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ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS MEGVÁSÁRLÁSA  
 

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az állami 

lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg: 

 

a) a bérlőt; 

b) a bérlőtársakat egyenlő arányban; 

c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; 

d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint 

örökbe fogadott gyermekét. 

 

Az elidegeníthető lakások körét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki. A kijelölés 

nem jelent elidegenítési kötelezettséget. 

 

A bérlakások elidegenítéséről a Polgármester dönt. A kijelölt lakások elidegenítésének 

előkészítése és az adásvételi szerződés megkötése az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nél történik.  

 

A lakás forgalmi értékét a Lakástörvényben meghatározott szempontok figyelembe vételével, 

ingatlanforgalmi szakértő bevonásával kell meghatározni. A vételár megállapításakor a 

forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított, a bérbeadó hozzájárulásával 

elvégzett és meg nem térített, számlákkal igazolt értékét. 

 

Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a bérlő igazolja, hogy nem áll fenn a 

bérbeadó felé a lakással kapcsolatos tartozása. 

 

Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő a vételárat egy összegben, vagy részletekben köteles 

megfizetni.  

 

Amennyiben az értékbecslés elkészültét követően a kérelmező eláll a vételi kérelemtől, 

köteles az értékbecslés díját a bérbeadónak megtéríteni. 

 

A. Egyösszegű teljesítés 

 

Ha az elővásárlási joggal rendelkező vevő az adásvételi szerződés megkötésekor egy 

összegben fizet, úgy a vételár: 

 

 szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás 

esetében, amennyiben a bérlő arra határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel 

rendelkezik, a forgalmi érték 65%-a, 

 szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás 

esetében, amennyiben a bérlő arra határozott időtartamú bérleti szerződéssel 

rendelkezik, a forgalmi érték 85%-a 

 piaci alapon megállapított lakbérű lakás esetében, a forgalmi érték 99%-a. 

mailto:lakas.osztaly@ujpest.hu
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Egy összegű fizetésnek minősül az az eset is, ha a vevő a vételár megfizetéséhez – az 

adásvételi szerződésben rögzített módon – pénzintézettől kölcsönt, vagy bármilyen lakáscélú 

támogatást veszt igénybe és azt a pénzintézet a szerződés megkötését követően 120 napon belül 

ténylegesen folyósítja. 

 

B. Részletfizetés 

 

Részletfizetési kedvezmény esetén a vevő az első vételárrészlet befizetését követően a teljes 

vételárat legfeljebb 15 év alatt, havonta, egyenlő részletekben köteles megfizetni. A szerződés 

megkötésekor a vevő a megállapított vételár 20%-át egy összegben köteles megfizetni. A 

törlesztés ideje alatt a vételárhátralékra a vevő évente, az érintett naptári év első napján érvényes 

jegybanki alapkamatát, valamint további 4% mértékű kamatot köteles fizetni. 

 

Amennyiben a vevő a részletfizetésre: 

 

 legfeljebb egy éves időtartamot vállal, úgy a lakás vételára  

 

o a szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű 

lakás esetében, amennyiben a bérlő határozatlan időtartamú szerződéssel 

rendelkezik, a forgalmi érték 90%-a, 

o a szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű 

lakás esetében, amennyiben a bérlő határozott időtartamú szerződéssel 

rendelkezik, a forgalmi érték 95%-a, 

o a piaci alapon megállapított lakbérű lakás esetében, a forgalmi érték 99,5%-a. 

 

 egy évnél hosszabb, de legfeljebb 10 éves időtartamú részletet vállal, úgy a lakás vételára 

  

o a szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű 

lakás esetében, amennyiben a bérlő határozatlan időtartamú szerződéssel 

rendelkezik a forgalmi érték 95%-a, 

o a szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű 

lakás esetében, amennyiben a bérlő határozott időtartamú szerződéssel 

rendelkezik a forgalmi érték 99%-a, 

o a piaci alapon megállapított lakbérű lakás esetében a forgalmi érték 99,5%-a. 

