MELDEZETTEL
(Lakcímjelentő lap)

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet □ !

CSALÁDNÉV (nyomtatott betűkkel), titulus (rövidítve)
KERESZTNÉV születési anyakönyvi kivonat szerint (külföldieknek az úti okmány szerint)
Családnév az e l s ő házasság előtt
SZÜLETÉSI DÁTUM

NEM

HITVALLÁS
férfi □

nő □

SZÜLETÉSI HELY úti okmány szerint (oszt. állampol. esetében szül. anyakönyvi kivonat szerint); Tartomány (belföldi) és állam (külföldi)
CSALÁDI ÁLLAPOT
□ egyedülálló □ házas □ bejegyzett élettársi kapcsolatban élő □ elvált □ házasság eltörlötté vagy semmissé nyilvánítva
□ bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnt vagy semmissé nyilvánítva □ özvegy □ túlélő bejegyzett élettársa

ÁLLAMPOLGÁRSÁG
osztrák □ más állam □

➔ állam neve:

hello@lebenin.at

www.lebenin.at

Szeptember 2020

A ZMR szám feltüntetése (ha ismert):

ÚTI OKMÁNY külföldiek esetében
Típus: pl. útlevél, személyi igazolvány

BEJELENTKEZÉS a
szállásra…

Száma:
kiállító hatóság, állam

Kiállítási dátum

Utca (hely) vagy utcanév nélküli hely
Irányítószám

KIJELENTKEZÉS a
szállásról…

nem □

igen □

Utca (hely) vagy utcanév nélküli hely
Irányítószám

Lépcső

Ajtó

Házszám

Lépcső

Ajtó

Lépcső

Ajtó

Település, tartomány

Ez a szállás a főlakcím:
igen □
nem □
Utca (hely) vagy utcanév nélküli hely
ha nem, akkor az
elsődleges lakóhely
továbbra marad a ... Irányítószám
Település, tartomány
Külföldről való költözés?

Házszám

➔ állam neve:
Házszám

Település, tartomány

Külföldre való költözés?
nem □
Bejelentkezés esetén:
Szállásszolgáltató (név nyomtatott betűkkel, dátum és aláírás)

igen □

➔ állam neve:

Dátum és a jelentésköteles személy aláírása
(A jelentési adatok helyességének megerősítése)

A FENTI ŰRLAP EGY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI FORMANYOMTATVÁNYHOZ
(LÁSD 3.-4. OLDALON TALÁLHATÓ MELLÉKLETET)
A közzétett információk, adatok tájékoztató jellegűek, amelyek folyamatosan változhatnak. A pontos feldolgozás ellenére a szerkesztő
azok pontosságáért és teljeskörűségéért felelősséget nem vállal. Nyomtatási hibák, tévedések és műszaki változtatások joga
fenntartva. A dokumentum szerzői jog által védett, valamint a dokumentummal kapcsolatos minden jog fenntartva.
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1. A bejelentést a szállásra költözéstől számított három napon belül, a kijelentkezést pedig azt
megelőző vagy azt követő három napon belül kell elvégezni.
2. A jelentés során a következő dokumentumokra lesz szüksége:
• Nyilvános okmányok, amelyeken a vezeték- és keresztnevek, az első házasság előtti
családnév, születési dátum, születési hely és állampolgárság fel van tüntetve, pl.
útlevél és születési anyakönyvi kivonat;
• Osztrák állampolgársággal nem rendelkező személyek esetében (külföldiek): úti
okmány (pl. útlevél);
• ha a főlakcím a korábbi szálláshelyen „melléklakcímé” válik, akkor az új fő lakóhely
bejegyzése előtt vagy azzal egyidejűleg a korábbi fő lakóhely megváltoztatása
szükséges.
3. Függetlenül attól, hogy ki tölti ki az űrlapot, a bejelentéshez szükséges személy felelős az űrlap
tartalmáért. Ezért ellenőrizze az űrlapon a bejegyzések hiánytalanságát és helyességét, még
akkor is, ha ez a hatóságok által lett kiállítva.
4. Fő tartózkodási helynek számít az a szálláshely, ahol letelepedett azzal a szándékkal, hogy az
életvitel központját megteremtse; ha ez a ténybeli követelmény több lakóhelyre vonatkozik,
meg kell jelölnie azt a fő lakóhelyet, amelyhez túlnyomórészt szoros kapcsolata van. Az
"életviszonyok központja" szempontjából a következő meghatározó kritériumok a
meghatározóak: a tartózkodás időtartama, a munkahely vagy a képzési lehetőség
elhelyezkedése, a munkahelyhez vagy a képzési lehetőséghez vezető út kiindulópontja, a
család többi tagjának, különösen a kiskorú családtagoknak a lakóhelye, valamint az a hely, ahol
alkalmazzák őket, képezve vannak, iskolába vagy óvodába jár, állami és magánszerveknél
dolgozik. A fő lakóhely meghatározó a "választói névjegyzékbe" történő bejegyzéshez, valamint
a jog egyéb területeihez (pl. járműnyilvántartás, fegyverjogi dokumentumok, szociális segély).
5. Ne feledje, hogy a fő lakóhely vagy egy másik lakóhely megváltoztatása további bejelentési
kötelezettségeket is eredményezhet (pl. Jármű nyilvántartásba vétele).
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Információ a bejelentésre köteles személy számára
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A közzétett információk, adatok tájékoztató jellegűek, amelyek folyamatosan változhatnak. A pontos feldolgozás ellenére a szerkesztő
azok pontosságáért és teljeskörűségéért felelősséget nem vállal. Nyomtatási hibák, tévedések és műszaki változtatások joga
fenntartva. A dokumentum szerzői jog által védett, valamint a dokumentummal kapcsolatos minden jog fenntartva.

