
Adatlap a tartózkodási engedély kiadásához 

Application form for issue of the residence permit 

A hatóság tölti ki! / For official use only!  

Adatlapot átvevő hatóság: 

 Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

 BÁH …………………………………. Regionális Igazgatóság   
 beutazás helye:       

        

    Arcfénykép   

 beutazás ideje: 
 
......... év ........ hó ........ nap 

      

Tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum száma és 
érvényessége: 

      

 H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ......nap 

      

       

       

       

    

    A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása. / Signature of 

the applicant (legal representative)  

Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia! / The signature 

must be completely within the frame. 

 

  

 1. A kérelmező személyes adatai / Personal data of applicant 
 családi név (útlevél szerint) / Family name (as in passport):  utónév (útlevél szerint) / Given name(s) (as in passport): 

 születési családi név / Family name at birth:  születési utónév / Given name(s) at birth: 

 anyja születési családi és utóneve / Mother’s family name 
and given name(s) at birth: 

    

 születési idő / Date of birth:  
   
............ év/year ............ hó/month ........... nap/day 

 születési hely (település) / Place of birth (city):  ország / Country: 

 állampolgársága / Nationality: nem / Sex:              □ férfi / Male              □ nő / Female 

  

 2. A kérelmező útlevelének adatai / Data of passport 
 útlevél száma / Passport number:  kiállításának ideje, helye / Date and place of issue:  

   
............ év/year ............ hó/month ........... nap/day 

 útlevél típusa / Type of passport: 
  □ magánútlevél / private passport          □ szolgálati / service      

  □ diplomata / diplomatic                        □ egyéb / other 

 érvényességi ideje / Valid until:   
   
............ év/year ............ hó/month ........... nap/day 



  

 4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai / Accommodation during stay 
 irányítószám / Postal 
code: 

 település / city:  közterület neve / Name of public domain (road, 
street, square etc): 

 közterület jellege / Type 
of public domain: 

 házszám / 
Street number: 

 épület / 
Building: 

 lépcsőház / 
Staircase: 

 emelet / Floor:  ajtó / Apartment 
number: 

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme / Title of residence:   
□ tulajdonos / owner   □ (al)bérlő / (sub)tenant   □ családtag/family member   □ szívességi lakáshasználó/ property user by courtesy 

of owner    □ egyéb, éspedig/ other, namely: 

  

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése az 
engedély visszavonását vonja maga után. 
I confirm that the above information is true and valid. I accept the fact that giving false information may to withdrawn of 
my residence permit. 

 Kelt / Date: ...................................................... 
 ..................................................... 

aláírás/Signature 

 

 


