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$tila tmiiori iq$;;ba ry; [:
ItOUA. evi LXVI. Tv, a polgiirok $zeme$i adatainak 6s

llakcim6nek nyilvdntartdsiirol, egysdges szerkezetben
ia vdgrehajtdsdrdlszol6 146119S3. (X, 26, ) Korrn,

lrendelettel

a) joganak vagy jogos erdekdnek ervdnyesit€se
6rdekeben.

b) tudomdnyos kutatds celjdbdl, kozvdlemeny-
kutat6s6s piackutatSs nregkezddsehez
sztiks€ges minta, vagy

c) kdzvetlen Lizletszerzes celjdbol szolg6lo lista
6sszedllitds6hoz.

atszolgAltatdsi k6relem kiz6rolag i16sban ny0jthat6
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i45l2009. (lX" 25. ) IRM-MeHVM egy0ttes rendelettel

imodosltott 1il 2A07. {lll, 13, ) IRM-MEHVM egyuttes
lrendelet

lZoO+. evi cXL. tv.
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leqarO szervezeti egys6g, Ugyint6zo
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jPolg6 rmesteri Hivatal

.i"*-^' :-*'-'-"'iluet6ke$cegiterutet ,i Saj6kaza
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lMrisolatiigazoldrs keres a nyilvdntartdsban trirolt
tadatokrol

.h polgarok szerndlyi adatainak 6s lakcim6nek
inyilvdntart6sAbol a nyilvdrntartds hatdlya a16 tartozo
,jszemely a sajat adatairol mdsolatot, igazoldrst kerhet.
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lEgyedi ad atszol gdtrtat*s

lA polg;irok szemdlyi adatainak 6s lakcimdnek
dsdb6l adatok ig6nyelhet6ek, N&v 6s lakcim
y6b szemdlyes adatok, a nyilvdntartdsban
k teljes kdre

csoportos adatszolg 6ltat6s.
Adatszolgaltat6st bArmely polgdr, iletve jogi szem6ly
es jogi szem6lyis6ggel nem rendelekzo szervezet a

ffelhasznAlds celjAnak 6s jogalapjanak iEazoldsa
irnellctt jogosult k€rn i.

I



f"' *"
I

I

I
1

t

lA kdrelenr kritelezd lartalnra

jCsaloland6 melldkletek, szilksriges iralok
;

j,Amennyiben a polger a nyilvintartdsban tdrolt
iadataihan elterest tapasztal, kezdemdnyezheti annak

Ad 6relem kizArllag irdsban nyrijthato
ibe igazolni kell az adatkdrr*s celj6t es
pogaIapjdt.

i tzerv, 6nkormdnyzat telefonon is kerhet 
I! ast. I

f" "tieras 
iiereremre indui, iiteti6-^tia* hivadh6tl

ieszleljijk a hibtit ekkor hivatalbol tort6nik a javit6s. 
i

jHhratalb6l beszerzendd mellekbtek

iiAz eljaras illet€ke, iigyint6zesi dij

Az adatszolgaltatas dijkoteles, mellinek Osszege a

ifizetend6 d[j a dijtetel 6s a szolgiiltat6sban
ie rintett:szem6lyek vagy szem16 lyazo nosito
iigazolvdnyok szdmdnak szorzata, de legal6bb 3.500.
;Ft. A dijtetel m€rt6ke: 730FUtdtel.

datai illetekmenetesen I
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dljfizetes alol a helyi onkormdnyzat , a i

6si szerv, a kdzjegyzd, tovabbii az 0nillo i
I

i
i

i_ ::i::?::



Az irat benyultasara-yiw-Ziio-FEEriEo

Ugyint€z6si hatdrid6 u nap

l. fokon d0nt6st hoz6 szerv: uaJoKaza K0zs6gi Onkorm6nyzat Jegyz1je

ll. fokon d6nt6st hoz6 szerv: tr-A-a. Megyei Korm6nyhivatal
3525 Miskolc, V6rosh6z t6r 1.


