
 

 
        K É R E L E M  

a névjegyzékre történő felvételhez 

 

I. A kérelmező és a vele együtt költöző személyek adatai 

 

1.) A névjegyzékre felkerülést kérelmező adatai: 

név: ……………………………………………………………………………………..….. 

születési név: ………………………………………………………………………………………… 

szül.hely, idő: ………………………………………………………………………………………… 

anyja neve: ……………………………………………………………………………………….... 

lakóhely: ……………………………………………………………………………………..….. 

 (lakcímkártya szerinti) 

tartózkodási hely: ………………………………………….…………………………………………………… 

 (lakcímkártya szerinti) 

életvitelszerű tart. hely………………………………………………………………………………….………. 

levelezési cím:        ……………………………………..…………………………………….………….…....... 

telefonszám:            ………………………………..………………………………………………………....… 

2.)  A kérelmezővel együtt költöző személyek adatai: 

 

A méltányolható lakásigény felső határa: 

a) 1 - 2 személy esetén 1 lakószoba, 

b) 3 - 4 személy esetén 1 és fél lakószoba 

c) 4 - 5 személy esetén 2 lakószoba,  

d) 5 – 6 személy esetén 2 és fél lakószóba 

- A méltányolható lakásnagyság megállapítása szempontjából két fél szoba egy lakószobának tekintendő. 

  A méltányolható lakásigény felső határának megállapításánál a kérelmezőn túlmenően csak a vele együtt költöző 

személyeket lehet figyelembe venni, azzal, hogy amennyiben a kérelmező vagy a vele együtt költöző családtag 3 

hónapot meghaladó várandósságát hitelt érdemlően igazolja, a születendő gyermeket a költözők számánál 

figyelembe kell venni. 

 

A méltányolható lakásigény mértékénél kisebb szobaszámú lakást is elfogadok (aláhúzandó) 

 Igen     Nem 

A három hónapot meghaladó várandósságot dokumentummal igazolni szükséges. 

 

  Név 

 

 Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

 Anyja neve 
 Rokoni kapcsolat 

 1.         

 2.         

 3.         

 4.         

 5.         
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fogyatékossága, tartós betegsége: 3.) A kérelmező és az együtt költöző személyek 

 Név Fogyatékosság, tartós betegség megnevezése 

1   

2   

Fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint 

meghatározott személy, aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű 

családi pótlékban részesül. 

A kérelem benyújtásakor a támogatást megállapító határozat vagy az orvos szakértői vélemény másolati 

példányát csatolni kell. 

II.A kérelmező és a vele együtt költöző személyek jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatok 

4.) A kérelmező és az együtt költöző személy(ek) jövedelme: 

 
A jövedelmek típusai 

  
A 

kérelmező 
jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

  
Összesen 

 1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

            

 3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 

            

 4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

            

 7. A család összes nettó jövedelme             

 8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő 
tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

            

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 
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A kérelmező és az együtt költöző személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat a kérelem  

benyújtásakor csatolni kell, az alábbiak szerint: 

 

a. a rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

igazolás (táppénz, CSED, GYES, GYED, GYET, GYOD is), 

b. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított 

hivatalos igazolás. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, 

ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Ha a vállalkozási 

tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a 

vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 

Amennyiben közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság tagja, vagy részvénytársaság 

részvényese, úgy csatoljon (könyvelő által kiállított) hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző 

adóbevallással lezárt évre vonatkozó osztalék nettó kifizetéséről (osztalék előleg kifizetése esetén a kérelem 

beadását megelőző 12 hónapra vonatkozó hivatalos igazolást).  

c. nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában megküldött értesítése, melyben szerepel 

a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint a legutolsó nyugdíjszelvény, számlakivonat, 

vagy a pénzintézet igazolása. (Az értesítőt évente csak egy alkalommal kell csatolni.) Ideiglenes özvegyi nyugdíj 

folyósítása esetén az erről szóló határozat másolata, 

d. közfoglalkoztatásban részvevők esetén a közfoglalkoztatási szerződés másolata, 

e. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes állami 

foglalkoztatási szerv megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó csekkszelvény, számlakivonat, vagy a 

pénzintézet igazolása, álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatás megszűnése esetén a 

megszüntető határozat másolata,  

f. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az illetékes állami 

foglalkoztatási szerv igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban szerepel-e, valamint arról, hogy álláskeresők 

ellátásban, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, 

g. egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevők esetében a munkáltató által kiállított igazolást a kérelem benyújtását 

megelőző 12 naptári hónapra vonatkozóan, 

h. a Járási Hivatal által megállapított ellátásról szóló határozat másolata, valamint az utolsó postai csekkszelvény, 

számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, 

i. ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék, iskoláztatási támogatás összegéről, 

esetlegesen igazolás az árvaellátás összegéről, 

j. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról 

(a tagozat megjelölésével, pl.: nappali), egyetemi, főiskolai hallgatónál az oktatási intézmény által kiállított 

igazolás az ösztöndíj összegéről, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan, havi tételes bontásban 

