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KÉRELEM 

KIZÁRÓLAGOS BÉRLŐKÉNTI ELISMERÉSHEZ BÉRLŐTÁRS LEMONDÁSA 

ESETÉN 

 

Kérjük, hogy a nyomtatványt figyelmesen olvassa át, és a kért adatokat hiánytalanul, olvashatóan, 

NYOMTATOTT BETŰVEL töltse ki! (A lakás pontos adatait a bérleti szerződésben megtalálja.) 

A kérelemmel együtt benyújtandó iratok listáját a nyomtatvány hátoldalán találja, melyet a kérelméhez 
csatolva hiánytalanul szíveskedjen benyújtani! A hiányosan kitöltött kérelem, vagy hiányzó mellékletek 

utólagos pótlása hosszabb ügyintézési időt eredményez! 

 

Bérleményre vonatkozó adatok: 

Cím:   

Alapterülete (m
2
):   

Komfortfokozat:  

Szobaszám:  

 

Elfogadó bérlő: 

Név:    

Születési hely, idő:    

Anyja neve:    

Személyi igazolvány száma:    

Telefonszám:    

E-mail:    
 

Lemondó bérlő: 

Név:    

Születési hely, idő:    

Anyja neve:    

Személyi igazolvány száma:    

Telefonszám:    

E-mail:    
 

Én _______________________________, mint a fent megjelölt bérlakás bérlőtársa kérem, hogy a 

bérlőtársi jogviszonyomról való lemondásomat __________________________ bérlőtársam javára 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Kelt.: Budapest, _____________________ 

 

 

            _______________________________   ____________________________ 

elfogadó bérlő            lemondó bérlő 
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Tanúk:  

 

  

Név: ______________________________ Név: ______________________________ 

Személyi ig. szám.: ___________________ Személyi ig. szám.: ___________________ 

Cím: ______________________________ Cím: ______________________________ 

  

Aláírás: ____________________________ Aláírás: ____________________________ 

 

_______________________________   _______________________________  

 

 

Kérelemmel együtt benyújtandó iratok: 

1) Bérlőtársak személyi igazolványa arckép kitakarásával és lakcímkártya másolata 

2) A lakásba bejelentett személyekről szóló igazolás (Kormányhivatal – 1139 Teve utca 1/a-c.) 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke utca 65., 

tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) a 

bérleti szerződés megkötése és teljesítése keretében kezeli. Az adatkezelés célja a bérlőtársi jogviszonyról való 

lemondással kapcsolatos ügyintézés. A személyes adatokat a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzatunkban 

foglalt ideig kezeljük. Az adatszolgáltatás a szerződéses kötelezettségen és jogszabályi rendelkezésen alapul. 

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatok szolgáltatása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a XIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és 

elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján, az ott meghatározott 

jogalappal és célból történik. Az adatkezelésről és az érintetti jogok érvényesítéséről további részletes tájékoztatást 

a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon és az ügyfélszolgálatainkon elhelyezett tájékoztatókban olvashat. 


