
 
Budapest Főváros III. Kerületi                                  Ügyfélfogadás: hétfő:  9.00-18.00. 
Polgármesteri Hivatal          kedd:  8.00-16.30 
Szociális Szolgáltató Főosztály         szerda: 8.00-16.30 

1033 Budapest, Fő tér 2.         csütörtök: 8.00-16.30 
             péntek:  8.00-12.30 

Bérbeadói hozzájárulás iránti kérelem befogadáshoz és tartózkodási hely létesítéséhez  

 

Bérlő(k) személyi  adatai: 

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

Születési név: ……………………………………   Születési név: ………………………………………. 

Születési hely, idő: ………………………………  Születési hely, idő: …………………………………. 

Anyja neve: ……………………………………..   Anyja neve:   ………………………………………… 

Bérlemény címe: …………………………………………………………………………………………... 

*Telefonszáma:  ………………………………… *Telefonszáma: ………………………………………. 

*(megadása nem kötelező)  

Bejelentendő személy adatai: 

Név:      (Születési név:           ) 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………… 

Rokoni kapcsolat: 

Bejelentendő személy adatai: 

Név:      (Születési név:          ) 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………… 

Rokoni kapcsolat: 

A kérelem indoklása: 

             

             

             

              

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
A bérlő háztartásában életvitelszerűen élők személyi adatai 

   Név 

(születési név) 

 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Anyja neve 

 Rokoni kapcsolat Lakóhely címe Mióta él a lakásban 

életvitelszerűen? 

 1.           

 2.           

 3.           

 4.           

 5.           

6.       

 

A lakásba bejelentett, de máshol tartózkodó személy(ek) neve, pontos tartózkodási helye: 

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

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

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

Nyilatkozat: 

    és       írásban kötelezettséget vállalok a lakás 

elhagyására a bérleti jogviszony megszűnése esetén. 

Kérelmező(k) nyilatkozik(nak) arról, hogy a kérelmüket az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően 

és azt elfogadva nyújtotta(ák) be. 

 

Budapest,  

 

 

        Nyilatkozó aláírása     Nyilatkozó aláírása 

 

          Bérlő aláírása        Bérlő aláírása 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A CSATOLANDÓ IRATOKRÓL 

 

1. Lakásbérleti szerződés 

2. Családi-rokoni kapcsolat igazolása (pl. anyakönyvi kivonat másolata) 

3. Saját adataival kitöltött „Lakcímbejelentő lap” 



 
AZ ÜGYFÉLADATOK FELVÉTELÉRE SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNYOK TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő, 

aki az adatkezelési tevékenységet a Szociális Szolgáltató Főosztályon keresztül végzi, felhívja szíves 

figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat a Budapest Főváros III. 

kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2015. (II.16) Önkormányzati rendelete 

113. §-ában foglaltak szerint kezeli. 

Az elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím) minden esetben önkéntesen megadandó adatok. 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

illetve-  a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, 

illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: 

Varga Rita T: 437-8543 e-mail: postabonto@obuda.hu 

adatkezelő: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, aki az 

adatkezelési tevékenységet a Szociális Szolgáltató Főosztályon keresztül végzi 

adatkezelés célja: a lakások bérbeadásával kapcsolatos kérelmek elbírálásához szükséges mértékű 

adatkezelés a kérelmezők, pályázók, és velük együtt költöző vagy a bérleményben együtt élő személyek 

esetében a 9/2015. (II.16) Önkormányzati rendelet 113. §-ában foglaltakkal összhangban. 

adatkezelés jogalapja: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény 3. § valamint a 9/2015. (II.16) Önkormányzati rendelet 113. 

§. 

kezelt adatok köre: a fenti formanyomtatványon megadott adatok 

adattárolás határideje: adatokat elutasító döntés esetén a kérelem vagy a pályázat elbírálásáról szóló jogerős 

döntésig, pozitív döntés esetén a bérleti jogviszony megszűnéséig kezeli. 

adattárolás módja: papír alapon 

 

Postacím: 1300 Budapest, Postafiók 102. 

Honlap: www.obuda.hu (igénylőlapok letölthetők, feltételekről tájékoztató olvasható) 

 

 

mailto:postabonto@obuda.hu

