
MAGÁNSZEMÉLYEK (EGYÉNI VÁLLALKOZÓK) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSÉRE ÉS
MÉRSÉKLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ

1. A BÉRLŐ ADATAI: *
Vállalkozási adószám:

Telefonszám:

 Mobil szám:

Név:

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Személyi ig. szám:

Foglalkozás:

Lakcím:

E-mail cím:

2. A KÉRELEM TÁRGYÁNAK ÉS A KERELEMMEL ÉRINTETT ÖSSZEGNEK A MEGJELÖLÉSE:  * 
A kérelem tárgya: Összege:

A kérelem indoklása:

3. JÖVEDELMI ADATOK: *
Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem: 

Mellékfoglalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem: 

Egyéni foglalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem: 

Mezőgazdasági tevékenységből származó rendszeres havi nettó jövedelem: 

Nyugdíj:

Egyéb jövedelmek, rendszeres juttatások felsorolása: 
(pl.: családi pótlék, tartásdíj, munkanélküli segély, álláskeresési járadék, egyéb segély)

  A juttatás tárgya:  Összege:

Munkahely:



4.KÉRELMEZŐVELÖVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEKRE ÉS JÖVEDELMEIKRE VONATKOZÓ ADATOK:
(ELTARTOTTAK IS) 

 Név: Azonosító jel:  Rokonsági fok:   Foglalkozás: Havi nettó jövedelem:

1.

2.

3.

4.

A jövedelmet terhelő letiltások teljes összege: A havi összege:

A jövedelmet havonta terhelő, egyéni vállalkozásban el nem számolt lakásfenntartással kapcsolatos kiadások:

Kiadások jogcíme:              Összege:  Kiadások jogcíme: Összege:

Közös költség: Külön szolgáltatási díj:

Bérleti díj: Vezetékes telefon:

Szemétszállítás:  Mobil telefon:

Villany: Kábeltelevízió:

Víz: Internet:

Csatorna: Biztosítási díjak:

Gáz:

Fűtés:

6. EGYÉB RENDSZERES HAVI (EGYÉNI VÁLLALKOZÁSBAN EL NEM SZÁMOLT) TÖBBLETKIADÁS

Tartós betegségből adódó orvosi-, ápolási- és gyógyszerköltség, hitel-törlesztőrészletek esetén a lejárat dátuma: 

  A Kiadás megnevezése:                                                                       Lejárat dátuma:   Összege:

(FIGYELEM! Kölcsön esetén a fennállását, összegét és törlesztőrészletet igazoló okirat csatolása szükséges.)

5.
6.

(FIGYELEM! A  jövedelmi  adatok  alátámasztásához  az  aktuális  (vagy  egy  hónapnál  nem  régebbi)  munkáltatói/kifizetői 
jövedelemigazolás,  nyugdíj, GYES, GYED, munkanélküli  segély vagy egyéb járadékfizetési  szelvény,  illetve az azt  megállapító 
határozat csatolása szükséges.)

5. KIADÁSOK: *



7.1. A KÉRELMEZŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK: *
  1. 2.              3.

* Ingatlan jellege:

Ingatlan címe:

Helyrajzi száma:

Tulajdonos neve:

Tulajdoni hányad:

** Szerzés jogcíme:

               Szerzés éve:

 *** Forgalmi értéke:

* családi ház, lakás, üdülő, zártkert, termőföld, szántó, erdő, tanya, garázs, műhely, egyéb.
** Vétel, öröklés, ajándékozás, csere.
*** A tulajdoni hányad becsült forgalmi értékébe beszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke

Egyéni vállalkozó esetében a lakásra vonatkozó adatok: 

Ingatlan címe:

Mérete (m2):    Szobák száma: 

Tulajdonjog hiányában az ott tartózkodás jogcíme (bérlet, albérlet, stb.):

7.2. A KÉRELMEZŐ HASZNÁLATÁBAN, (BIRTOKÁBAN) LÉVŐ JÁRMŰVEK, IPARI- ÉS EGYÉB GÉPEK ADATAI: *
 1. 2.        3.

Gyártmány, típus: 

Rendszám: 

Tulajdonos neve: 

* Használati jelleg:

Gyártási év: 

Szerzési év: 

Szerzés jogcíme: 

Használati jogcím:

Hasznosítás:

* Használat jellege: személygépjármű, tehergépjármű, haszongépjármű, stb.

Pénzintézeti hitel esetén a hitel lejárati dátuma (év, hó): 

Hasznosítás: (vállalkozásban vagy magáncélra) Használat 

jogcíme: (tulajdonos, lízing, bérlet, egyéb)



Dátum:  …………………………………………………….

 kérelmező

……………………………………………………. …………………………………………………….
 kérelmezővel közös háztartásban élő személy  kérelmezővel közös háztartásban élő személy

……………………………………………………. …………………………………………………….
 kérelmezővel közös háztartásban élő személy  kérelmezővel közös háztartásban élő személy

AZ  ŰRLAP  KIZÁRÓLAG  SZEMÉLYESEN,  A  KÉRT  MELLÉKLETEKKEL  EGYÜTT  ADHATÓ  BE  AZ  UV  ZRT.  ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN.

 A "*"-AL MEGJELÖLT BLOKKOK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!

8. A KÉRELMEZŐ ÉS A VELE KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK TULAJDONÁBAN LÉVŐ EGYÉB VAGYONI ÉRTÉKKEL 
RENDELKEZŐ DOLOG (INGOSÁG, ÜZLETRÉSZ, MEGTAKARÍTÁS STB.):

 Adatkezelési nyilatkozat

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68., a 
továbbiakban: UV Zrt.), mint adatkezelő a jelen űrlap kitöltése során a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével 
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés)

- Az adatkezelés célja: az érintett fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálása

- A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, lakcím, 
jövedelmi, vagyoni adatok

- Az adatkezelés időtartama: a jogszabályok által meghatározott, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam

- Az érintett jogai: kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy 
korlátozását, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, továbbá bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén

- Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult az UV Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni. Az UV Zrt. adatvédelmi 
tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Markó-Lévai Szófia; e-mail: adatvedelem@uvzrt.hu

- Irányadó jogszabályok: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Az érintett az űrlap aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen 
rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot az UV Zrt. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az érintett 
az űrlap aláírásával felelősséget vállal a nyilatkozatban foglalt adatok és a csatolt mellékletek valódiságáért.

 Értékelemek megnevezése:  Összege:
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