
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
Bérlakás kérvényezése 

 

 

 

Dátum:__________________________________ 

Osobné údaje žiadateľa: 

A kérvényező személyes adatai: 

 

Žiadatelia:            Dátum narodenia: 

Kérvényező neve:_______________________________Születési dátum: _______________________ 

Manžeľka/družka:           Dátum narodenia: 

Férj/élettárs neve:______________________________ Születési dátum:_______________________ 

Manžeľka/družka:            Dátum narodenia: 

Feleség/élettárs neve:___________________________ Születési dátum:_______________________ 

Adresa trvalého pobytu: 

Állandó lakhely:_____________________________________________________________________ 

 

Tel.:________________________________ 

 Dieťa:                 Dátum narodenia: 

1. Gyermek neve:____________________________Születési dátum:______________________ 

Dieťa:                 Dátum narodenia: 

2. Gyermek neve:____________________________ Születési dátum:______________________ 

 Dieťa:                 Dátum narodenia: 

3. Gyermek neve:____________________________ Születési dátum:______________________ 

Viac detí: 

Több gyermek:________________________________________________________________ 

Osoby spolužijúce so žiadateľom: 

Kérvényezővel együtt élő egyéb személyek: 

               Dátum narodenia: 

1. _______________________________________ Születési dátum:______________________ 

              Dátum narodenia: 

2. _______________________________________ Születési dátum:______________________ 

Rodinný stav:  slobodný/-á  ženatý/vydatá  rozvedený/-á  vdova/vdovec 

Családi állapot:  szabad    nős/férjezett  elvált   özvegy 

 
(Súčasne čestne vyhlasujem že ešte som nemal pridelený mestský byt) 
 (Kijelentem, hogy nem voltam még bérlője városi tulajdonú lakásnak)                                                            

 

 

Trvalé zamestnanie: (vyplní zamestnávateľ) 

Munkahely                                                                                                                        (ezt a részta munkáltató tölti ki) 

Potvrdzujeme, že hore uvedený zamestnanec je u nás zamestnaný od vo funkcii 

Igazoljuk, hogy a felülírott személy alkalmazva van nálunk  (mikortól?)____________________ mint  

  na dobu  určitú/neurčitú. 

(funkció)__________________________ meghatározott/határozatlan időre. 

Potvrdzujeme, že zamestnanec nie je v skúšobnej dobe a nie je s ním vedené konanie o skončení pracovného 

pomeru. 

Igazolom, hogy az alkalmazott, nem áll próbaidő vagy munkaviszony megszüntetési eljárás alatt. 

 

 

 

Zamestnávateľ 

Munkáltató: 

 

 

Pečiatka 

Pecsét: 

Potvrdenie vystavil 

Az igazolást kitöltötte 

Meno/Név:_______________________________________ 

Funkcia/Funkció:___________________________________ 

Podpis/Aláírás:_____________________________________ 

Tel.:______________________________________________ 
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Zdravotný stav žiadateľov, detí a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľmi : 

Miera zdravotného postihnutia sa určí na základe Komplexného posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o kompenzácii 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, doložené v prílohe. 

A kérvényező, illetve a kérvényező családjának egészségügyi állapota : 

A fogyatékosság mértékét a Munka- Családügyi és Szóciális Hivatal komplex értékelése határozza meg (mellékletben 

csatolva). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasná bytová situácia:                                                                                                                                         

Jelenlegi lakhátási körülmények:                                                                                                                                         

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

   

Žiadateľ (-lia) vyhlasuje (-jú), že vyššie uvedené skutočnosti sú pravdivé a som (sme) si vedomý (-í) následkov uvádzania nepravdivých 

údajov (§2 ods. 8 písm. c) VZN. 

A kérvényező kijelenti, hogy a fentebb szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, és tudatában a valótlan adatok megadásával járó 

következményeknek (§2 bek. 8. c) ÁÉR. 

                 Podpis žiadateľa:            

     Kérvényező aláírása:   _____________________________ 
 

* Prijímame  len úplné a správne vyplnené žiadosti! Podľa údajov uvedené v tejto žiadosti budú Vám pridelené body, podľa čoho zostavíme 

poradie v poradovníku. Žiadosť má platnosť 1 rok! Žiadosť treba obnoviť vždy pred uplynutím platnosti. Neplatné žiadosti sa odstránia 

z poradovníka. Súčasne vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním a použitím osobných a iných údajov uvedených v tejto žiadosti na úradné 

účely.  

* Csak teljesen, és helyesen kitöltött nyomtatványokat fogadunk el! A nyomtatványban feltüntetett adatok alapján pontozásra kerülnek 

a kérvények, minek alapján felállítjuk a bérlakás kérvények sorrendjét és várólistáját. A bérlakás kérvény érvényessége 1 év! A kérvényt 

a lejárta előtt fel kell újítani. Az érvénytelen kérvények törlésre kerülnek a várólistáról. Egyidejűleg kijelentem, hogy hozzájárulok 

a kérvényben szereplő adataim felhasználásához hivatali célokra.  
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Pontozás 

 

Ha a kérvényezőnek bejelentett tartós lakhelye van Dunaszerdahelyen: +5 pont 
___________________________________________________________________________ 
 
Ha a kérvényező életkora kevesebb mint 30év: +5 pont 
___________________________________________________________________________ 
 

Ha a kérvényező  nős/férjezett:       +10 pont 

   nőtlen/hajadon:      +5 pont 

   elvált:        +5 pont 

   özvegy:       +5 pont 

___________________________________________________________________________ 
 

Ha a kérvényező gyermekeinek száma: 1     +5 pont 

      2     +10 pont 

      3     +15 pont 

___________________________________________________________________________ 
 

Ha a kérvényező alkalmazott meghatározott időre:     +5 pont 

    határozatlan időre:     +10 pont 

 

 

 

 

A kérvény hátoldalán található „Kérvényező egészségügyi állapota“ és „Jelenlegi lakhatási 

helyzet“ rész kitöltéséért maximálisan 5 pontot lehet megítélni. 

___________________________________________________________________________ 
 

A kérvény meghosszabításáért a lejárata után további 5 pontot lehet megítélni. 

 

___________________________________________________________________________ 
  

Maximum pontszám 50. 

___________________________________________________________________________ 
 

Abban az esetben, ha több kérvényező is eléri a maximális pontszámot, a korábban 

beérkezett kérvény részesül előnyben. 
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