
 

 
Kiegészítő adatlap a  ___________________________ EAK ügyazonosítójú adatlaphoz / jegyzőkönyvhöz 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges adatok  
 

Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 

Gyermek adatai 

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Viselt (házassági) név  

családi név része: 

 

Viselt (házassági) név 

utónév része(i): 

 

Születési helye:  

Születési ideje:  

Állampolgársága:  

Neme:   

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Családi állapota:  

„Nős” vagy „férjes” családi állapot esetén a házasságkötés adatai 

Házasságkötésének helye:  

Házasságkötésének ideje:  

„Bejegyzett élettárs” családi állapot esetén a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének adatai 

Bejegyzett élettársi kapcsolata 

létesítésének helye: 

 

Bejegyzett élettársi kapcsolata 

létesítésének ideje: 

 

Magyarországi lakóhelye:1 

 

Személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány 

átvételének módja:2  

 

                                                           
1 Megadandó adatok: irányítószám, település, közterület név és jelleg, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó. 

Kiskorú állampolgár esetén a gyermek lakóhelyének meg kell egyeznie a törvényes képviselő magyarországi 

bejelentett lakóhelyével. Ha a törvényes képviselő lakcím nélküli, vagy településszintű lakóhellyel rendelkezik, 

akkor a kiskorút ezen lakóhellyel kerül nyilvántartásba vételre.  

Nagykorú állampolgár esetén az a magyarországi címet kell megadni, ahol tartózkodni fog és a szállásadó a 

bejelentéshez hozzájárult. 
2 A hatósági igazolvány magyarországi lakóhely esetén postai úton, könyvelt küldeményként kerül kézbesítésre a 

polgár lakóhelyére vagy ennek hiányában tartózkodási helyére. 



 

 
Kiegészítő adatlap a  ___________________________ EAK ügyazonosítójú adatlaphoz / jegyzőkönyvhöz 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges adatok  
 

_______________________________________ _______________________________________ 

ügyfél / törvényes képviselő aláírása ügyfél / törvényes képviselő aláírása 

Személyazonosság igazolására alkalmas okmány: 

okmányazonosító: 

érvényessége: 

Személyazonosság igazolására alkalmas  

okmány: 

okmányazonosító: 

érvényessége: 

  

Kelt: 



 

 
Kiegészítő adatlap a  ___________________________ EAK ügyazonosítójú adatlaphoz / jegyzőkönyvhöz 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges adatok  
 

SZÁLLÁSADÓI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ3 
 

I. A bejelentkezni kívánó személy adatai 

Viselt neve:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Anyja születési neve:  

 

II. Szállásadó adatai 

Viselt neve:  

Lakcíme:  

Szállásadói 

minősége: 

ingatlan tulajdonosa / haszonélvezője / bérlőtársa – társbérlője / 

munkáltatója / szálláshely fenntartója vagy megbízottja / 

kereskedelmi szálláhely vezetője / intézmény vezetője4 

 

III. Ingatlan adatai 

_______(irányítószám)______________________(település) 

_________________(közterületnév és jelleg) _______(házszám) 

________(épület)_____(lépcsőház)_____(emelet)_____(ajtó) 

 

Nyilatkozom, hogy a fentebb nevezett személy ingatlanba történő bejelentkezéséhez 

hozzájárulok. / Nyilatkozom, hogy amennyiben az ingatlannak több szállásadója van, úgy 

valamennyi szállásadó fentebb nevezett személy ingatlanba történő bejelentkezéséhez 

hozzájárul5. 

 

Kelt.: ____________________________,20___év_____________hónap______nap 

 

___________________________________ 

 (szállásadó aláírása) 

 

                                                           
3 Magyarországi lakóhely bejelentéséhez szállásadói hozzájárulás szükséges, ezért a „SZÁLLÁSADÓI 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ” cím alatt szereplő 

adatok kitöltendők! Szállásadói hozzájárulás hiányában a polgár nyilatkozata / törvényes képviselőjének 

nyilatkozata ellenére külföldön élő magyar állampolgárként kerül nyilvántartásba vételre. A szállásadói nyilatkozat 

megtételének módjáról bővebben a https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=9e2c3c5f-a910-4066-8091-

05826f286367  internetes oldalon található tájékoztatás. 
4 A megfelelő rész aláhúzandó! 
5 A megfelelő rész aláhúzandó! 

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=9e2c3c5f-a910-4066-8091-05826f286367
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=9e2c3c5f-a910-4066-8091-05826f286367

