
3. számú melléklet 

 

Kérelem 

A Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében álló  

…………………………..szám alatti,. ……….m2 alapterületű lakás bérleti jogának elnyeréséhez 

 

A kérelmező adatai: 

Név/ leánykori név: ………………………………………………………………….. 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………….. 

Adóazonosító jel:                       ………………………………………………………………….. 

Munkahely (Kar, tanszék, más egység): ………………………..………………………………….. 

Beosztás: ……………………………………………………………………. 

Telefonszám, e-mail cím: …………………………..……………………………………….. 

Állandó lakcím:                            …………………………………………………………………… 

Értesítési cím:                ………………………………..…………………………………… 

Neptun kód:                                  ……………………………………………………………………. 

 

A kérelmező házastársa/élettársa/bejegyzett élettársa adatai: 

Név/ leánykori név: ………………………………………………………………….. 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………….. 

Adóazonosító jel:                       …………………………………………………………………..  

Állandó lakcím:                            …………………………………………………………………… 

Munkahely :  ………………………………..………………………………….. 

 

Kérelmező jelenlegi lakáskörülményei (milyen jogcímen használja, a lakásban  együtt lakó 

személyek száma : 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hány évre kívánja a szolgálati lakás, bérleti jogát elnyerni (a kívánt időtartamot kérjük bekarikázni): 

      1 év                                                                2 év                                                            3 év 

 

 

 

 



A bérleti jog elnyerésére irányuló kérelem indokai: …………………………….……………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A lakásba beköltözni kívánó személyek (ezen belül eltartottak) száma1:……………./fő, ebből eltartottak 

száma: ….............../fő 

 

Van-e szolgálati lakásba költözni kívánó személyek nevén lakóingatlan Pécsett vagy a város 30 km-es 

vonzáskörzetében? ................................................................................................... 

Ha igen, a lakás birtokba vétele jogilag korlátozott/nem korlátozott.2 

 

Munkáltató/munkahelyi vezető javaslata: …………………………….……………………. 

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

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

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

   

      

Pécs, 20.... …. …………………     ……………………… 

kérelmező aláírása  

                                                      
1 Kereső személyek esetén a kérelemhez csatolni kell a kereső személy(ek) munkáltatója által kiadott kereseti igazolást, illetve eltartott 

esetén pedig az anyakönyvi kivonatot is! 
2 A megfelelő rész aláhúzandó 



NYILATKOZAT  

 

egyetemi szolgálati lakás bérleti jogának elnyerésére  

benyújtandó pályázathoz 

 

 

 

Alulírott………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

(név, születési hely és idő, édesanyja születési neve, lakcím) büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, hogy az általam az egyetemi szolgálati lakás bérleti jogának elnyerésére benyújtott 

pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy a pályázati feltételeket 

megismertem és azok teljesítését vállalom. 

Kijelentem továbbá, hogy feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyetem a 

szolgálati lakás tekintetében keletkező bérleti és közüzemi díjakból, valamint az esetleges károkozásom 

miatti kártérítési igényéből eredő, lejárt esedékességű követelését az illetményemből a levonásmentes 

illetményrész figyelembevételével levonja.  

 

 

Pécs, 20….. ……………………… 

 

 

………………………….       ……………………………. 

        pályázó aláírása                                            pályázó házastársa/élettársa/bejegyzett élettársa aláírása 

                                                                                                               

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Munkáltatói igazolás(ok):  …………….pl. 

2. Pályázó nyilatkozata:  …………….pl. 

3. Jövedelemigazolás(ok):  ….…………pl. (mely kiterjed minden beköltöző személyre és 

a rendszeres levonásokra is) 

4. Anyakönyvi kivonat: (eltartottak esetén) 

5. házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi  kivonat / élettársi nyilatkozat 

 

 

 

Pécs, 20... ……………………… 

 

 

 

 

………………………….      

    pályázó aláírása   