 

Részletfizetés esetén, ha a szerződést követően a vevő a fennmaradó vételárrészt egy 

összegben megfizeti az eladó részére, úgy a vételár még meg nem fizetett részéből a vevőt  

 

o a szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű 

lakás esetében, amennyiben a bérlő határozatlan időtartamú szerződéssel 

rendelkezik 10%-os mértékű, 

o a szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű 

lakás esetében, amennyiben a bérlő határozott időtartamú szerződéssel 

rendelkezik 5%-os mértékű, 

o a piaci alapon megállapított lakbérű lakás esetében 0,5%-os mértékű 

 

kedvezmény illeti meg. 

 

 



Kiadás: 16 

Azonosító: 14  3/6 

ÚJPEST, POLGÁRMESTERI HIVATAL * LAKÁSÜGYI OSZTÁLY *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14.  

 

 

Amennyiben a lakást olyan elővásárlásra jogosult vevő veszi meg, aki: 

 

 nyugellátásban részesül és a háztartásában kizárólag nyugdíjasok, illetve 18. év alatti 

személyek élnek, vagy 

 a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet alapján lakhatási támogatásban, vagy 

lakbértámogatásban részesül, 

 

úgy részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a felszámított kamat 80%-át köteles 

megfizetni. 

 

A kedvezményt nem veheti igénybe, aki a szerződés megkötésekor lakástulajdonnal, vagy 

üdülőtulajdonnal rendelkezik, amelyről a szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell.  

 

Csatolandó dokumentumok: 

 

 Igazolás arra vonatkozóan, hogy a bérleményre nem tartanak nyilván sem lakbér és 

különszolgáltatási díj, sem közüzemi díj hátralékot.  

 

Ügyintézési határidő: 

 

 A vételi kérelmek elbírálására jogszabály nem ír elő ügyintézési határidőt. A gyakorlatban 

az Önkormányzathoz benyújtott kérelmek 8 napon belül továbbításra kerülnek az UV Újpesti 

Vagyonkezelő Zrt-hez, az ingatlan értékbecslésének elkészítése érdekében. A Polgármester az 

UV Zrt. elidegenítésről szóló javaslatának kézhezvételét követő 30 napon belül dönt. Az ajánlati 

kötöttség időtartama a közléstől számított 60 nap.  

 

A kérelmeket írásban, a Polgármesteri Hivatal:  

 

 Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest, István út 15.) hétfőtől péntekig munkaidőben, 

 a Szociális Főosztály Lakásügyi Osztályán (1041 Budapest, István út 14. fszt. 4.) 

ügyfélfogadási időben, 

 illetve postai úton lehet benyújtani. 

 

Munkaidő:    Hétfő:      8h - 18h- ig. 

       Kedd:   8h - 16h- ig. 

Szerda:    8h - 17h- ig. 

Csütörtök:  8h - 16h- ig. 

Péntek:     8h - 13h -ig. 

 

Ügyfélfogadás:  Hétfő:     14h - 18h- ig. 

Szerda:   10h - 17h-ig. 

Péntek:        8h - 12.30h-ig. 

A kérelem benyújtható elektronikus úton: 

 

https://epapir.gov.hu/ oldalon  

 

A kérelem benyújtása költség és illetékmentes. 

 

https://epapir.gov.hu/
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K É R E L E M  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  B É R L A K Á S  

M E G V Á S Á R L Á S Á R A  

 

 
A Budapest IV. kerület, …………………………………………………………. utca (út, tér) 

………………… házszám, ……………. fsz./em. ………… szám alatti önkormányzati tulajdonú 

bérlakás bérlője/bérlői  kérem, bérleményem megvásárlásának engedélyezését. 

1. Bérlők személyes adatai: 

 

 Bérlő (1) Bérlő (2) 

Név: 

 

  

Születési név: 

 

  

Születési hely, idő: 

 

  

Anyja neve: 

 

  

Telefonos elérhetőség: 

 

  

Elektronikus elérhetőség 

(e-mail cím): 

  

Ügyfélkapu azonosító: 

 

  

 

 

2. A megállapított vételárat kifizetésének módja: (a megfelelő részt kérjük aláhúzni) 

 

 egy összegben fizetem ki  

 

 részletfizetés megállapodást szeretnék kötni ……………. évre (legfeljebb 15 év)    

 

  

3. A szerződést kötő(k) neve, jogcíme ill. a rokonság foka: 

 

……………………………….…………….……………………………………………………….  

