkalma-
zottakra (titoktartási kötelezettség), 

• az adatfeldolgozó segítsége a Társaság számára a GDPR 32–36. cikk szerinti kö-
telezettségek teljesítésében, 

• annak előírása, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának 
befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot tö-
röl, vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat. 

 
3. Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók 
K&M Congress Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 153. 
Telephely:1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 
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Cégjegyzékszám: 01-09-168904 
Adószám: 10782750-2-41 
Adatfeldolgozói tevékenység: kapcsolattartás 
Adatkezelési tájékoztató:  
https://static.kmcongress.com/files/adatkezelesi_tajekoztato.pdf 
 
BIOINFORMAT-X Bt.  
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 7. fszt. 2. 
Cégjegyzékszám: 01 06 756873 
Adószám: 21563856-1-41 
Adatfeldolgozási tevékenység: szoftverfejlesztés és karbantartás 
 
Comp-Trix Bt. 
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 10/a. 3/5. 
Cégjegyzékszám: 01-06-519133 
Adószám: 28885463-1-43 
Adatfeldolgozói tevékenység: honlap-üzemeltetés 
 
Comfolio Pro Kft. 
Székhely: Miskolc, Győri kapu 21. 3. em. 31. 
Cégjegyzékszám: 05-09-029909 
Adószám: 25978719-2-05 
Adatfeldolgozói tevékenység: tagnyilvántartás kezelése 
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.comfolio.hu/adatkezeles.html 
 
Pharmapromo Kft. 
Székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20. 
Cégjegyzékszám: 09 09 012677 
Adószám: 13754572-2-09 
Adatfeldolgozói tevékenység: web-hoszting 
 
 

III. A honlapon keresztül történő egyes adatkezelések 
 
1. Kapcsolattartás, tájékoztatás 
Az adatkezelés célja: a tagokkal folytatott kommunikáció biztosítása a tagsági jogvi-
szonyt és a Társaság működését érintő kérdésekben. 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájá-
rulás.  
A kezelt adatok köre: név, elektronikus levelezési cím, postai levelezési cím, telefon-
szám. 
Adatmegőrzés ideje: tagság fenntartásának ideje. 
Az adatkezelés formája: elektronikus. 

 
2. Regisztráció 
Az adatkezelés célja: felhasználói fiókhoz való hozzáférés 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájá-
rulás 
A kezelt adatok köre: név, titulus, pecsétszám (orvosoknál) / nyilvántartási szám (szak-
dolgozónál), születési idő, felhasználónév, jelszó, beosztás, ország, város, cég/intézet 
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neve és címe, osztály, telefon, e-mail/levelezési cím: cég/intézet neve, címe, osztály, 
szakvizsga típusa, éve, nyelvtudás és szintje, speciális érdeklődés vagy szakterület meg-
nevezése. 
Adatmegőrzés ideje: a regisztráció törléséig 
Az adatkezelés formája: elektronikus 
 
3. Kérdőíves adatgyűjtés 
Az adatkezelés célja: a fentiekben ismertetett céllal történő adatgyűjtés 
Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) be-
kezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás. 
Az egészségügyi személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) d) pontja az 
adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett 
jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizá-
rólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik 
a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és 
hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhe-
tővé a szervezeten kívüli személyek számára; 
A kezelt adatok köre: név, email/telefon elérhetőség, születési adatok, szakmai nyilván-
tartási szám, munkajogi státusz; patológiai egységszintű működési adatok. 
Adatmegőrzés ideje: 1 év, amely az adatszolgáltató egyetértése alapján évente meghosz-
szabbítható 
Az adatkezelés formája: elektronikus 
Az adattovábbítás címzettje: ilyen irányú megkeresés esetén adatfeldolgozói, illetőleg 
közös adatkezelési szerződés alapján és adatátadási jegyzőkönyv felvétele mellett a pa-
tológus szakma felett irányítási jogkörrel bíró állami, egészségügyi szakirányítási szer-
vek 