(amennyiben nincs, úgy az oktatási intézmény által kiállított nemleges igazolás) illetve szakképzésben résztvevők 

esetében a szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatásokról, 

k. amennyiben a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel sem rendelkezik, 

szükséges mellékelni az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy álláskeresők ellátásban, illetve 

foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül-e, 

l. ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés 

fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló jegyzőkönyv 

fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, számlakivonat, vagy a pénzintézet 

igazolása, illetőleg nyilatkozat két tanú aláírásával), képzelt apa bejegyzésére vonatkozó hivatalos irat másolata, 

m. a b), d), e), f), g), h) és k) pontokban foglalt esetekben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról szóló 

büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából a kérelem benyújtását megelőző 12 naptári hónapban szerzett havi 

jövedelemről, 

n. GYES-ben, GYET-ben, GYED-ben, GYOD-ban vagy ápolási díjban részesülő esetében büntetőjogi nyilatkozat, 

hogy munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik-e. Ha rendelkezik úgy a kérelem beadását megelőző 

hónap jövedelméről a munkáltató hivatalos igazolása szükséges. 
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Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ........................................................................................................................................................................... 
Születési neve: ........................................................................................................................................................... 
Anyja neve: ................................................................................................................................................................ 
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................... 
Lakóhely: ................................................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 
 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 
- címe: ........................................... város/község ................................ út/utca .......... hsz.,….. 
- alapterülete: ........... m2,- tulajdoni hányad: ...........................,- a szerzés ideje: .............. év. 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi   jogok, 
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom). 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,……... 
- alapterülete: ........... m2,- tulajdoni hányad: ...........................,- a szerzés ideje: .............. év. 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni 
értékű jogok vagy feljegyzett tények: 
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):- 
megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs), 
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,…….. 
- alapterülete: ........... m2,- tulajdoni hányad: ...........................,- a szerzés ideje: .............. év. 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni 
értékű jogok vagy feljegyzett tények: 
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 
- megnevezése: ...................................................................................................................... 
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos  cím hiányában: 
...................... helyrajzi szám),- alapterülete: ........... m2,- tulajdoni hányad: ...........................,- a szerzés 
ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi  jogok, 
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 
szolgalom). 
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B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,   bejegyzett üzemben 
tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 
igen     nem 
(a megfelelő aláhúzandó). 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 
................................................................................................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben 
tartói jog). 

III. Nyilatkozatok 
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], 
hogy 
a) fizetési számlával nem rendelkezem, vagy 
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................. 
fizetési számla száma: ...................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 
fizetési számla száma: ..................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 
fizetési számla száma: ..................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 
fizetési számla száma: ..................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ........................................................................ 

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], 
hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 
a) fizetési számlával nem rendelkezik, vagy 
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................. 
fizetési számla száma: ...................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 
fizetési számla száma: ..................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 
fizetési számla száma: ..................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................... 
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ............................................................................. 
fizetési számla száma: ..................................................................................... 
fizetési számlán kezelt összeg ........................................................................ 
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3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a 
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán 
kezelt összeg tekintetében. 
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................  
           kérelmező aláírása 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi 
értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.” 

 

 

III. Kérelmező és a vele együtt költöző személyek jelenlegi lakhatási körülményeire vonatkozó adatok 

 

5.) Mióta lakik állandó jelleggel Keszthelyen:  …………………………………………….. 

1. kérelmező: ……………….  óta                                        

6.) A kérelmező által jelenleg használt lakás alapterülete: ……………………. 

       lakásban lakó személyek száma:…………..,  

nem lakásban lakik, hanem ………………………………………………………………………. 

7.) lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező – bérlő – albérlő –családtag - szívességi   

lakáshasználó – intézményi ellátott (jogcím aláhúzandó) 

8.) a jelenleg lakott lakás zsúfoltsága (a megfelelő válasz aláhúzandó): 

 a) nem lakásban lakik 

 b) az önálló család számára nem biztosított az önálló szoba 

 c) az egy főre jutó lakótér kisebb, mint 8 m2 

 d) az egy főre jutó lakótér 8-12 m2 

 e) az egy főre jutó lakótér 12 m2-14 m2 

 f) az egy főre jutó lakótér 14 m2-nél nagyobb 

9.) A kérelmező által jelenleg használt lakás komfortfokozata (a megfelelő válasz aláhúzandó): 

a) közterület 

b) nem lakás céljára szolgáló helyiség (pl. garázs, üzlethelyiség, raktár, szükséglakás) 

c) komfort nélküli 

d) félkomfortos 

e) összkomfortos, komfortos 
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Összkomfortos az a lakás, amely legalább: 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 

négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és 

WC-vel; 

b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel)  

c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); 

