
Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi Csoport 

Budapest IX. kerület Ráday utca 26. 

 

Tárgy: Bérlőtársi jogviszony létesítése 

(házastársi kérelem esetén házassági 

anyakönyvi kivonatot csatolni kell!) 

 

K É R E L E M  

 

Alulírott  ............................................................................... (név) a Budapest …..… kerület  

 ..............................................................................................  ....................................  (cím) alatti 

önkormányzati tulajdonú lakás bérlője kérem, hogy bérlőtársi szerződés létesítését 

engedélyezzék 

 

………………………………………………….. nevű 

házastársam, szülőm, gyermekem, befogadott gyermekem gyermeke* javára 

(*fenti minősítésből a megfelelő részt alá kell húzni) 

. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

Nevezettel a lakásban ………. év …………………..……..……… hónap …. nap óta 

életvitelszerűen együtt lakom. 

 

………………………………….........…………………….… (név) a bérlőtársi jogviszonnyal 

járó jogokat és kötelezettségeket vállalom és a bérlőtársi kinevezést köszönettel elfogadom. 

 

 

Budapest, 20…… év …………………..……..……… hónap …. nap 

 

 

………………………………….. 

bérlőtárs jelölt aláírása 

 

 

telefonszám: …….………………….. 

………………………………….. 

bérlő aláírása 

 

 

telefonszám: …….………………….. 



A D A T L A P  

(a lakásban lakó személyek számának megfelelő példányban töltendő ki) 

 

Név: ……………………………………………………………………………… 

Születési név: ……………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………. 

 

Lakcíme: Budapest …..… kerület …………………………...………………….. 

 

Milyen minőségben tartózkodik a lakásban: 

bérlő, bérlőtárs, gyermek, unoka, házastárs, élettárs, családtag, jogcímnélküli* 

 

Családi állapota: házas, élettárs, hajadon, nőtlen* 

 

Munkahelye neve, címe: ………………………………………………………… 

 

 

Név: ……………………………………………………………………………… 

Születési név: ……………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………. 

 

Lakcíme: Budapest …..… kerület …………………………...………………….. 

 

Milyen minőségben tartózkodik a lakásban: 

bérlő, bérlőtárs, gyermek, unoka, házastárs, élettárs, családtag, jogcímnélküli* 

 

Családi állapota: házas, élettárs, hajadon, nőtlen* 

 

Munkahelye neve, címe: ………………………………………………………… 

 

 

Házassági anyakönyvi kivonat száma: ……………………. kelte: ……………… 

Halotti anyakönyvi kivonat száma: ……………………….. kelte: ……………… 

 

Egyéb közlendő a lakással kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

*a megfelelő választ aláhúzással kérjük jelölni 

  



Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Vagyonkezelési Iroda 

Lakásügyi csoport 

Bp. IX. Ráday u. 26. 

 

 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

 

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ……………………………. 

 

..………………………/ név / és ………………..……………………………………… / név / 

 

a Bp. IX. ker. …....………………..………………………………….. u., út, tér, köz, krt., stny.  

 

………… hsz. ………….. ép., lh., udv. ………… als., fe., fsz., em., ………… ajtószám alatti  

 

lakásban ……………………… óta életvitelszerűen együtt laknak / laktak / 

 

 

 

 

 

B u d a p e s t , 20…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Tanuk: 

 

1./ Név: ………………………………..….      2./ Név: ………...…………………………..….       

 

     Lakcím: ..………………………………           Lakcím: …....……………………………… 

 

     Szig.sz: ……..………………………….           Szig.sz: …..……..…………………………. 

 

     Bejelentés ideje: ……………………….           Bejelentés ideje: ……..……………………. 

 

 

 

 

 

 


