
Egy perc adatvédelem

- A hatósági bizonyítvány kiállításáról szóló kérelmek elkészítéséhez -

A  Magyar  Közlöny  2022.  évi  146.  számában  2022.  szeptember  9.  napján  megjelent  a
345/2022.  (IX.  9.)  Korm.  rendelete  a  családi  fogyasztói  közösségekre,  valamint  a  családi
otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér- beépítésekre vonatkozó kedvezmények
bevezetése  érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási  árszabások meghatározásáról  szóló
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabály.

A  259/2022.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet 7/A.§  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a települési
önkormányzat  jegyzője  kérelemre  8  napon  belül  hatósági  bizonyítványt  állít  ki  a  lakás
rendeltetési egységek számáról. 
Az adatvédelmi szabályokra figyelemmel a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem-
minták elkészítéséhez, illetve a hatósági bizonyítványban rögzített személyes adatok kezelését
illetően az alábbi útmutatást adjuk.

A kérelem minták előre elkészíthetőek, azonban fontos, hogy abban az adatvédelmi alapelvek
(célhoz kötöttség, adattakarékosság) figyelembevételével szükséges a természetes személyek
azonosító adatait kezelni.
A  kérelmező  személyes  adatai  csak  a  legszükségesebbekre  korlátozódhatnak,  pl.:  név,
születési  hely és idő,  anyja  neve,  lakcíme (felhasználási,  fogyasztási  hely címe),  amelyek
alapján a hatósági bizonyítvány kiállítható. 

A hatósági  bizonyítványt  a kérelmező lakossági  fogyasztó az egyetemes szolgáltatója  felé
nyújthatja  be  a  kedvezmény  igénybe  vétele  céljából.  Az  egyetemes  szolgáltató  a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.
(I. 30.) Korm. rendelet 23/B. § alapján a felhasználási helyhez kapcsolódóan a természetes
személy felhasználó személyes adatai  közül a nevét, születési nevét, anyja nevét, születési
helyét és idejét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét vagy értesítési címét, továbbá
telefonos  elérhetőségét  jogosult  kezelni.  A  felhasználási  helyre  vonatkozóan  pedig  a
felhasználási  hely címét  és a szerződés szerinti  azonosítóját,  a  fogyasztásmérő berendezés
gyári  számát  és  a  fogyasztásmérő  berendezés  mérőállását,  valamint  a  mérőállás
megállapításának dátumát jogosult kezelni. Tekintettel arra, hogy a hatósági bizonyítvány az
egyetemes  szolgáltató  felé  kerül  benyújtásra,  annak  adattartalma  sem  haladhatja  meg  az
egyetemes szolgáltató által kezelhető adatok körét.
A  fentiekben  felsoroltakon  kívül  tehát  olyan  további  természetes  személyazonosító
adatok,  mint  például  az  adószám  (adóazonosító  jel)  vagy  TAJ  szám  kezelése  nem
indokolt és nem is szükséges a rendeletben foglalt feladatok teljesítéséhez, emiatt azok
elkérése, a kérelemben vagy a hatósági bizonyítványban történő szerepeltetése sem felel meg
az adatvédelmi alapelveknek,  s nem is végezhető azzal  összefüggésben jogszerűen.  Sőt,  a
túlzott  adatkezelés  adott  esetben  még  az  igénylés  befogadását,  sikeres  és  eredményes
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elbírálását is kockáztathatja, minthogy külön ez irányú hozzájárulás nélkül ezeket az adatokat
a szolgáltató nem kezelheti.

Az adatkezelés során szükséges a megfelelő jogalap használata, amely jelen esetben a GDPR
6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.§ alapján.
A GDPR 13. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettség alapján ezen jogalapról, valamint az
adatkezelésre vonatkozó további,  lényeges körülményekről  egyaránt  tájékoztatni  is  kell  az
érintetteket, amely egyedi tájékoztatás elhelyezhető a kérelem-minta végén vagy a hátoldalán.
Ehhez  mellékelten  küldünk  egy  javasolt  szövegszerű  és  szerkeszthető  tartalmat,  amely  a
hiányzó  adatok  (pl.:  adatkezelő  megnevezése,  elérhetőségei)  kitöltését  követően
felhasználható e célra.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal
a szerződésben kijelölt kapcsolattartó kollégánkhoz vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez!

Kövesse Facebook oldalunk, ahol rendszeresen érdekes és aktuális adatvédelmi híreket,
valamint hasznos adat- és információbiztonsági ismereteket osztunk meg!

https://www.facebook.com/hanganovhu/
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