
 

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság 

……. számú Ügyfélszolgálati Iroda részére 

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGI MEGÉLHETÉS ÉS SZÁLLÁSHELY 

BIZTOSÍTÁSÁRÓL TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOKBAN 

Jogi személy (meghívó szervezet) megnevezése és székhelye:………………………...…………… 

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

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

nyilvántartási száma: ....................................... 

 képviselőjének családi és utóneve(i):…………………………...……………………...…. 

  ……………………………………………………… 

Kiküldő szervezet megnevezése és székhelye (The sending organization’s name and address): 

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

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

 

Meghívott  neve:……………………………………………………………………………….. 

 előző vagy leánykori neve:……………………………………………….……….. 

 anyja leánykori  neve:……………………………………………………………… 

 születési ország:……………………………………település:…………………………… 

 születési idő:………………..év……………….hónap………………nap 

 neme: férfi – nő
*
 

 állampolgársága:……………………………………(only USA or Canadain)  

 Külföldi lakóhelye:  

 Ország, település: ....................................... 

 Irányítószám: .............................................. 

 Közterület neve és házszáma: ................................................................................ 

 Útlevélszám: .......................................................................................................... 

 Érvényessége: .........év ..........hó ..........naptól...............év..............hó..........napig 

 

   

Meghívott házastársának és gyermekének adatai: 

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

 előző vagy leánykori neve:……………………………………………….……….. 
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 anyja leánykori  neve:……………………………………………………………… 

 születési ország:……………………………………település:…………………………… 

 születési idő:………………..év……………….hónap………………nap 

 neme: férfi – nő
*
 

 állampolgársága:……………………………………(only USA or Canadain)  

 Külföldi lakóhelye:  

 Ország, település: ....................................... 

 Irányítószám: .............................................. 

 Közterület neve és házszáma: ................................................................................ 

 Útlevélszám: .......................................................................................................... 

 Érvényessége: .........év ..........hó ..........naptól...............év..............hó..........napig 

 

A meghívás célja (a meghívott által ellátandó feladatok részletes megjelölése):  

                  misszionárius 

Meghívás időtartama:………….év………hónap….…..naptól………….év………hónap……..napig 

   napok száma:…………………… 

Anyagi fedezet igazolása:……………………………………………………………………………... 

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

Saját/ vagy a meghívó szervezet nevére szóló
* 

 bankszámla 

száma:…………………….…...…………………………. 

Magyarországi pénzintézet megnevezése:……………………………………………………………. 

Rendelkezésre álló fizetőeszköz mennyisége:…………..………………valutanem:………………... 

Egyéb:……..…………………………………………………………………………………………. 

 

A meghívott tartózkodási helyeként szolgáló ingatlan: 

a meghívó lakása – bérleménye – meghívó által biztosított más lakás – egyéb
*
:………………..…… 

A tartózkodási hely címe: 

  irányítószám:…………………………………….. 

  ország:…………………………………………… 

  település:………………………………………… 

  közterület neve:…………………………………. 

  házszám:………………………………………… 

  épület:…………lépcsőház:……..…….emelet:……..……….ajtó:…...….. 

 típusa: kereskedelmi szálláshely – magánszálláshely
* 
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A fenti (meghívó) szervezet jelen garancialevéllel igazolja, hogy nevezett külföldi(ek) 

Magyarországon kiküldetésben misszionáriusként Alapítványuknál szolgálnak, továbbá 

kötelezettséget vállal, hogy a meghívott külföldi(ek) részére a magyarországi tartózkodás alatt 

szállást biztosít, eltartásukról gondoskodik, továbbá szükség esetén egészségügyi ellátásuk, 

valamint kiutazásuk költségeit fedezi. 

Képviselője / meghatalmazottja
*
 útján kijelenti, hogy a kötelezettségvállalás teljesítéséhez 

szükséges feltételekkel rendelkezik; tudomásul veszi, hogy a garancialevélben vállalt 

kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és költségeket köteles megtéríteni; 

valamint hozzájárul, hogy a garancialevélben foglaltak megalapozottságát és valódiságát a 

területi idegenrendészeti hatóság indokolt esetben szemle keretében ellenőrizze. 

A meghívó szervezet a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) tagja. 

 

Kelt:…………………………., …….…év………..hónap………nap 

 

A meghívó szervezet cégszerű aláírása 

 

Képviselő aláírása  

        

 

                  az Aliansz képviselőjének aláírása 

* A nem kívánt rész törlendő  


