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Príloha č. 2                                                                                        

2. melléklet 

  
 

 Vec: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  

Tárgy: Lakás bérbeadása iránti kérelem  
 
A. Údaje o žiadateľovi:  
A. Kérelmező adatai  
 
Meno a priezvisko/Vezetéknév és keresztnév: ...................................................................................  

Dátum narodenia: ........................................................ Rodné číslo:.......................................................  

Születési dátum                                                            Személyi szám  

Rodinný stav: .............................................................. Štátne občianstvo: .............................................  

Családi állapot                                                               Állampolgárság  

 

Adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ): 

 Állandó lakhely (helység neve, utca. házszám, irányítószám):  

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................  

 

Adresa prechodného pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ):  

Átmeneti lakhely (helység neve, utca, házszám, irányítószám): 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Munkaadó megnevezése, címe: 

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................  

Telefonné číslo/ Telefonszám*: ..........................................  

 

 

 

 

 

(*Nepovinný údaj/Nem kötelező adat) 
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B.Údaje o spolužiadateľovi/ Társkérvényező adatai:  
 
 Meno a priezvisko /Vezetéknév és keresztnév:.......................................................................................  

Dátum narodenia: .................................................... Rodné číslo: .......................................................  

Születési dátum                                                         Személyi szám  

Rodinný stav: ........................................................... Štátne občianstvo: ...............................................  

Családi állapot                                                            Állampolgárság  

Adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ):  

Állandó lakhely (község, utca. házszám, irányítószám):  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

Adresa prechodného pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ):  

Átmeneti lakhely (község, utca. házszám, irányítószám): 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Munkaadó megnevezése, címe:  

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................  

 

Telefonné číslo/ Telefonszám:*: ..........................................  

 

C.  O aký typ bytu máte záujem /1,2,3,4 izbový byt/ : 

     Hány szobás lakásra tart igényt:  
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

  

D. Údaje o spoločne posudzovaných osobách:  

     Közös elbírálás alá eső személyek adatai: 

 

Meno a priezvisko 

Vezetéknév és keresztnév:  

Dátum narodenia:  

Születési dátum:  

Rodné číslo:  

Személyi (születési) szám:  

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím: áno – nie 

(nehodiace sa prečiarknuť)  

Súlyosan fogyatékos személy: igen – nem (a nem megfelelőt 

áthúzni)  

Rodinný stav:  

Családi állapot:  

Adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ)/ Állandó lakhely (helység neve, utca. házszám, 

irányítószám):  

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Munkaadó megnevezése, címe:  

 

 

 

(*Nepovinný údaj/Nem kötelező adat) 
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Meno a priezvisko 

Vezetéknév és keresztnév:  

Dátum narodenia:  

Születési dátum:  

Rodné číslo:  

Személyi (születési) szám:  

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím: áno – nie 

(nehodiace sa prečiarknuť)  

Súlyosan fogyatékos személy: igen – nem (a nem megfelelőt 

áthúzni)  

Rodinný stav:  

Családi állapot:  

Adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ)/ Állandó lakhely (helység neve, utca. házszám, 

irányítószám):  

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Munkaadó megnevezése, címe:  

 

Meno a priezvisko 

Vezetéknév és keresztnév:  

Dátum narodenia:  

Születési dátum:  

Rodné číslo:  

Személyi (születési) szám:  

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím: áno – nie 

(nehodiace sa prečiarknuť)  

Súlyosan fogyatékos személy: igen – nem (a nem megfelelőt 

áthúzni)  

Rodinný stav:  

Családi állapot:  

Adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ)/ Állandó lakhely (helység neve, utca. házszám, 

irányítószám):  

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Munkaadó megnevezése, címe:  

  

Meno a priezvisko 

Vezetéknév és keresztnév:  

Dátum narodenia:  

Születési dátum:  

Rodné číslo:  

Személyi (születési) szám:  

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím: áno – nie 

(nehodiace sa prečiarknuť)  

Súlyosan fogyatékos személy: igen – nem (a nem megfelelőt 

áthúzni)  

Rodinný stav:  

Családi állapot:  

Adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu, PSČ)/ Állandó lakhely (helység neve, utca. házszám, 

irányítószám):  

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Munkaadó megnevezése, címe:  

 

Dňa: ................................                 Podpis žiadateľa: .............................................................  

Kelt:                  Kérelmező aláírása  

 

                                               Podpis spolužiadateľa: ...........................................................  

                                                           Társkérelmező aláírása 

 

(*Nepovinný údaj/Nem kötelező adat) 
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