Meldezettel
Zutreffendes bitte ankreuzen !
FAMILIENNAME (in Blockschrift), AKAD. GRAD (abgekürzt)

Erläuterungen auf der Rückseite!

VORNAME lt. Geburtsurkunde (bei Fremden laut Reisepass)

Familienname vor der e r s t e n Eheschließung

GEBURTSDATUM

GESCHLECHT

RELIGIONSBEKENNTNIS
männlich 

weiblich 

GEBURTSORT lt. Reisedokument (bei österr. Staatsbürgern auch lt. Geburtsurkunde); Bundesland (Inland) und Staat (Ausland)

FAMILIENSTAND
 ledig  verheiratet  in eingetragener Partnerschaft lebend  geschieden  Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt
 eingetragene Partnerschaft aufgelöst oder für nichtig erklärt  verwitwet  hinterbliebener eingetragener Partner
STAATSANGEHÖRIGKEIT
Österreich 

 Name des Staates:

anderer Staat 

Angabe der ZMR-Zahl (soweit bekannt):

REISEDOKUMENT bei Fremden
Art, z.B. Reisepass, Personalausweis: Nummer:

Ausstellungsdatum:

ausstellende Behörde, Staat:
Straße (Platz) bzw. Ort ohne Straßennamen

Haus Nr.

Stiege

Tür Nr.

Haus Nr.

Stiege

Tür Nr.

Haus Nr.

Stiege

Tür Nr.

ANMELDUNG der
Unterkunft in ...
Postleitzahl

Ist diese Unterkunft Hauptwohnsitz:

Ortsgemeinde, Bundesland

ja 

nein 

Straße (Platz) bzw. Ort ohne Straßennamen
wenn nein,
Hauptwohnsitz
bleibt in ...

Postleitzahl

Ortsgemeinde, Bundesland

Zuzug aus dem Ausland?
nein 

ja 



Angabe des Staates:

Straße (Platz) bzw. Ort ohne Straßennamen
ABMELDUNG der
Unterkunft in ...
Postleitzahl

Ortsgemeinde, Bundesland

Sie verziehen ins Ausland?

nein 
ja   Angabe des Staates:
Im Falle einer Anmeldung:
Datum und Unterschrift des Meldepflichtigen
(Bestätigung der Richtigkeit der Meldedaten)
Unterkunftgeber (Name in Blockschrift, Datum und Unterschrift)
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Information für den Meldepflichtigen
1.

Eine Anmeldung ist innerhalb von drei Tagen ab Beziehen der Unterkunft, eine Abmeldung
innerhalb von drei Tagen vor oder nach Aufgabe der Unterkunft vorzunehmen.

2.

Bei der Anmeldung benötigen Sie folgende Dokumente:
Öffentliche Urkunden, aus denen Familien- und Vornamen, Familiennamen vor der ersten
Eheschließung, Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit des Unterkunftnehmers
hervorgehen, z.B. Reisepass und Geburtskunde;
Unterkunftnehmer, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen (Fremde):
Reisedokument (z.B. Reisepass);
wenn an der bisherigen Unterkunft aus dem Hauptwohnsitz ein „weiterer Wohnsitz“ wird, ist
vor oder gleichzeitig mit Anmeldung des neuen Hauptwohnsitzes eine Ummeldung des
bisherigen Hauptwohnsitzes erforderlich.

3.

Für den Inhalt des Meldezettels ist, unabhängig davon, wer den Meldezettel ausfüllt, immer der
Meldepflichtige verantwortlich. Kontrollieren Sie daher bitte den Meldezettel auf Vollständigkeit
und Richtigkeit der Eintragungen, auch dann, wenn er von der Behörde ausgefertigt wird.

4.

Ihr Hauptwohnsitz ist an jener Unterkunft begründet, an der Sie sich in der Absicht
niedergelassen haben, diese zum Mittelpunkt Ihrer Lebensbeziehungen zu machen; trifft diese
sachliche Voraussetzung auf mehrere Wohnsitze zu, so haben Sie jenen als Hauptwohnsitz zu
bezeichnen, zu dem Sie das überwiegende Naheverhältnis haben. Für den „Mittelpunkt der
Lebensbeziehung“ sind vor allem folgende Bestimmungskriterien maßgeblich: Aufenthaltsdauer,
Lage des Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstätte, Ausgangspunkt des Weges zum Arbeitsplatz
oder zur Ausbildungsstätte, Wohnsitz der übrigen, insbesondere der minderjährigen
Familienangehörigen und der Ort, an dem sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, ausgebildet
werden oder die Schule oder den Kindergarten besuchen, Funktionen in öffentlichen und privaten
Körperschaften. Der Hauptwohnsitz ist für die Eintragung in die „Wählerevidenz“ sowie für
verschiedene andere Rechtsbereiche (z.B. Kfz-Zulassung, waffenrechtliche Urkunden,
Sozialhilfe) maßgeblich.

5.

Bedenken Sie bitte, dass eine Änderung des Hauptwohnsitzes oder eines weiteren Wohnsitzes
auch noch weitere Mitteilungspflichten (z.B. Kfz-Zulassung) begründen kann.
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