
 
SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

ÁLLAMI TULAJDONÚ HM VAGYONKEZELÉSŰ LAKÁS/GÉPKOCSI TÁROLÓ/EGYÉB 

HELYISÉG MEGVÁSÁRLÁSÁRA 

 

Alulírott, név:  születési név:  

anyja neve:  szül. hely, idő:  

jelen nyilatkozat aláírásával bejelentem előzetes szándékomat az általam bérelt 

ir. szám:   település:   

cím:   

alatti állami tulajdonú, HM vagyonkezelői jogú (a továbbiakban: HM vagyonkezelésű) 

☐ lakás                            ☐ gépkocsi tároló1 ☐ egyéb helyiség 

(a továbbiakban: ingatlan) megvásárlása iránt. 

Kérem az ingatlan forgalmi értékbecslésének, valamint a vételi ajánlatnak az elkészítését és megküldését 

részemre. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos végleges nyilatkozatomat az értékbecslés 

ismeretében, a vételi ajánlatra adott válaszomban fogom megtenni. 

Postai értesítési cím: ir. szám:   település:  

cím:   

Telefonszám (mobil):   E-mail:   

E kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a honvédelmi szerv és megbízottja az 

ügyintézés gyorsítása és egyszerűsítése érdekében a lakáselidegenítési eljárással kapcsolatos értesítéseket, 

tájékoztatásokat és nyilatkozatokat részemre a fent megadott e-mail címre küldje meg. 

Állományviszonyom: 

☐ hivatásos vagy szerződéses katona ☐ honvédelmi alkalmazott/közalkalmazott 

☐ HM kormánytisztviselő ☐ honvédségi munkavállaló 

☐ Honvédségtől nyugellátásba vonult személy ☐ honvédségi alkalmazott özvegye 

☐ egyéb:  

Bérleti szerződésem 

tartama:  
☐ határozatlan időtartamú 

☐ honvédelmi szervvel fennálló alkalmazotti2 jogviszony megszűnéséig szóló 

☐ ………………...……..… helyőrségben betöltött beosztás megszűnéséig szóló 

☐ …………...…………..… év határozott időtartamra szóló 

Nyilatkozat korábban igénybe vett lakhatási támogatásról és egyéb térítésről3 igen nem 

A honvédelmi szervtől vissza nem térítendő juttatásban/egyszeri pénzbeli támogatásban 

részesültem. 
☐ ☐ 

A honvédelmi szervtől (jelenlegi) házastársam, élettársam a házasság vagy az élettársi 

kapcsolat fennállása alatt vissza nem térítendő juttatásban/egyszeri pénzbeli támogatásban 

részesült. 

☐ ☐ 

A honvédelmi szervtől lakáscélú munkáltatói kölcsöntámogatásban részesültem. ☐ ☐ 

A honvédelmi szervtől (jelenlegi) házastársam, élettársam a házasság vagy az élettársi 

kapcsolat fennállása alatt lakáscélú munkáltatói kölcsöntámogatásban részesült.  
☐ ☐ 

HM rendelkezésű lakás bérleti jogának megszüntetése ellenében kiürítési térítésben 

részesültem. 
☐ ☐ 

HM rendelkezésű lakás cseréjével összefüggésben cseretérítésben vagy lakás-

használatbavételi díjkülönbözetben részesültem. 
☐ ☐ 

Általam önállóan vagy a (jelenlegi) házastársammal, élettársammal együttesen bérelt, jogcím 

nélkül használt állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást a magam vagy más részére 

megvásároltam. 

☐ ☐ 

A (jelenlegi) házastársam, élettársam a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt 

önállóan vagy más személlyel együttesen bérelt, jogcím nélkül használt állami vagy 

önkormányzati tulajdonú lakást a maga vagy más részére megvásárolt.  

☐ ☐ 

Kérelmemre a honvédelmi szerv az általam bérelt, jogcím nélkül használt önkormányzati 

tulajdonú HM rendelkezésű lakás szolgálati jellegét, bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási 

jogát megszüntette.  

☐ ☐ 

                                                 
1 Személygépkocsi tároló helyiség, teremgarázsban lévő állóhely. 
2 Honvédelmi szervvel fennálló alkalmazotti jogviszony alatt kell érteni a szolgálati, honvédelmi alkalmazotti (közalkalmazotti), 

kormánytisztviselői, Honvédség keretében ellátott munkavállalói jogviszonyt.  
3 A megfelelő válaszhoz kérjük, tegyen X jelet. 
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Jelen nyilatkozatomat büntető és polgári jogi felelősségem tudatában tettem meg. Tudomásul veszem, 

hogy a honvédelmi szerv az elidegenítési eljárás során a korábban nyújtott lakhatási támogatásra és 

egyéb juttatásra vonatkozó nyilatkozatomat ellenőrizheti. A rendelkezésemre bocsátott adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megismertem és tudomásul vettem.  

Kelt (hely, dátum):  

  
 .................................................. 

 Bérlő aláírása 

 