 

4. A szerződést kötő(k) rendelkeznek-e valamely lakásra nézve lakás vagy üdülő 

tulajdonjogával? 

 

            Nem       Igen 

 

Ha igen, kérjük feltüntetni a személy nevét és a lakás vagy üdülő címét és helyrajzi számát: 

 …………………………………………………………………………………………………… 
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A kérelem aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok ahhoz, hogy a Lakásügyi Osztály a 

vételi eljárás során felhasználja, továbbá nyilvántartásban rögzítse, azok hitelességének 

ellenőrzéséhez más hatóságokat megkeressen, valamint a kérelem teljesítéséhez szükséges 

természetes és jogi személyek részére továbbadja. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító Önkormányzatot. 

 

Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal az adatok valódiságát 

környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti. 
 

 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről szóló tájékoztatást megkaptam és tudomásul veszem, 

hogy az adatkezelési szabályzat részletes szabályai hozzáférhetőek a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Lakásügyi Osztályán. 

 
Tudomásul veszem, hogy az ingatlan értéke, ingatlanforgalmi szakértő bevonásával kerül 

megállapításra. Vállalom, hogy a szakértő számára – előzetes időpont egyeztetés alapján – 

biztosítom a lakásba történő bejutást. 

 

Nyilatkozom, hogy amennyiben elállok a vételi szándékomtól, úgy vállalom az ingatlanszakértő 

megbízási díjának megfizetését.  

 

 

Budapest, 20……… év………………….…………... hónap       nap 

 

 

                                 

Bérlő (1) vagy törvényes képviselőjének     Bérlő (2) vagy törvényes képviselőjének  

 aláírása               aláírása  

 

 

                  

Meghatalmazott aláírása 
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Adattovábbítási nyilatkozat 

Önkéntesen hozzájárulunk, hogy a kérelemben feltüntetett adatok érvényességének 

ellenőrzéséhez az adatokat nyilvántartó hatóságok adatot továbbítsanak az Adatkezelő részére a 

https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=173 adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. 

Budapest, 20……… év………………….…………... hónap       nap 

 

 

…………………………….……….     …………………………………….. 

Kérelmező (1) aláírása          Kérelmező (2) aláírása 

 

 

Kapcsolattartási adatok 

Önkéntesen hozzájárulok, hogy kapcsolattartási adataimat Adatkezelő a kérelmemmel 

kapcsolatos esetleges tisztázó kérdések, hiánypótlási felszólítások hatékony adminisztrációjának 

lebonyolításához, kapcsolatfelvételhez nyilvántartsa, és használja kérelmem elbírálásának 

eredményéről való értesítésig vagy a szerződéskötésig az https://ujpest.hu/hivatali-

ugy/?ugyid=173 oldalon feltüntetett adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint, 

Tudomásul veszem, hogy kapcsolattartási adataim biztosítása nélkül Adatkezelő postai úton 

lakcímemen, vagy tartózkodási helyemen, vagy elektronikus ügyintézési elérhetőségemen 

(ügyfélkapun)1 keresztül értesít az esetleges kérdésekről, hiánypótlási felhívásról, valamint a 

kérelem elbírálásának eredményéről. Ilyen esetekben a postai kézbesítés miatt esetlegesen 

megkésett tájékoztatás miatti határidő túllépés jogkövetkezményeiért Adatkezelőt felelősség nem 

terheli. 

Telefonos elérhetőség: 

 

  

Elektronikus elérhetőség (e-mail 

cím): 

  

Értesítési cím: 

 

  

Hozzájárulok az adatkezeléshez 

az adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározottak szerint 

  

 

 
 

                                                 
1 Kizárólag abban az esetben, ha a kérelmező elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, vagy ezt kifejezetten kérő 

jognyilatkozatot tett korábban 

https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=173
https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=173
https://ujpest.hu/hivatali-ugy/?ugyid=173

