
 

 

 Hatósági  bizonyítvány kiadása iránti kérelem 

(felsőoktatási intézményi ügyintézéshez, közös lakcím igazolására)  

I. Személyi adatok 

1.) Kérelmező (amennyiben nem a tulajdonos nyújtja be a kérelmet, a kérelmezőnek rendelkeznie kell a 

tulajdonos/szállásadó meghatalmazásával!) 

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

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

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

Telefonszám:…………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………………... 

sz. alatti lakos hatósági bizonyítvány kiállítását kérem annak igazolására, hogy a 

 

2100 Gödöllő, ………………………………………………………………….szám alatt mely 

személyek rendelkeznek lakóhellyel. 
*büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ingatlan az én tulajdonom 

*Nem az én tulajdonom, meghatalmazást csatolom. 

 

2.) Felsőoktatási intézményben tanuló személy adatai: 

Név……………………………………………………….. 

szül.hely,idő: ……………………………………………. 

an.:……………………………………………………….. 

 

3.) A 2100 Gödöllő, ………………………………………..……….sz. lakcímen élők száma: ……….. 

 Név Szül.hely és idő ALÁÍRÁS* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5.§. (1)bek. a) 

pontja alapján hozzájárulok a kérelemben szereplő személyes  adataimnak a közigazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. (Kiskorú esetében a törvényes képviselő aláírása szükséges!) 
(Az érintett polgárok személyes adatai az írásos hozzájárulásuk hiányában nem tüntethetők fel!) 

 
II. A hatósági bizonyítvány kiállításának célja: (megfelelő rész aláhúzandó) 
a/ kollégiumi elhelyezés (iskola, egyéb intézmény megnevezése:……………………………………………….. 
b/ szociális ösztöndíj 
c/ egyéb……………………………………………………………………. 
 

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Gödöllő, ……………………………….. 
         …………………………...  

                                         kérelmező 
 



 

 

 

Tájékoztató 

 

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok:  

• a kérelmező személyazonosításra alkalmas okmánya (lakcímigazolvány és személyazonosító 

igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély);  

• amennyiben nem a tulajdonos/szállásadó nyújtja be a kérelmet, akkor a kérelmezőnek 

rendelkeznie kell a tulajdonos/szállásadó meghatalmazásával, és a címen érvényes lakcímmel 

rendelkező nagykorú személyek írásbeli hozzájárulásával  adataiknak az igazoláson való 

szerepeltetéséhez, s csak ennek birtokában kaphat az adott címen bejelentett személyek 

nevéről adatot. 

 

A hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékről szóló 1990.évi XCIII.tv.33.§.(2) bek.11.pontja alapján 

illetékmentes. 

A hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárás leírását az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL.tv. 94-95.§-a tartalmazza. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet): 

(1) A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai 

Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó 

személyes adatok védelméhez. 

(32) Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, 

például írásbeli -ideértve az elektronikus úton tett -, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 5.§. 

(1)bek. alapján személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett a személyes adatok kezeléséhez 

kifejezetten hozzájárult. 
 

 

 

 

Fentiekre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Kérelmezőt, hogy az egy lakcímen élőkről 

(az ingatlanba bejelentkezett személyek számáról) szóló hatósági bizonyítványt csak a 

szállásadó (tulajdonos, haszonélvező), vagy a szállásadó meghatalmazásával 

rendelkező személy kérheti. 

Az érintett polgárok neve és egyéb személyes adatai az érintett írásos hozzájárulása 

hiányában nem tüntethetők fel! 

Írásos hozzájárulás hiányában a kérelmezővel kizárólag az adott címen bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek száma közölhető! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M E G H A T A L M A Z Á S 

 

Alulírott  (név)………………………………………………………………………. 

  (szül.hely, idő) …………………………………………………………… 

  (anyja neve) ……………………………………………………………... 

  2100 Gödöllő, …………………………………………………………..sz. 

alatti lakos az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII.törvény 5.§.(1) bek. értelmében tudomásul veszem, hogy személyes 

adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. 

 

 

 

Alulírott   

(név)………………………………………………………………………. 

   

(szül.hely, idő) …………………………………………………………… 

   

(anyja neve) ……………………………………………………………... 

   

(lakcím)…………………………………………………………………..sz.alatti lakos 

 

m e g h a t a l m a z o m 

 

(név)………………………………………………………………………. 

   

(szül.hely, idő) …………………………………………………………… 

   

(anyja neve) ……………………………………………………………... 

   

(lakcím)…………………………………………………………………..sz.alatti lakost,    

valamint h o z z á j á r u l o k, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál hatósági 

bizonyítvány kiállítása ügyben a személyes adataim kiadásra kerüljenek. 

 

Gödöllő, …………………………………….. 

 

 

 

………………………………….    …………………………………... 

         meghatalmazó      meghatalmazott 

szig.szám:…………………      szig.szám:……………….. 

 


