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Súhlas s prihlásením občana na pobyt 
Hozzájárulás a polgár lakhelyre történő bejelentkezéséhez

A természetes vagy jogi személy képviselője aláírásának hi-
telesítése

Úradné osvedčenie podpisu fyzickej osoby alebo zástupcu 
právnickej osoby

Nehodiace sa prečiarknite | A felesleges részt törölni*

Az épület vagy épületrész tulajdonosának adatai, vagy a bérlő 
adatai, ha az épület vagy épületrész bérlemény.* 
Ha természetes személy adja a hozzájárulását, fel kell tüntetni akadé-
miai címét, családi és utónevét, személyi számát, személyazonossági 
igazolványának számát és lakcímét. Jogi személy esetén annak elneve-
zését, statisztikai azonosító számát és székhelye címét.

Údaje o vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej 
časti alebo o nájomcovi ak je budova alebo jej časť v nájme.* 
Ak dáva súhlas fyzická osoba, uvedťe jej titul, meno, priezvisko, 
rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresu trvalého pobytu. Ak 
dáva súhlas právnická osoba, uveďte jej názov, identifikačné číslo a 
sídlo.

Hozzájárulok az alábbi polgár(ok) bejelentkezéséhez: 
 (A polgár(ok) családi és utóneve, személyi száma):

Súhlasím s prihlásením občana(ov): 
(Meno, priezvisko a rodné číslo občana(ov)): 

na trvalý / prechodný pobyt na adresu állandó / ideiglenes lakhelyre az alábbi címre

Dátum, podpis, pečiatka 
Keltezés, aláírás és a bélyegző lenyomata

Obec 
Település

Ulica 
Utca

Časť obce 
Településrész

Orientačné číslo 
Házszám

Číslo bytu 
Lakás száma

Súpisné číslo 
Helyrajzi szám

Okres 
Járás
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