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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

lakcím bejelentéséhez 

 

I. A nyilatkozat célja a ……………………………….………………… helyrajzi számú,  

 

…………………………..…………………………………………szám alatti ingatlanba  

 

- lakóhely vagy 

 

- tartózkodási hely 

bejelentéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása az alábbi személy részére: 

Születési családi és utóneve(i): ......................................................................................................................  

Házassági neve: ...............................................................................................................................................  

Születési helye (településnév, Budapest esetén a kerületet is fel kell tüntetni): .....................................  

Születési ideje: .................................................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve(i): ...........................................................................................................  

 

II. A nyilatkozó adatai 

Születési családi és utóneve(i): ......................................................................................................................  

Házassági neve: ...............................................................................................................................................  

Születési helye (településnév, Budapest esetén a kerületet is fel kell tüntetni): .....................................  

Születési ideje:  ................................................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve(i): ...........................................................................................................  

Személyazonosító okmány típusa, száma: ...................................................................................................  
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Nyilatkozó, mint a fent nevezett ingatlan tulajdonosa / haszonélvezője / bérlőtársa - 

társbérlője / munkáltatója / szálláshely fenntartója vagy megbízottja / kereskedelmi 

szálláhely vezetője / intézmény vezetője
1 büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy a nevezett ingatlan további tulajdonosai: 

Név     Anyja neve      Születési dátum 

1. ………………………… ………………………. …………………….…… 

 

2. ………………………… ………………………. …………………………. 

 

3. ………………………… ………………………. ……………………….… 

 

4. ………………………… ………………………. ……………………….… 

 

5. ………………………… ………………………. …………………………. 

 

6. ………………………… ………………………. …………………………. 

 

7. …………………………. ………………………. …………………………. 

 

8. …………………………. ………………………. ……………………….… 

 

9. …………………………. ………………………. ……………………….… 

 

10. …………………………. ………………………… …………………………. 

 

Nyilatkozom, hogy a lakás tulajdonosaival egyetértésben az I. pontban nevezett személy 

ingatlanba történő bejelentkezéséhez hozzájárulok/hozzájárulunk
2
. 

 

Kelt: …………………, ……….. év ……… hó ….…. nap 

 

 ……………………………………… ……………………………………….. 

 nyilatkozó aláírása nyilatkozó aláírása 
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Kitöltési útmutató 

 

1. A lakcímbejelentéshez – jogszabályban meghatározott kivétellel – a szállásadó 

hozzájárulása szükséges. A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében 

szállásadó 

-  magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője;  

- az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); 

- a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül 

szolgálati       lakásra nézve a munkáltató; 

- a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, 

-  a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, 

fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, 

valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; 

- a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos 

szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy 

lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében. 

 

2. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró 

szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. 

 


