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KÉRELEM LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉHEZ 

 

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 alján találja, melyet a kérelméhez 
csatolva hiánytalanul szíveskedjen benyújtani! A hiányosan kitöltött kérelem, vagy hiányzó mellékletek 

utólagos pótlása hosszabb ügyintézési időt eredményez! 
 

Alulírott____________________________________________, mint az alábbiakban rögzített 
adatokkal rendelkező lakás bérlője/bérlői kérem/kérjük, hogy a fennálló bérleti 

szerződésemet/szerződésünket                  év                            hónap_________ napjával megszüntetni 

szíveskedjenek. 
 

 Bérlőre vonatkozó adatok: 

Bérlő neve:  

Bérlőtárs neve:  

Cím:  

Jelenleg fennálló bérleti 

szerződés típusa: 

Határozott                év                       hónap              napjáig tartó, 

Határozatlan idejű (megfelelő rész aláhúzandó!) 

E-mail cím:  

Telefonszám:  

Korábban befizetett óvadék 

összege:  

(óvadék visszautalása esetén) 

Számlavezető Bank neve:  

(óvadék visszautalása esetén) 

Bankszámlaszám:   

 

Vállalom/Vállaljuk, hogy a lakásban található közművek fizetésére vonatkozó nullás 

közműigazolásokat a birtokbaadás napjára beszerzem/beszerezzük, a fennálló bérleti díj hátralékot 

rendezem/rendezzük és a lakást legkésőbb a bérleti jogviszony megszűnéséig kiürítve, tisztán, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, átadás-átvételi jegyzőkönyv közös felvétele mellett a 
birtokukba visszaadom/visszaadjuk. 

 
Az 113___ Budapest, ________________________________________ szám alatti lakásra befizetett 
óvadékot kérem, hogy a megadott számlaszámra a birtokbaadást követően visszautalni szíveskedjenek. 

 

Kelt.: Budapest, _____________________                   
 

 

 

      ___________________________________               __________________________________ 
                                  Bérlő                                                                           Bérlőtárs 

 

 

Kérelemmel együtt benyújtandó iratok: 

 

• A bérlő / bérlőtársak személyi igazolványa arckép kitakarásával és lakcímkártyájának másolata 
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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 lakásbérleti szerződés 

megszüntetésével 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. 

 


