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TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL 
 
Alulírott Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő a 
rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek (gyermek/gyermekek 
és szülője/szüleik, nevelőszülője/nevelőszüleik vagy más törvényes képviselőjük) az alábbi 
tájékoztatást nyújtjuk. 
 

Az adatkezelés jogalapja: 
A 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) szerint személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 
 
Amennyiben Érintett, Érintettek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) szerinti a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi 
szakellátást igényelnek vagy igénybe vesznek, alábbi adatainak Adatkezelő és Adatfeldolgozásra 
jogosult (szolgáltatás, intézmény) általi kezelését a Gyvt. írja elő.  
 
Személyes adat csak az érintett megfelelő tájékoztatását követően, az ő beleegyezésével kérhető és 
kezelhető. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A szolgáltatás 
igénybevétele során köteles az alábbi személyes adatokat megadni. Amennyiben Ön nem adja meg 
Adatkezelő számára a Gyvt. szerinti kötelező adatokat, illetve nem járul hozzá személyes adatainak 
kezeléséhez, Adatkezelő és Adatfeldolgozásra jogosult nem tudja biztosítani az Érintett által igényelt, 
Gyvt. szerinti ellátást, ellátásokat. 
 

A kezelt személyes adatok köre, vonatkozó jogszabályok: 
Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott következő személyes adatokat kezeli.  
 
A Gyvt. 134. § (6) A személyes adatok felhasználására (…) a személyes gondoskodást nyújtó személy 
és intézmény (…) jogosult a törvényben meghatározott módon és mértékben. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban 
Rendelet) 2. § (6) Az ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó felhívja a gyermek törvényes 
képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet az intézményi nyilvántartásokhoz szükséges adatok 
szolgáltatására, továbbá a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartásban szereplő adatokban 
beállott változások bejelentésére. 
 
A Rendelet 2/A. § (1) A gyermekjóléti alapellátás – kivéve a gyermekek napközbeni ellátása – és a 
gyermekvédelmi szakellátás során a gyermekek élethelyzetének feltárására, sorsának 
megtervezésére és végigkísérésére a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) alapján létrejövő 
,,Gyermekeink védelmében'' elnevezésű adatlaprendszer (a továbbiakban: gyermekvédelmi 
nyilvántartás) szolgál. 
(2) A gyermekvédelmi nyilvántartás célja, hogy biztosítsa a különböző gyermekvédelmi 
szolgáltatások, intézmények, valamint a hatóságok között a Gyvt. adatkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembevételével a kölcsönös tájékoztatást és az együttműködést, továbbá 
megjelölje az elvégzendő gondozási-nevelési feladatokat, illetőleg lehetővé tegye a gyermek sorsának 
alakításában részt vevő intézmények és hatóságok tevékenységének ellenőrzését. 
 



2 
 

 
A Gyvt. 15. § (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a gyermekétkeztetés, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás. 
e) 

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása, 
d) Biztos Kezdet Gyerekház. 

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 
b) a védelembe vétel, 
c) a családbafogadás, 
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
e) a nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 
h) az utógondozói ellátás elrendelése, 
i) a megelőző pártfogás elrendelése. 

(5) A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve 
letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről 
külön törvény rendelkezik. 
 
A Gyvt. 135. § (1) A 15. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott ellátások, intézkedések nyújtása és 
megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok 
érvényesülésének elősegítése céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére jogosult 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy, 
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa, 
c) a befogadó szülő, 
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek 

panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges, 
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet, 
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság, 
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám, 
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő, 
i) a javítóintézet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervek jogosultak 
a) a gyermek 
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére 
vonatkozó, 
ab) anyanyelvére vonatkozó, 
ac) családi jogállására vonatkozó, 
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen 
vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó, 
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ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a 
személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, 
neveltségi állapotára vonatkozó, 
af) egészségi állapotára vonatkozó, 
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra 
vonatkozó, 
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó, 
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 
állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)–c) 
pontjában meghatározott, 
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó, 
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó; 
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó, 
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó, 
bd) egészségi állapotára vonatkozó, 
be) büntetlen előéletére vonatkozó, 
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)–c) pontjában 
meghatározott; 
c) a gyermek 
ca) testvéreinek személyazonosító, 
cb) saját gyermekének személyazonosító, 
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító, 
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire 
vonatkozó, 
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi 
gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó, 
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási 
intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó, 
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett 
gyermekének 
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 
db) anyanyelvére vonatkozó, 
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen 
a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, 
neveltségi állapotára vonatkozó, 
dd) egészségi állapotára vonatkozó, 
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra 
vonatkozó, 
df) kóros szenvedélyére vonatkozó, 
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)–c) pontjában 
meghatározott, 
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult 
személyek személyazonosító, 
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges 
adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási 
viszonyaira vonatkozó 
adatainak a kezelésére. 
 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó (1) bekezdésben meghatározott szervek és személyek a 
gyermek nevelkedésének megtervezését az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – 
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külön jogszabályban meghatározott – környezettanulmány, elhelyezési javaslat, egyéni elhelyezési 
terv, egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzik. A (2) bekezdésben meghatározott adatkörök 
pontos tartalmát a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartás rögzíti. 
 
