
TULAJDONOSI- ÉS LAKÓNYILVÁNTARTÓ NYOMTATVÁNY 
 

1. SZEMÉLYES, TULAJDONI ADATOK: 
 
Tulajdonos neve:_______________________________________________________________________________ 
 
Haszonélvezı(k) neve:___________________________________________________________________________ 
 
Születési hely, idı:______________________________________________________________________________ 
 
Anyja neve: ___________________________________________________________________________________ 
 
Személyi igazolvány száma: ______________________________________________________________________ 
 
Tulajdon címe:_____,____________________,___________________út/utca/tér,____szám ____em.,____a. 
 
Birtokba vétel dátuma: _______________________________(új tulajdonos esetén / új építéső ház esetén) 
 
Tulajdoni hányad (1/1, ½ stb)__________________________ 
 
Lakás alapterülete: __________m² 
 
Garázzsal rendelkezik-e: NEM  IGEN száma:_________  Birtokba vétele:______________________ 
 
Parkolóval rendelkezik-e:  NEM  IGEN száma:_________  Birtokba vétele:______________________ 
 
Tárolóval rendelkezik-e: NEM  IGEN száma:_________  Birtokba vétele:______________________ 
 
Levelezési cím (csak ha eltér a tulajdontól):__________________________________________________________  
 
Telefonszám: _____________________ Mobil:     ______________________e-mail:_________________________ 
 
2. EGYÉNI MÉRİK: 
(Ezt csak akkor töltse ki, hogyha rendelkezik víz vagy hımennyiségmérıvel) 
 
Hideg vízórá(k): helye:______________gyári száma:___________, helye:_____________gyári száma:___________ 
 
Meleg vízórá(k): helye:______________gyári száma:___________, helye:_____________gyári száma:___________ 
 
Hımennyiségmérı(k): helye:____________gyári száma:___________, helye:___________gyári száma:__________ 
 
3. AL/Fİ BÉRKİ(K) ADATAI:  
(Ezt csak akkor töltse ki, hogyha a lakás bérbe van adva) 
 
Bérlı neve:  _______________________________________Mobil:______________________________________ 
 
Bérlı bérlıi viszonya  megszőnik: _________________________________________________________________ 
 
4. FIZETÉSI/ÉRTESÍTÉSI ADATOK: 
 
Közös költség fizetés módja: (csekk/átutalás): _______________________________________________________ 
 
Fizetési értesítı/egyéb irat küldés módja (társasházi postaláda/ért.címre postai út): _________________________ 
 
Aláírás: ___________________________________________________________________________ 
 

Tisztelt Tulajdonos! 
A Társasházi törvény és az SZMSZ alapján a közös képviselınek kötelezı a Lakónyilvántartás vezetése. Ez alapján a tulajdonos köteles bejelenteni a 
tulajdonos változását, a külön tulajdonát bérlı személy megfelelı adatait. Kérjük Önt, hogy a mellékelt adatlapot töltse ki, és azt juttassa vissza 
(személyesen, postai úton, közös képviselıi postaládán keresztül). Az adatokban bekövetkezı bármilyen változást 30 napon belül be kell jelenteni.  
Alulírott társasházi tulajdonos jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Foldana Kft. adataimat a gazdasági és reklámtevékenység 
alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelıen kezelje és számára a gazdasági és 
reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak megfelelıen elektronikus hírlevelek 
útján valamint postai úton marketing anyagok, egyéb tájékoztatók, reklámokat küldjön. A tulajdonos e hozzájárulását faxon, postai úton, valamit 
elektronikus levél formájában bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. 
A Foldana Kft. a Felek közötti jogviszony megszőnte után is jogosult az adatokat nyilvántartani és azokat csak a társasházi tulajdonos kifejezett 
kérésére köteles törölni. Egyben adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személy részére nem adjuk át. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy annyi nyomtatványt kell kitöltenie, és annak 1. pontját, ahány tulajdonosa van az ingatlannak. 
 

adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-56330/2012, NAIH-56328/2012 


