
KÉRELEM NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉG BÉRLETI JOGÁNAK 

JOGUTÓDLÁSSAL TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁHOZ 

 

 

Alulírott ………………………………….., a(z) ...………………………………. képviselője 

kérem, hogy az általam bérelt 109.... Budapest, ..…………………………………………… 

szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának az általam alapított  

……………………………………… részére történő átruházásához 202…. ….… hó ….…. 

napjától hozzájárulni szíveskedjenek. 

Budapest, 202………….... 

……………………………………… 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 hiteles cégkivonat (jogelőd bérlő, jogutód bérlő) 

 hiteles aláírási címpéldány (jogelőd bérlő, jogutód bérlő) 

 hiteles alapító okirat (jogutód bérlő) 

a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (bérleti díj) és a 

közüzemi szolgáltatók által kiállított „nullás” igazolások 

 nyilatkozat (jogutód bérlő) 

 átláthatósági nyilatkozat (jogelőd bérlő, jogutód bérlő) 

  

  



NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………………………., mint a …………………………………………….. 

ügyvezetője nyilatkozom, hogy a cég(nek) 

a) nincs tartozása, jogvitája az önkormányzattal szemben, 

b) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya 

alatt, 

c) vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik,  

d) vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj összegének megfizetését. 

e) vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségét teljesíti, 

f) vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

vállalja, hogy a bérbeadó által engedélyezett albérlet, üzemeltetési szerződés esetén kizárólag 

természetes személynek, vagy átlátható szervezetnek adja albérletbe vagy üzemeltetésbe a 

helyiséget. 

 

Budapest, 202………….... 

……………………………………… 

 

 

  



iNyilatkozat átláthatóságról 

 

Alulírott ………………………………., mint a …………………………………..  képviselője 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, 

tekintettel arra, hogy  

1. vezető tisztségviselői megismerhetőek, 

 

valamint 

 

2. az általam képviselt szervezet és annak vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

 

Budapest, 202………………….. 

 

      …………………………………………….. 

                     aláírás+ pecsét 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nyilatkozat átláthatóságrólii 

 

Alulírott …………………………….., mint a ………………………………….. cégjegyzésre 

jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő 

szervezet, tekintettel arra, hogy  

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

 

2. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

 

3. iii
a gazdálkodó szervezetben nincs közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet; 

 

vagy 

 

a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1. és a 2. pont szerinti feltételek 

fennállnak, illetve az az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,; 

 

 

Budapest, 202………………….. 

 

      …………………………………………….. 

        aláírás+ pecsét 

 

                                                           
i
 Civil szervezet illetve vízitársulat által kitöltendő 

ii
 belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet által töltendő ki 
iii

 a két lehetőség közül a nyilatkozat csak az egyik részt szabad hogy 

tartalmazza, a szervezet tulajdonosi viszonyai szerint.!!!!!!! 
 