és 

d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik  

Komfortos az a lakás, amely legalább: 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 

négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és 

WC-vel; 

b) közművesítettséggel; 

c) melegvíz-ellátással; és 

d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) 

rendelkezik  

Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 

négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá 

fürdőhelyiséggel vagy WC-vel; 

b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és 

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik  

Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 

négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és 

b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint 

c) a vízvétel lehetősége biztosított  

 

10.) A kérelmező által jelenleg használt lakás állapota 

a) nem lakásban lakik 

b) lakásban lakik, a lakás ……………………………………………………………………………….. 

 

11.) Kérelmező indokai a névjegyzékre történő felvételhez: 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 

https://epitesijog.hu/852-lakoszoba
https://epitesijog.hu/852-lakoszoba
https://epitesijog.hu/852-lakoszoba
https://epitesijog.hu/852-lakoszoba
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12.) A kérelmező(k) büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn adó vagy 

adók módjára behajtható köztartozás, nincs ellenük folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem 

fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződésből eredő 

egyéb tartozásuk nincs. 

   

13.) A kérelmező(k) büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy öt éven belül nem költöztek be önkényes 

módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba. 

 

14.) A kérelmező(k) és a vele együtt költöző nagykorú személyek kijelentik, hogy a rendelet előírásainak 

megfelelnek, továbbá vállalják a lakásbérlettel járó kötelezettségeket.  

 

15.) A kérelmezők(k) tudomásul veszi(k), hogy a lakás bérbeadása legfeljebb 5 év határozott időre történik.  

16.) A kérelmező(k) nyilatkozik(nak) arról, hogy a kérelmet az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően és 

azt elfogadva nyújtotta(ák) be.  

17.) A kérelmező(k) elfogadja, hogy személyazonosító adatai kivételével a névjegyzék nyilvános, a névjegyzéken 

az arra történő felvételtől számított egy évig szerepel, az egy év leteltével hosszabbítási kérelem hiányában 

automatikusan törlésre kerül. 

18.) A kérelmező(k) hozzájárul(nak), hogy az általuk benyújtott adatok, tények valódiságát az eljárás során a 

hivatal ellenőrizheti. 

19.) A kérelmező(k) büntetőjogi felelősségük tudatában kijelenti(k), hogy felsőoktatási intézményben hallgatói 

jogviszonnyal rendelkeznek (aláhúzandó). 

                                      igen                                                                  nem 

A kérelem benyújtásakor az oktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszony fennállásáról csatolni kell. 

20.) A kérelmező(k) büntetőjogi felelősségük tudatában kijelenti(k), hogy első házasok adókedvezményében 

részesülnek (aláhúzandó). 

                                      igen                                                                  nem 

21.) A kérelmező(k) büntetőjogi felelősségük tudatában kijelenti(k), hogy jelenlegi munkaviszonya kevesebb, mint 

24 hónapja áll fenn és ezt megelőzően - tanulmányai befejezése óta –munkaviszonyban még nem állt (aláhúzandó). 

                                      igen                                                                  nem 

 

 

 

Keszthely, .…………………………………. 

 

           …………………………………….. 

  kérelmező aláírása 

 

…………………………………………       …………………………………….. 

      együtt költöző nagykorú személy aláírása                  együtt költöző nagykorú személy aláírása 
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Hozzájáruló nyilatkozat  

Környezettanulmány lefolytatásához 

 

Hozzájárulok, hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő a kérelemben megadott adataimat 

kezelje és amennyiben környezettanulmány készítése szükségessé válik, azt elvégezze.  

adatkezelés célja: a kérelmező szociális körülményeinek – különösen a megadott tények – vizsgálata érdekében 

környezettanulmány készítése. 

kezelt adatok köre: a kérelemben magadott adatok 

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintett hozzájárulása.   

adattárolás határideje: a névjegyzékben történő nyilvántartás ideje 

adattárolás módja: papír alapú és elektronikus 

Tudomásul veszem az alábbiakat: 

Az elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím) minden esetben önkéntesen megadandó adatok. 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -  a 

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:   

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez, valamint a környezettanulmány elkészítéséhez 

hozzájárulok. 

 

Keszthely, .……………… 

 

 

 

                    …………………………………….. 

  kérelmező aláírása 

      

http://www.naih.hu/

