
 

 

 

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem 

 

 

 

Alulírott   

Név:…………………………………………….…………………………………...….………..  

Születési név: …………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő………………………………..……….…….………………………………..                 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………………..……………………………….. 

Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):…..…………………….……………………………… 

Felhasználói azonosító száma:………………………………………..…………………………. 

 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelmezett ingatlan 

címe, helyrajzi száma: …………………………………..…………………………………….. 

1. a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül, 

2. a kérelmezett ingatlanban belül található lakások száma:…………………………. 

3. a kérelmezett ingatlanon található lakásokat családi fogyasztói közösség használja. 

 

 

Azzal a kéréssel fordulok Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, hogy az 

egyetemes szolgáltatóhoz ……………………………………………………………… 

…………………………………………………….. (szolgáltató neve, címe, ahol a Kérelmező 

a hatósági bizonyítványt felhasználja) történő benyújtás céljára hatósági bizonyítványt 

állítson ki családi fogyasztói közösségre vonatkozó kedvezmények igénybevétele céljából 

a kérelmezett ingatlanban található lakás rendeltetési egységeinek számáról. 

 

 

Marcali, ,…………………………………….  

  

 

        ……………………………… 

                 kérelmező aláírása 

 

 



 

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 

Név: ………………………………………………………………………………..…………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………...………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………….…............... 

Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim 

megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból: 

 

Az adatkezelés célja: jogszabálynak való megfelelés  

 

A kezelt adatok: 

- név, születési név, anyja neve, születési ideje, helye 

- lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe 

- felhasználói azonosító száma 

 

Alulírott hozzájárulok, hogy Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője a 

megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és 

a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos jogszabályok és adatvédelmi 

szabályzata szerint kezelje.  

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az ügyfélre 

vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az 

adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő 

visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele 

szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás 

elmaradásának lehetséges következménye, hogy megnehezíthet az ügyféllel történő 

egyeztetéseket. 

 

Marcali, …………………………… 

.................................................. 

                        kérelmező 

 

 

 

 

 

 


