
Ismerem az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 103. szakaszának 3. bekezdésében (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 18/2016 száma) foglalt rendelkezést, amely előírja, hogy az ügyfél által 

indítványozott eljárásban a hatósági szerv betekintés nyerhet, beszerezhet és feldolgozhat személyes 

jellegű adatokat azokkal a tényekkel kapcsolatban, amelyekről hivatalos nyilvántartást vezetnek, ha az 

a döntéshozatalhoz szükséges, kivéve ha az ügyfél kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a szóban forgó 

adatokat maga szerzi be. Ha az ügyfél a megadott határidőn belül nem közli a döntéshozatalhoz 

szükséges adatokat, az eljárás megindítása iránti kérelem hiányosnak tekintendő.  

 

A(z) ________________________________________________________________________ előtt  

 

______________________________________________________________ céljából indított eljárás  

kapcsán adott 

N Y I L A T K O Z A T 

 

I. Egyetértek azzal, hogy a hatósági szerv az eljárás céljából betekinthet, beszerezhet és feldolgozhat 

személyes jellegű adatokat azokkal a tényekkel kapcsolatban, amelyekről hivatalos nyilvántartást 

vezetnek, és amelyekre a döntéshozatalhoz szükség van.1 

 

 _____________________ 
 (település) 

 _____________________ _____________________ 
 (dátum)  (nyilatkozó aláírása) 

 

II. Bár a hatósági szerv köteles betekintést nyerni a személyes adatokba, azokat beszerezni és 

feldolgozni, kijelentem, hogy az eljáráshoz személyesen fogom beszerezni:2 

 

 a) a döntéshozatalhoz szükséges összes személyes adatot azokról a tényekről, amelyekről 

hivatalos nyilvántartás vezetnek. 

 

 b) az alábbi adatokat:3 

 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

Tudomásom van arról, hogy amennyiben a döntéshozatalhoz szükséges személyes adatokat ________ 

napon belül nem közlöm, az eljárás megindítása iránti kérelmemet a hatóság hiányosnak tekinti. 

 

 _____________________ 
 (település) 

 _____________________ _____________________ 
 (dátum)  (nyilatkozó aláírása) 

                                                 
1 A személyes adatok védelméróől szóló törvény 13. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 97/08, 104/09-

más törv., 68/12-AB rendelet és 107/12 száma) értelmében a hatósági szerv az ügyfél beleegyezése nélkül is 

feldolgozhatja az adatokat, ha az a törvénnyel előírt jogkörének gyakorlásához szükséges a nemzet- vagy 

közbiztonság megóvása, az ország védelme, az állam gazdasági illetve pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények 

megakadályozása és felderítése, a nyomozás és a bűnüldözés, az egészség és erkölcs védelme, a jogok, 

szabadságok és egyéb közérdek védelme érdekében, más esetekben pedig az ügyfél írásos jóváhagyásával. 
2 Szíveskedjék bekarikázni a kiválasztott opció előtti betűjelet. 
3 Akkor kell kitölteni, ha az ügyfél az általa kezdeményezett eljárásban kijelenti, hogy a döntéshozatalhoz 

szükséges adatoknak csak egy részét fogja személyesen beszerezni. 