Nyilvántartás 
A Gyvt. 137. § (1) Az ellátást nyújtó intézmény és személy az e törvényben előírt nyilvántartást 
köteles vezetni, a Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban, valamint a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni. 
(4) A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja a 
134. § (3) bekezdése szerinti védelmet. 
 
A Gyvt. 139. § (1) A személyes gondoskodásban részesülő személyekről az ellátó személy vagy az 
intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 

a) a 138. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat, 
b) az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, 
c) a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére 

vonatkozó adatokat. 
(1b)  Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás esetén az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás kizárólag a 
138. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontjában foglaltakat tartalmazza. 
(3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat 

a) a gyermekek napközbeni ellátásánál, ha a fenntartó a központi költségvetésből támogatásban 
nem részesül, 
(3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat 

a) a gyermekek napközbeni ellátásánál, ha a fenntartó a központi költségvetésből támogatásban 
nem részesül, 
(3a) Gyermekjóléti szolgáltatás esetében csak a (2) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja szerinti 
adatokat kell nyilvántartásba venni, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első találkozást 
követően tett intézkedéssel lezárható. 
(3b) Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás esetében csak a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti 
adatokat kell nyilvántartásba venni. 
 

Az adatkezelés célja: 
Az adatkezelés célja az Érintett számára megfelelő információ, a gyermekjóléti alapellátás, 
gyermekvédelmi szakellátás nyújtása és kapcsolattartás, illetve panasz esetén a panasz közlésének 
lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok 
felvétele. 
 

Adattovábbítás: 
A Gyvt. 135. § (6) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek, illetve személyek az érintett személyazonosító 
adatait, valamint a gyermek (2) bekezdésben meghatározott adatait a 15. § (1)–(4) bekezdései 
szerinti célból egymásnak átadhatják. 
 
A Gyvt. 136. § (1) A gyermek személyazonosító adatai, továbbá 

a) az ingatlanra vonatkozó adatok az ingatlan-nyilvántartás szerveinek az ingatlantulajdonnal 
kapcsolatos jogot érintő változás esetén, 

b) a készpénzvagyonára vonatkozó adatok a pénzintézetnek a gyámhatósági fenntartásos 
betétkönyv vagy folyószámla kezelése, illetve egyéb szerződések megkötése céljából 
továbbíthatók. 
(2) A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira 
vonatkozó adatok továbbíthatók 

a) a szociális hatáskört gyakorló szervnek a szociális ellátás megállapítása, 
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b) a rendőrségnek, a nyomozó hatóságnak, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi 
szakértőnek a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá a 
pártfogó felügyelőnek a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó 
felügyelői vélemény és összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése, 
c) a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, gyámság, 
örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermek jogellenes 
külföldre vitelének megszüntetése céljából, 

d) a minisztériumnak, a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban 
meghatározott központi hatósági feladatok ellátása 
(3)A gyermek személyazonosító adatai és 

a) az egészségbiztosítási szervnek a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben, 

b) egészségügyi intézménynek az egészségi állapotra vonatkozó adatok gyógykezelés céljából, 
c) a köznevelési és felsőoktatási intézménynek a tanulmányi eredményre vonatkozó adatok, 
d) a köznevelési és felsőoktatási intézménynek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságra vonatkozó adatok a gyermeknek, fiatal felnőttnek járó természetbeni ellátások és 
kedvezmények igénybevétele céljából 

továbbíthatók. 
(4) A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és 

vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai az (1)–(3) bekezdések szerinti szerveknek átadhatók. 
(5) A gyámhatóság és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végző szervezet alkalmazottja és vezetője, a gyermek és az őt nevelő szülő vagy a 
gyermek törvényes képviselője tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő 
tájékoztatását, illetve korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha 

a) a szülő a gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény 
miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, 

b) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön 
törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző 
távoltartó határozat vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás 
időtartamáig. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti korlátozást a büntetőeljárás befejezésekor felül kell vizsgálni. 
 
