
K É R E L E M 
 

 

 

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

………………………………………………………………….szám alatti lakás bérlője, mint 

eltartott és 

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

……………………………….szám alatti lakos, mint eltartó, kérjük, hogy a mellékelt tartási 

szerződést jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

Budapest, 20....………………………. 

 

 

 

Köszönettel: 

 

 

 ……………………………. ……………………………… 

 eltartott eltartó 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. 2 db nyilatkozat 

2. 1 pld. eredeti tartási szerződés 

3. ………… db egyéb igazolások 

 

 

 

 

 

 

  



NYILATKOZAT 
(az eltartott adatai) 

 

Név  

Leánykori név  

Születési hely  

Születési dátum  

Anyja neve  

 

Az általa bérelt lakás címe  

alapterülete  

komfortfokozata  

szobaszáma  

 

Az eltartott havi nettó 

jövedelme/nyugdíja 

(munkáltatótól jövedelem-igazolást vagy 

nyugdíjszelvényt csatolni kell) 

 

 

A bérlővel egy háztartásban élők neve rendszeres havi nettó jövedelme 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

A háztartás összes havi jövedelme  

 

Alulírott ………………….………………. bérlő anyagi és büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Budapest, 20................................... 

 

 

 bérlő aláírása 

  



 

NYILATKOZAT 
(az eltartott adatai) 

 

A lakásra fizetett  

havi lakbér összege  

havi rezsi összege (villany, gáz, víz-

csatorna) 

(utolsó három havi közüzemi számláról a 

másolatot csatolni kell) 

 

jövedelmet terhelő egyéb költségek  

A lakásra fizetett összes kiadás  

 

A bérlő az alábbi rendszeres 

támogatásokban részesül 

 

lakbértámogatás, havi összege  

lakásfenntartási támogatás, havi összege  

közgyógyellátás tárgyévre megállapított 

havi összege 

 

Összesen  

 

A bérlő tárgyévben az alábbi eseti 

támogatást kapta 

 

hónap megjelölése  

összege  

 

Az eltartási szerződés megkötésének 

indoka 

(tartós betegség esetén csatolni kell a 

háziorvosi véleményt) 

 

 

Bérlő egyéb ingó-, ingatlanvagyonnal 

rendelkezik (igen/nem) 

(ha igen, milyen vagyonnal) 

 

Alulírott ………………….………………. bérlő anyagi és büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Budapest, 20..... …………………………  

 

 bérlő aláírása 

 

  



NYILATKOZAT 

(az eltartó adatai) 

 

Név  

Leánykori név  

Születési hely  

Születési dátum  

Anyja neve  

 

Az eltartó lakcíme  

 

Az eltartó havi nettó jövedelme/nyugdíja 

(munkáltatótól az utolsó 6 havi nettó 

jövedelemről igazolást vagy 

nyugdíjszelvényt csatolni kell) 

 

 

Az eltartóval egy háztartásban élők neve rendszeres havi nettó jövedelme 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Milyen minőségben lakik a lakásban? 

(bérlő, családtag, albérlő, tulajdonos, 

haszonélvező) 

(A nyilatkozathoz csatolni kell  

bérlő, családtag, albérlő esetén a hitelesített 

bérleti szerződést vagy albérleti szerződést, 

családtag, tulajdonos, haszonélvező esetén a 

30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni 

lapot) 

 

 

Alulírott ………………….………………. anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Alulírott …………………………… anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy az általam lakott lakásra nincs lakásdíj/közös költség, közüzemi díj 

tartozás." 

 

Budapest, 20..... …………………………  

 

 

 bérlő aláírása 

  



 

NYILATKOZAT 

(az eltartó adatai) 
 

A bérlő, albérlő, tulajdonos, haszonélvező 

által a lakásra fizetett 

 

havi lakbér/közös költség összege  

jövedelmet terhelő egyéb költségek  

havi rezsi összege (villany, gáz, víz-

csatorna) 

 

A lakásra fizetett összes kiadás  

 

Az eltartó az alábbi rendszeres 

támogatásokban részesül 
(amennyiben az eltartó nem a kerületben lakik, 

az illetékes önkormányzattól igazolást kell 

becsatolnia az alábbi juttatásokról, 

nemleges válasz esetén is igazolás szükséges 

arról, hogy nem részesül támogatásban) 

 

lakásfenntartási támogatás, havi összege  

közgyógyellátás tárgyévre megállapított 

havi összege 

 

Összesen  

 

Az eltartó tárgyévben az alábbi eseti 

támogatást kapta (amennyiben az eltartó nem 

a kerületben lakik, az illetékes önkormányzattól 

igazolást kell becsatolnia az alábbi 

juttatásokról, 

nemleges válasz esetén is igazolás szükséges 

arról, hogy nem részesül segélyben) 

 

hónap megjelölése  

összege  

 

Az eltartó részesül-e baleseti, rokkantsági 

ellátásban 

 

 

Az eltartó nyilatkozata, hogy az egészségi 

állapota a tartási szerződésben 

meghatározott feladatok ellátására 

alkalmas 

 

Háziorvos igazolása tartós betegség 

fennállásáról 

 

 

Az eltartó egyéb ingó-, ingatlanvagyonnal 

rendelkezik (igen/nem) 

(ha igen, milyen vagyonnal) 

 

Alulírott ………………….………………. anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Alulírott …………………………… anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy az általam lakott lakásra nincs lakásdíj/közös költség, közüzemi díj tartozás. 

 

Budapest, 20........................... 

 

 eltartó aláírása 


