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Kérelem bérleti jog átruházásához 
 
 

Bérlemény címe: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Bérlemény helyrajzi száma…………………………………………………………………………………… 

 

 

Bérleti jogot átadó neve: ……………………………………………………………………………………………. 

Székhelye…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszáma/ nyilvántartási száma………………………………………………………………………. 

Adószáma…………………………………………………………………………………………………………………… 

Képviselő neve……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bérleti jogot átvevő neve………………………………………………………………………………………… 

Székhelye…………………………………………………………………………………………………………………… 

Cégjegyzékszáma/ nyilvántartási száma……………………………………………………………………… 

Adószáma…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Képviselő neve…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

A helyiség bérleti díj ajánlata: ........................................................ /hó + ÁFA 

A helyiségben folytatott tevékenység…………………………………………………….. 

 
A kérelemmel együtt kötelezően csatolandó: 

• a régi bérlőtől valamennyi közműszolgáltatótól, valamint Társaságunktól (mely előbbi 
birtokában kérhető) nullás igazolás, 

• az új bérlőtől aláírási címpéldány, valamint egy harminc napnál nem régebbi 
cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén ennek igazolására szolgáló irat, 

• ügyvezető/ egyéni vállalkozó személyi igazolványának, lakcím kártyájának másolatát  
• adatvédelmi nyilatkozat  

A kérelem aláírásával a bérleti jogot átvevő vállalja, 
- hogy a bérleti szerződés megkötésekor megfizeti a bárbeadó által megállapított csökkentő-
növelő tényezők nélküli három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék összeget. 
- hogy a szerződés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat. 
- az újonnan megállapított bérleti díjat a jövőben évente 1-jétől a KSH által az előző évre   
vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve fizeti meg. 
- bérleti jog átadására irányuló szerződés megkötését követő 5 napon belül közjegyző előtt 
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, amiben tudomásul veszi és kötelezi megát 
arra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbeadó által felmondásra kerül, vagy az lejár, 
el kell hagynia a bérleményt. Ezen túl kötelezi magát arra, hogy a bérleti jogviszonyból 
mindenkor fennálló tartozás mértékére elfogadja a bérbeadó nyilvántartásai alapján készült, 
közjegyzői okiratba foglalt tanúsítványt.  
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Átvevő tudomásul veszi, hogy a bérleti jog átruházása esetén a bérbeadó szerződéskötési díjat 
jogosult felszámítani, amelynek mértéke a bérleti jogviszony fennállásának várató időtartama 
alapján kerül meghatározásra. A díj mértéke határozatlan idejű szerződés esetén 6 havi bérleti 
díjnak megfelelő összeg. Határozott idejű szerződés esetén pedig a bérleti jogviszonyból még 
hátralévő, minden megkezdett év után egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg. A 
szerződéskötési díj a bérlőnek nem jár vissza, azt a bérleti jogviszony megszűnésekor sem kell 
visszafizetni. 
 
Átvevő vállalja, hogy a bérleti díjon felül közös költséget is fizetnie kell, melyet a Társasház az 
éves közgyűlésén határoz meg.  
 
Átadó tudomásul veszi, hogy a bérleti jog átruházására irányuló bérleti szerződés- hatályos 
módon történő- megkötéséig az eredeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmerülő 
kötelezettségek teljesítéséért. 

 
Átadó és átvevő tudomásul veszi, hogy a bérleti jog átruházásához bárbeadói hozzájárulás 
szükséges, a bérbeadói hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról a döntés meghozatalára az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 2§ (1) bekezdése értelmében a 
Képviselő-testület- a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint- 
önkormányzati bérbeadói döntésre a Tulajdonosi Vagyongazdálkodási és Közterület 
Hasznosítási Bizottságot jogosítja fel.  
 
A bérleti jog átruházásának egyéb feltételeit és szabályait az Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételiről szóló 35/2013. (VI.20.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
 
 
Budapest, ...................................  
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………… 
bérleti jogot átadó aláírása bérleti jogot átvevő aláírása 
 

  

Telefon szám……………………….. Telefon szám: ........................ 
  

E-mail cím……………………………                                   E-mail cím…………………………….
  
 
 


