
SZÁLLÁSADÓI NYILATKOZAT 

több szállásadó esetén
1
 

 

Alulírott (név): ………………………………..………………………………………………………….. 

anyja neve:  ………………………………születési hely, idő: ………………………………………….. 

………………………………….…………………………………………………………… szám alatti lakos, 

mint eljáró szállásadó büntetőjogi felelősségem tudatában, a tények valódiságának megfelelően az alábbi 

nyilatkozatot teszem: 
 

A fent nevezett ingatlannak az alábbi szállásadói vannak (pl. tulajdonostárs, haszonélvező): 
 

1. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… …………………………………………  

2. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

3. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

4. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

5. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

továbbá, mint lakcímbejelentés során eljáró szállásadó nyilatkozom, hogy az ingatlan többi 

szállásadójával egyetértésben és a többi szállásadó hozzájárulásával az alábbi személy(ek): 

1. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… …………………………………………  

2. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

3. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

4. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

5. Név: ………………………..…….…………… anyja neve: ………….…….………………… 

születési dátum: ……………………… ………………………………………… 

számára a fent nevezett ingatlanba történő tartózkodási hely/lakóhely (aláhúzandó) bejelentéséhez 

hozzájárulunk. 

Kelt.: ………………………… (helységnév) ………. (év) ………….. (hó) ……………… (nap) 

…………..…………………………… 

      ….   aláírás 

Jelenlévő tanúk aláírásukkal igazolják, hogy a nyilatkozatot tevő a fenti nyilatkozatot előttük írta alá, illetve aláírását 

előttük saját kezű aláírásának ismerte el. 

1. Tanú      2. Tanú 

Név: ……………………………………..  Név: …………………………………….. 

Lakcím: ………………………………….  Lakcím: …………………………………. 

Aláírás: …………………………………..  Aláírás: ………………………………….. 

 

                                                 
1
 Ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását a lakcímbejelentés során 

eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja.  

 



A lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében szállásadónak minősül: 

 

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője; 

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

c) a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra 

nézve a munkáltató; 

d) a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja. 

e) 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; 

f) 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. 

 


