
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS CSALÁDI FOGYASZTÓI 

KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL 

 

Az adatkezelés célja:  

1) a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdésében meghatározott Lakás rendeltetési 

egységek számáról hatósági bizonyítvány kiállítása a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmé-

nyek igénybevétele érdekében.  

2) Hatósági bizonyítvány kiállításához az Érintett azonosítása.  

3) Hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében kapcsolattartás.  

4) Hatósági bizonyítvány kiállítására való alkalmasság vizsgálata, ellenőrzés lefolytatása.  

 

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a 259/2022. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 7/A.§) előírásain alapul. 

 

A kezelt adatok köre: a kérelemben szereplő adattartalom szerint. 

 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat is tartalmazó iratokat, dokumentumokat az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet 

szerint legfeljebb 15 évig kezeljük, illetve őrizhetjük meg. 

 

Az adatkezelés címzettjei, az adatok továbbítása: A kérelem tartalmát az ügyintézéshez, eljáráshoz 

kapcsolódóan illetékes felettes szervek, eljáró hatóságok, továbbá az elektronikus ügyintézés 

keretében az információátadásban címzett szervek, illetve a közigazgatási feladatok ellátásához, 

valamint a vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó központi, illetve statisztikai adatszolgáltatások 

címzettjei számára továbbíthatjuk. 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:  

A Kormány a 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete a családi fogyasztói közösségekre, valamint a 

családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények 

bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. 

(VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 2022. 09. 10. napján lépett hatályba.  

A Kormány kedvezményt biztosít a családi fogyasztói közösségeknek akként, hogy ha egy ingatlanon 

(társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő) belül több, de legfeljebb négy önálló lakás 

rendeltetési egység található, akkor az Érintett kérésére a települési önkormányzat jegyzője hatósági 

bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységeinek számáról. A hatósági bizonyítvány a 

ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Ezt az Érintett jogosult a szolgáltatónak benyújtani 

igazolásként. Irányadó a folyamatra az általános közigazgatási rendtartásról a 2016. évi CL. törvény.  

A megadott személyes adatok tárolása papíralapon és elektronikusan saját tulajdonában lévő szigorú 

jogosultság kiosztáson alapuló hozzáféréssel és jelszóval biztosított számítógépen és szerveren 

történik, szigorú jogosultság kiosztás mellett. A rendszert kiszolgáló szerver önálló felügyelettel 

rendelkezik, valamint zárt hálózaton működik, melyet tűzfal rendszer is véd.  
 

Kérelmét – személyes adatokkal kapcsolatos kérelem – elsősorban írásban terjesztheti be az 

Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Az igényt munkatársunk 

rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt 

kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha 

a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.  



Amennyiben nem intézkedünk, a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy 

jogorvoslattal élhet. 

 

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást 

alábbi elérhetőségeinken: 

Adatkezelő megnevezése: Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Postai címe: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72. 

E-mail címe: zalaszentgyorgy@gmail.com 

Telefonszáma: 92/460-040 

Adatvédelmi tisztviselő neve: HANGANOV Kft. 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@hanganov.hu  

 

Bármikor kérelmezheti továbbá az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat azok kezelése ellen. 

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefonszám: +3613911400  

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu  

 

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül 

jár el. Keresetét az Ön döntése alapján lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes 

lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be. 

 

A hatósági bizonyítvány kizárólag az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 

szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából 

használható fel. 

 

 

Zalaszentgyörgy, 2022. szeptember 13. 
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