A Gyvt. 139. § (4)  A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének megszűnésétől számított 
öt év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A nyilvántartásból – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – adat nem továbbítható. 
(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából a kincstár a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban 
meghatározott adatok szolgáltatását kérheti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó személyektől vagy intézményektől. 
(7) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kérhet a működést engedélyező szerv a szolgáltatói 
nyilvántartásra és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó eljárása lefolytatása céljából. 
(8) Az ellenőrzésre jogosult szerv a 145/C. § szerinti finanszírozás ellenőrzése céljából betekinthet a 
(2) bekezdés szerinti nyilvántartásba, és kezelheti annak a 145/C. § szerinti szolgáltató 
tevékenységekkel kapcsolatos adatait. 
 

Az adatfeldolgozásra jogosultak köre (szolgáltatás, intézmény): 
Intézmény neve:   
Székhely:  
E-mail:        
Telefon:      
Tevékenység:  
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Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében  

a) a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy  
b) adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak 

törléséig,  
c) bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen 

rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –  
d) azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, 

amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.  
A hatályos Ptk. 6:22. § alapján az általános elévülési idő 5 év. 

 
Kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvény vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az 
adatkezelés időtartamát. 
 
A Gyvt. 142. § (1) Ha törvény másképp nem rendelkezik, a 138. §, a 139. § (1) bekezdése, a 140. § és a 
141. § szerint vezetett nyilvántartásból – a jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek 
nagykorúságától számított 25 év elteltével – törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. 
(2) Az adatkezelésre és a nyilvántartások vezetésére vonatkozó rendelkezések az irányadóak a 
személyes gondoskodás megszervezésének a nem állami szerv által az önkormányzattól történő 
átvállalása, illetve a törvény által nem szabályozott, az önkormányzat képviselő-testülete vagy a 
gyámhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ellátásokról vezetett nyilvántartás esetén is. 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: 
Az Érintett az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Érintett jogairól szóló Tájékoztatóban foglaltak 
szerint kérelmezheti az Adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, 
helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat. 
Amennyiben Érintett az adatkezelést sérelmesnek véli, kártérítésre vagy sérelemdíjra tarthat igényt, 
bírósághoz fordulhat, felügyeleti hatósági eljárást kezdeményezhet, valamint panaszt tehet az 
adatvédelmi tisztviselőnél. 
 
A Gyvt. 136/A. § (1) A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) 
vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi 
nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve 
részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. 
(2) Az Ákr.-ben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 
betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek 
érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy nevelésbe vételére irányuló 
gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás 
megindításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
A Gyvt. 142. § (3) Az adatkezelésre törvényben feljogosított szerveken kívül a 137. § (2) bekezdése, a 
138. §, a 139. §, a 140. § (1) és (2) bekezdése, a 141. § és a 141/B–141/D. §-ok szerinti 
nyilvántartások adatainak megismerésére jogosult 

a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője, 
b) – az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával – az egymásra vonatkozó adatok 

tekintetében a gyermek és a szülő, 
c) – az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával – a szülőre vonatkozó adatok 

tekintetében a másik szülő. 
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Kapcsolat: 
 
Adatkezelő elérhetősége: 
Egyesület neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. 
Nyilvántartási szám: 01-02-0000010 
Adószám: 19025702-2-43 
E-mail: mmsz@maltai.hu 
Telefon: +36 1/39-14-700; +36 1/39-14-704 
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 
Neve: Dr. Mohácsi Mihály 

E-mail: mihaly.mohacsi@kelecsenyi.com 

Telefon: +36 20 9 62 52 35 

 

 

 

 

Kelt: ____________településen, 2018.______hónap______napján. 

 
Jelen adatkezelésről szóló tájékoztató egy példányát a mai napon átvettem: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figyelem! Minden érintett nevét és aláírását, vagy törvényes képviselői aláírását külön-külön fel kell 

tűntetni! 

Kelt: ____________településen, 2018.______hónap______napján. 

   

Adatkezelő képviseletében 

 
 

Érintett neve olvashatóan 
 

 
Érintett vagy törvényes képviselői aláírása 

 
 

Érintett neve olvashatóan 
 

 
Érintett vagy törvényes képviselői aláírása 

 
 

Érintett neve olvashatóan 
 

Érintett vagy törvényes képviselői aláírása 
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