
 PÓTNYILATKOZAT HU 

 
Jelen nyomtatványt csakis olyan személyek tölthetik ki, akik számára nem volt lehetséges a 
https://www.einreiseanmeldung.de  alatt letölthető digitális beutazási bejelentés felhasználása. 

Személyenként egy-egy nyomtatványt kell kitölteni. Kiskorú gyermekek vagy gondnokság alatt álló személyek számára  
a szülő vagy gondviselő töltse ki a nyomtatványt. 

Kérjük, töltsék ki nyomtatott nagybetűkkel a nyomtatványt. A szóközök számára hagyjanak ki egy kockát.   
Kérjük, hogy a nyomtatványt adják át a személyszállító vállalatnak vagy a beutazási ellenőrzés keretében a határokon keresztül i 

forgalom rendészeti ellenőrzésére felhatalmazott hatóság (rendszerint a határrendészet, a Bundespolizei) tisztviselőjének . 
A hamis adatok megadása szabálysértésként 25 000 euróig terjedő pénzbírsággal sújtható . 

 
 

UTAZÁSI INFORMÁCIÓ: 1.  A személyszállító vállalat neve        2.  A járat száma  3.  Esetleg ülőhely  4.  Érkezési dátum (ÉÉÉÉ/HH/NN) 

                              2 0       

5. Az indulás helye (kérjük a várost és az országot beírni))          

                                      

6. Átszállóhely (csak akkor írja be, ha átszállt)                    

                                      

 

SZEMÉLYES ADATOK:    7.  Családi név  8.  Utónév/nevek  (keresztnév/nevek)     9.  Neme   

                                  nő □ 
  

10.  ÁLLAMPOLGÁRSÁG  11. születési dátum (JJJJ/MM/TT)          férfi □ 
 

 

  

                                  más (LMBT) □   

TELEFONSZÁM(OK), amelyek alatt Ön elérhető, előhívószámokka (ország, helység):     

12. mobiltelefon                      13. munkahely               
  

                                        

14.  otthon                                 
  

                                        

15.  e-mail                                     
  

 

LAKCÍM / A NÉMETORSZÁGI TARTÓZKODÁSI HELY CÍME: 

16. A szálloda neve (esetlegesen)     17.  Utca és házszám (Kérjük, hogy az utca és házszám között hagyjon ki egy kockát))  18.  ajtó 

                                      

19.  város           20.  szövetségi tartomány 

                                      

           21.  postai irányítószám 

                                      

 

TOVÁBBI TERVEZETT TARTÓZKODÁSI HELYEK CÍME AZ ELKÖVETKEZŐ 10 NAPBAN: 

22.  A szálloda neve (esetlegesen)  23.  Utca és házszám (Kérjük, hogy az utca és házszám között hagyjon ki egy kockát))  24.  ajtó 

                                      

25.  város   26.  szövetségi tartomány 

                                      

   27.  postai irányítószám 

                                      

 

 
 
         ALÁÍRÁS, amely az adatok valódiságát és helyességét igazolja: 

 

A teljeskörűen kitöltött Pótnyilatkozat leadandó 

 a Schengen-térségen belüli magas kockázatú területről (ún. rizikó területről) való közvetlen beutazás esetén a szállító vállalat 
képviselőjének, 

 a Schengen-térségen kivüli magas kockázatú területről való közvetlen beutazás esetén a határforgalom rendészeti ellenőrzésére 
felhatalmazott hatóság (rendszerint a határrendészet, a Bundespolizei) képviselőjének, 

 függetlenül attól, hogy igénybe vett-el egy szállítót, a határrendészet intézkedése során felszólításra bármikor, amennyiben a 
Pótnyilatkozatot nem adta le a szállítónak. 

 

Minden más esetben a Pótnyilatkozat a beutazást követően haladéktalanul elküldendő az alábbi címre: 

 

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH  

Aussteigekarte 

69990 Mannheim 

http://www.einreiseanmeldung.de/

