
Hozzájáruló nyilatkozat ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez (tájékoztató jellegű iratminta) 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez 

 

 

Alulírott,  

Családi és utónév: ……… 

(születési családi és utónév: ……… 

születetési hely, idő: ……… 

anyja születési neve: ……… 

személyi igazolvány száma: ……… 

személyi azonosító: ……… 

adóazonosító jel: ……… 

lakcíme: ……… 

szám alatti lakos) mint tulajdoni eladó ezennel visszavonhatatlan 

hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban ……… 

hrsz. alatt nyilvántartott, és természetben …… Budapest, …… ker., ……… 

utca …… szám …… emelet ……. ajtó alatt található, ……. m2 alapterületű 

lakásszövetkezeti öröklakás és az osztatlan közös tulajdonból hozzátartozó 

………./10 000 közös tulajdoni hányad nevemre és javamra 1/1 arányban 

bejegyzett tulajdonjoga törlésre kerüljön, és a tulajdonjog 1/1 tulajdoni 

arányban, adásvétel jogcímén  

családi és utónév: ……… 

(születési családi és utónév: ………  

születetési hely, idő: ……… 

anyja születési neve: ……… 

személyi igazolvány száma: ……… 

személyi azonosító: ……… 

adóazonosító jel: ……… 

lakcíme: ……… 

szám alatti lakos) mint vevő nevére és javára bejegyzést nyerjen, tekintettel 

arra, hogy a közöttünk 20... év ……… hó ……. napján megkötött (és a vevő 

által az ingatlan-nyilvántartáshoz 20... év ……… hó …… napján igazoltan 
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benyújtott) ingatlan-adásvételi szerződés ……. pontjában foglalt vételárat – a 

szintén e pontban foglalt részletezés és határidő szerint – teljes egészében, 

hiánytalanul megfizette. 

 

Szintén alulírott,  

Családi és utónév: ……… 

(születési családi és utónév: ………  

születetési hely, idő: ……… 

anyja születési neve: ……… 

személyi igazolvány száma: ……… 

személyi azonosító: ……… 

adóazonosító jel: ……… 

lakcíme: ……… 

szám alatti lakos) mint haszonélvezeti jog jogosultja a jelen nyilatkozat 

aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt ingatlan ½ 

részére bejegyzett haszonélvezeti jogom törlésre, és a vevő tulajdonjoga  

adásvétel jogcímén bejegyzésre kerüljön, miután a 20... év ……………… hó 

….. napján megkötött ingatlan-adásvételi szerződés aláírásával – annak …… 

pontjában foglaltak értelmében – haszonélvezeti jogomról ingyenesen 

lemondtam.  

 

A jelen nyilatkozatot a Fővárosi Kerületek Földhivatalához benyújtandó 

tulajdonjog-bejegyzési kérelemhez adtuk ki, és ügyvéd előtt írtuk alá.  

A nyilatkozat 5 eredeti példányban készült, melyből az eladót és a 

haszonélvezeti jog jogosultját 1–1, a vevőt pedig összesen 3 eredeti példány 

illeti meg. 

 

Kelt: Budapest, ….... év .................... hó ... nap 

 

……….…………………………..    …………………………………... 

…..……… (név) eladó      ………… (név) vevő 
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……………………………………….…… 

 (név) haszonélvezeti jog jogosult 

 

 

A jelen szerződést készítette és ellenjegyzem: 

 

…………………………………………….(aláírás) 

…………….……………………….(ügyvéd neve) 

…………………….……………… (ügyvéd címe) 

…………………………….……………….(dátum) 

 

 


