
, ……………………………………… szám alatti, ………………………. 
helyrajzi számú lakás/nem lakás céljára szolgáló helyiség árverésére

Jelentkezési lap

magánszemélyek számára

A pályázó neve:

Állandó lakcíme

Levelezési címe:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszáma:

címe

Állandó lakcíme:

Levelezési címe:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszáma:

mail címe:

……. év …………… hó … nap

………………………………………………

pályázó aláírása



Budapest VIII. ……………………………………… szám alatti, ………………………. helyrajzi számú 

lakás/nem lakás céljára szolgáló helyiség árverésére

MAGÁNSZEMÉLY

az árverési feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati 
kötöttségről

ijelentem, hogy az árverési feltételeket részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, az árverési 

kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom.

Kijelentem, hogy a fennálló rendelkezések szerint, ingatlanszerzési képességem korlátozva nincs.

Kijelentem, hogy az árverési felhívásban foglalt 15 munkanapos ajánlati kötöttséget vállalom, és 

tudomásul veszem, hogy amennyiben az adásvételi szerződés az én hibámból nem jön létre, úgy a 

bánatpénzként befizetett, kiáltási ár 10 ának megfelelő ö nem jár vissza részemre, az az 

eladónál marad.

az árverésen meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről

árverésen meghirdetett ingatlant a kiírásban megjelölt megtekintési időpont 

alkalmával megnéztem, az állapotát és arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismertem.

Tudomásul veszem, hogy ha az ingatlanra többen azonos összegű ajánlatot teszünk – ettől eltérő 

egyezség hiányában közöttünk az ingatlanra osztatlan közös tulajdon jön létre.

Amennyiben a bánatpénzt készpénzben fizettem be és az árverésen nem teszek nyertes ajánlatot, a 

bánatpénz visszafizetését az alábbi bankszámlára kérem: 

Számlatulajdonos …………………………………………………...

Számlaszám: ………………………………………………………………

…… év ……..……… hó ….. 

………………………………….

aláírás



Budapest VIII. ……………………………………… szám alatti, ………………………. 
helyrajzi számú lakás/nem lakás céljára szolgáló helyiség árverésére

Jelentkezési lap

gazdasági ársaságok számára

Társaság neve, cégformája

Székhelye: 

Postacíme:

mail címe:

onszáma:

Statisztikai számjel:

Cégnyilvántartási száma:

Adószáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Állandó lakcíme

Levelezési címe:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszáma:

……. év …………… hó … nap

……………………………………………….
cégszerű aláírás

Melléklet:
30 napnál nem régebbi Cégkivon
Aláírási címpéldány 



Budapest VIII. ……………………………………… szám alatti, ………………………. helyrajzi számú 

lakás/nem lakás céljára szolgáló helyiség árverésére

GAZDASÁGI TÁRSASÁG

az árverési feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánla
kötöttségről

pályázó gazdasági társaság képviseletében eljárva az árverési feltételeket részletesen 

megismertem, az ajánlattétel feltételeit, az árverési kiírást kötelezően elfogadom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a Nemzeti Vagyonról szóló törvényben 

foglaltak alapján átlátható szervezet, és az ingatlan szerzési képessége korlátozva nincs.

Kijelentem, hogy az árverési felhívásban foglalt 15 munkanapos ajánlati kötöttséget vállalom.  

udomásul veszem, hogy amennyiben az adásvételi szerződés az én hibámból nem jön létre, úgy a 

bánatpénzként befizetett, a kikiáltási ár 10 ának megfelelő összeg nem jár vissza részemre, az az 

eladónál marad.

az árverésen meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről

Kijelentem, hogy az árverésen meghirdetett ingatlant a kiírásban megjelölt megtekintési időpont 

alkalmával megnéztem, az állapotát és arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismertem.

Tudomásul veszem, hogy ha az ingatlanra többen azonos összegű ajánlatot teszünk – ettől eltérő 

egyezség hiányában közöttünk az ingatlanra osztatlan közös tulajdon jön létre

Amennyiben a bánatpénzt készpénzben fizettem be és az árverésen nem teszek nyertes ajánlatot, a 

bánatpénz visszafizetését az alábbi bankszámlára kérem: 

Számlatulajdonos neve: …………………………………………………...

Számlaszám: ………………………………………………………………

……. év …………… hó … nap

………………………………….

aláírás


