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EGYEDI ADATSZOLGÁLTATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

Alulírott kérelmező a polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban: Nytv.) 17.§-ának (1) bekezdése, 19. § és 20.§-a alapján a személyiadat-és 

lakcímnyilvántartásból történő egyedi adatigénylés iránti kérelmet terjesztek elő.  

 

1. Kérelmező adatai  
Magánszemély esetén: 

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

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

Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………. 

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

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

Képviselőjének vagy megbízottjának neve (igazolni köteles) : …………………….………….………..………  

Címe :…………………………………………………………………………………………………..………  

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

Elektronikus elérhetőség (ügyfélkapu/cégkapu/e-mail): ……………………………………………………….. 

Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén: 

Cég/ vállalkozás neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Székhely cím: ………………………………………………………..……………………………………… 

Adószáma: …………………………………………………………………………………………………. 

Cég képviselőjének vagy megbízottjának neve és címe: …………….…………………………………….. 

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

Elektronikus elérhetőség (ügyfélkapu/cégkapu/e-mail): …………………………………………………….. 

 

2. Keresett személy ismert adatai:   
Név: ………………………………………………………………..…………………………….  

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

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

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

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………. 

Személyi azonosító: …………………………………………………………………………….. 

egyéb: …………………………………………………………………………………………… 

 

3. A kért adatkör meghatározása a keresett személyről (aláhúzandó) 

3.1. név 

3.2. születési név 

3.3. lakóhely 

3.4. tartózkodási hely 

3.5. értesítési cím 

3.6. születési idő 

3.7. születési hely 

3.8. anyja neve 

3.9. személyi azonosító 

3.10. egyéb 

 

4. Az adatigénylés célja: (aláhúzandó) 

1. tudományos kutatáshoz,  

2. közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta,  

3. közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célját szolgáló lista összeállításához  



2 
 

4. jogát, jogos érdekét kívánja érvényesíteni: pl. bírósági, közigazgatási, hatósági, egyéb hatósági eljárás, 

egyéb eljárás, követelés érvényesítés, személyes kapcsolatteremtés, egyéb és pedig: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………… 

 

5. Az adatkérés jogalapja és igazolása (jogszabály megnevezése, jog, jogos érdek esetén: okirat megnevezése 

cselekményről, jogviszonyról, amely a keresett személy és az adatkérő között fennállt, magánszemély esetén 

kérelmező nyilatkozata:  

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………. 

Tudomásul veszem, hogy a kért adatok felhasználásához fűződő jogot vagy jogos érdeket – törvény, 

nemzetközi szerződés vagy viszonosság igazolásának hiányában - okirattal vagyok köteles igazolni, melyet 

a kérelemhez csatolok. 

 

6. Adatszolgáltatás formája (aláhúzandó): 

- on-line 

- mágneses adathordozó 

- papír 

 

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

 

 

Kelt: …………………………………………. 

 

 

 

…………………………………….. 

Kérelmező aláírás 


