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ÁLTALÁNOS SZEMÉLYT AZONOSÍTÓ ADATLAP 

 

Ez az adatlap rögzíti a bérlő(k) / kérelmező(k) / használó(k), bérlőtárs(ak) 

valamint az ingatlanba bejelentkezettek adatait. A megadott adatokat az EVIN 

Erzsébetvárosi Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati 

rendelete alapján kéri és tartja nyilván. Kitöltés esetén pontos adatokkal ezen 

felül olvashatóan, nyomtatott betűvel kérjük kitölteni! 

Bérlő / kérelmező / használó adatai: 

Személyes adatok:  

Családi név  

Utónév (1) 
 

Utónév (2) 
 

Születési név ☒ 

Születési hely (város, község) 
 

Születési hely (ország) 
 

Születési idő 
 

___ ___ _ év ___ ___ hó ___ ___ nap.  

Neme ☐ nő    ☐ férfi 

Állampolgárság 
☐ magyar 

☐ más állampolgárság:  

Anyja születési neve 
 

Személyazonosító igazolvány száma 
 

Személyi szám 
 

Lakcímkártya, bejelentkezési idő 
 

Adóazonosító jel 
 

  

Állandó lakcím 
 

 

Tartózkodási hely 
 
 

Értesítési cím 
 

  

Telefonszám  
 

 

E-mail cím 
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Bérlőtárs adatai: 

Személyes adatok:  

Családi név  

Utónév (1) 
 

Utónév (2) 
 

Születési név ☐  

Születési hely (város, község) 
 

Születési hely (ország) 
 

Születési idő 

 

 

___ ___ _ év ___ ___ hó ___ ___ nap.  

Neme ☐ nő    ☐ férfi 

Állampolgárság 
☐ magyar 

☐ más állampolgárság:  

Anyja születési neve 
 

Személyazonosító igazolvány száma 
 

Személyi szám 
 

Lakcímkártya, bejelentkezési idő 
 

Adóazonosító jel 
 

Állandó lakcím 
 
 

Tartózkodási hely 
 

Értesítési cím 
 

 

Telefonszám 
 
 

E-mail cím 
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Ingatlanba bejelentkezettek adatai: 

Személyes adatok:  

Családi név  

Utónév (1) 
 

Utónév (2) 
 

Születési név ☐  

Születési hely (város, község) 
 

Születési hely (ország) 
 

Születési idő 
 

 
___ ___ _ év ___ ___ hó ___ ___ nap.  

Neme ☐ nő    ☐ férfi 

Állampolgárság 
☐ magyar 

☐ más állampolgárság:  

Anyja születési neve 
 

Személyazonosító igazolvány száma 
 

Személyi szám 
 

Lakcímkártya bejelentkezési idő 
 

Állandó lakcím 
 

 

Tartózkodási hely 
 

 

 

Személyes adatok:  

Családi név  

Utónév (1) 
 

Utónév (2) 
 

Születési név ☐ 

Születési hely (város, község) 
 

Születési hely (ország) 
 

Születési idő 
 

 
___ ___ _ év ___ ___ hó ___ ___ nap.  

Neme ☐ nő    ☐ férfi 

Állampolgárság 
☐ magyar 

☐ más állampolgárság:  
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Anyja születési neve 
 

Személyazonosító igazolvány száma 
 

Személyi szám 
 

Lakcímkártya bejelentkezési idő 
 

Állandó lakcím 
 

Tartózkodási hely 
 

 

A személyi szám a Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási keretrendszerben (JÜB) történő 

adatellenőrzéshez szükséges adat, melyet az adatkezelő és az általa megbízott ügyvédi iroda, mint 

adatkezelő kizárólag a JÜB-azonosítást céljából és csak az azonosítás elvégzéséig kezel. A jelen 

tájékoztatást követően személyi szám megadásával Ön hozzájárul a személyi száma JÜB-

azonosítási  célú adatkezeléséhez. 

Büntetőjogi felelősségemben kijelentem, hogy az általam közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek! 

Budapest, 20…….. (év) …………………….. (hó) ……… (nap) 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
Aláírás Aláírás 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
Aláírás Aláírás 

 

A jelent adatlapon megadott bérlő(k) kérelmező(k) személyazonosságát és 

okmányainak az érvényességét a Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási 

keretrendszerben (JÜB) ellenőriztem, és megfelelőnek találtam. 

(☐ igen ☐ nem) 

Budapest, 20…….. (év) …………………….. (hó) ………….. (nap) 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
Az ügyintéző neve, beosztása Az ügyintéző aláírása 

 