 
4. Kérdőívek feldolgozásához és belőlük adatbázis összeállításához kap-
csolódó adatkezelés 
Az adatkezelés célja: a fentiekben ismertetett céllal történő adatbázisépítés 
Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) be-
kezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás 
Az egészségügyi személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) i) pontja az adat-
kezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határo-
kon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem, vagy az egészség-
ügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biz-
tonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely 
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait 
védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan; 
Kezelt adatok köre: név, email/telefon elérhetőség, születési adatok, szakmai nyilván-
tartási szám, munkajogi státusz; patológiai egységszintű működési adatok 
Adatmegőrzés ideje: 3 év, amely az adatszolgáltató egyetértése alapján újabb 3 évre 
meghosszabbítható 
Az adatkezelés formája: elektronikus 
Az adattovábbítás címzettje: ilyen irányú megkeresés esetén adatfeldolgozói, illetőleg 
közös adatkezelési szerződés alapján és adatátadási jegyzőkönyv felvétele mellett a pa-
tológus szakma felett irányítási jogkörrel bíró állami, egészségügyi szakirányítási szer-
vek 
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5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a tagokkal a Társaság rendezvényeivel, minden 
érintettet érintő adatkezeléssel kapcsolatos kommunikáció érdekében 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájá-
rulás, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő meg-
küldésére vonatkozó rendelkezései – 6. §. (1) bekezdése – alapján kifejezett érintetti 
hozzájárulás 
A kezelt adatok köre: név, titulus, elektronikus levelezési cím 
Adatmegőrzés ideje: hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás) 
Az adatkezelés formája: elektronikus 
 
6. Sütik (cookie-k) 
A sütik kezelésével kapcsolatos tudnivalókat az MPT Sütikezelési Tájékoztatója tartal-
mazza. 
 
 

IV. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti szemé-
lyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 
visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett mó-
don, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 
 
1. 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 valam-
ennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően meg-
fogalmazva nyújtsa. 
 
2. 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 folya-
matban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 
hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; 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 időtar-
tama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a fel-
ügyeleti 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 adatkeze-
lés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 
jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja 
meg a tájékoztatást. 
 
 
3. Helyesbítés joga 
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Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
 
4. Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy ké-
résére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes ada-
tokat: 

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

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adat-
kezelésnek 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 szolgálta-
tások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-
vánítás 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, érvényesíté-
séhez, illetve védelméhez. 
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek vala-
melyike teljesül:  
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idő-
tartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőr-
zését;  
• 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 védelmé-
hez; vagy  
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbb-
séget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
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, vagy 
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
 
 
 
 
6. Adathordozáshoz való jog  



Magyar Patológusok Társasága 
  

Általános Adatkezelési Tájékoztató 
 

 

7 / 8 
 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bo-
csátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátum-
ban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  
 
7. Tiltakozás joga  
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tilta-
kozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogo-
sítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkeze-
lés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szük-
séges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Til-
takozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesz-
téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 
8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adat-
kezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jogha-
tással bírna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
 
9. Visszavonás joga  
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a jelen Általános 
Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képező Hozzájárulás visszavonása formanyom-
tatvány Adatkezelő levelezési vagy elektronikus címére küldött nyilatkozata útján.  
 
10. Jogorvoslathoz való jog  
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el.  
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Elérhetőségek: (http://naih.hu/; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., pos-
tacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400., faxszám: +36 (1) 391-
1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
 

V. Jogszabályi háttér, hivatkozások 
 

• az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (Infotv.);  

• 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 rende-
let hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;  

• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásá-
ról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.); 

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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• a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tör-
vény  

• az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védel-
méről szóló 1997. évi XLVII. törvény 

• az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

• az egyesülési jogról szóló 2011.évi CLXXV.tv 
 
 

VI. Egyéb rendelkezések 
 
Az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat fel-
vételekor adunk tájékoztatást.  
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabály-
sértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bo-
csátása végett megkereshetik az adatkezelőt.  
A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkere-
sés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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