
  
   Szálláshely bejelentőlap harmadik 

országbeli állampolgár részére  
    Szálláshely bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére     

                    
    1. Bejelentő családi és utóneve:      6. Családi neve: __________________________________________     
          7. Utóneve: _____________________________________________     
    ______________________      8. Előző vagy születési családi neve:________________________________    
    ______________________      9. Előző vagy születési utóneve:___________________________________     
    ______________________      10. Anyja születési családi neve:___________________________________    
    2. Szül. idő: ____ év __ hónap __ nap      11. Anyja születési utóneve: ______________________________________    
    3. Neme: □ Férfi □ Nő      12. Születési hely: - ország: ____________          
    4. Állampolgársága:      13. Születési hely -  település: ____________          
    ______________________      14. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap          
                    
          15. Neme: □ Férfi □ Nő          
   
   
   

 16. Állampolgársága: ________________________  

    5. Új szálláshelye:  
   

           

    Irányítószám: ____  
   

 17. Úti okmány száma: ____________          

    Település (kerület): ____________  
   

 18. Tartózkodásra jogosító engedélyének típusa:     □ Vízum   
   

    Közterület neve: ____________  
   

      □ Tartózkodási engedély  
   

    Közterület jellege (út, utca, tér stb.): _____  
   

 19. Okmány száma:      
__________ 

   

    Házszám: ____________  
   

 20. Határátlépés helye: ______________________________________________  

    Épület: ____ Lépcsőház: __  
   

 21. Határátlépés ideje: ____ év __ hónap __ nap  

    Emelet: __ Ajtó:____      
……………………………………………………….  

  
 ………………………  

 a kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása  
   

a szállásadó aláírása  

 
 
 
 
 



A hatóság tölti ki!     22. Szálláshely bejelentés dátuma: ____ év __ hónap __ nap    
 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):              
 ______ ___________     23. Meddig tartózkodhat a lakásban:  _ Határozatlan ideig    
 ________________________     _ Határozott ideig, éspedig      ____ év __ hónap __ nap    
 Kérelem átvételének dátuma:     24. Az ott-tartózkodás jogcíme:  □ Tulajdonos □ 

Bérlő   
   □ Családtag    

 ____ év __ hónap __ nap     □ Egyéb, éspedig    _________________    
 ……………………………………………..              

 ügyintéző aláírása, bélyegző     25. Új szálláshelye  
 TUDNIVALÓK     Irányítószám: ____         

A külföldi a szálláshelyének bejelentésére –
abeutazásától számított három munkanapon 
belül –akkor köteles, ha magyarországi 
tartózkodása a beutazástól számított harminc 
napot előreláthatólag meghaladja. A 
szálláshely megváltozását a beköltözést követő 
három munkanapon belül az új szálláshely 
szerint illetékes regionális igazgatóságon 
személyesen vagy képviselő útján jelentheti be. 

   Település: ________________________     Kerület: __    

 Közterület neve: ________________________         
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________     Házszám: ______    

   
   
    Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó:____        

 A bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni:  
            

 a) az úti okmányt,         
 b) a tartózkodási engedéllyel rendelkező 
külföldinekaz érvényes tartózkodási engedélyt, 

     

 c) a lakás feletti rendelkezési, illetve 
használatijogosultságot igazoló okiratot.  

   Átvevő hatóság: ________________________________________________  

      Átvétel dátuma: ____ év __ hónap __ nap         
      Feldolgozó hatóság: _________ ____________________________________  
 A szálláshely bejelentését a
formanyomtatvány igazoló szelvénye igazolja, 
amelyet az úti okmánnyal vagy a tartózkodási 
engedély okmánnyal együtt kell őrizni, és az 
arra feljogosító hatóságnak fel kell mutatni.  

    Feldolgozás dátuma: ____ év __ hónap __ nap     Változás dátuma: ____ év __ hónap __ nap  

      Kelt: 
…………………………………………………….  

       

           ………………………………………………   
              az ügyintéző aláírása, pecsét    
 


