
ADATSZOLGÁLTATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

 

(Kérelmező megnevezése:……………………………………..…………………………..) a 

polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

17. §-ának (1) bekezdése alapján a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő 

adatigénylés iránti kérelmet terjeszt elő. 

 

1. Kérelmező adatai 

 

Megnevezése:…………………………………………………………………………………… 

Székhelye:………………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszáma………………………………………… 

 

Képviselőjének vagy megbízottjának neve:…………………………………………………….  

Címe :…………………………………………………………………………………………… 

 

2. A kért adatkör meghatározása*  

 

- név; 

- születési név; 

- lakóhely; 

- tartózkodási hely; 

- születési idő; 

- születési hely; 

- anyja születési családi és utóneve; 

- személyi azonosító; 

- egyéb adat:……………………………………………………………………………. 

 

3. Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok 

 

Azon polgárok körének meghatározása, akikről a 2. pontban meghatározott adatkörbe tartozó 

adatokat kéri (az érintett azonosításra alkalmas természetes személyazonosító adatok vagy 

csoportismérvek meghatározása):……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

4. Az adatigénylés célja 

 

Kérelmezőnek az érintett adatalanyokkal szemben fennálló követelésének érvényesítése, 

felszólítások kiküldése, behajtások kezdeményezése*. 

 

5. Az adatkérés jogalapja és igazolása*: 

 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (9) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott feladat végrehajtására; 

 
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § 

(1) bek. c) pontjában meghatározott érdek érvényesítése céljából; 
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- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45. § (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott feladat végrehajtására; 

 

- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 151. § (4) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott feladat végrehajtására vagy  

 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 125. § (4) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott feladat végrehajtására  

 

adott megbízás. 

 

- Egyéb szerződés, megbízás vagy engedményezés. 

 

6. Az adatszolgáltatás teljesítésének formája* 

 

- Közvetlen hozzáférés/ on-line  

- Mágneses adathordozó 

- Papír 

 

7.) Az adatszolgáltatás kért határideje, rendszeressége:………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

8) Mellékletek*: 

 

- a képviseleti jog igazolása: aláírási címpéldány, illetve a meghatalmazás eredeti vagy 

hitelesített példánya; 

- a jogalap igazolása: az engedményezési szerződés másolata, megbízási szerződés 

másoltata vagy egyéb okirat; 

- a kérelmező és a megbízott vagy meghatalmazott gazdasági társaság cégkivonatának 

másolata. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 

 

                                                                                                   

 

 

 

 
* A megfelelő rész aláhúzandó 


