
1. SZÁMÚ PÓTLAP  
A TULAJDONOSTÁRSANKÉNT KÜLÖN OKIRATBA FOGLALT HASZONBÉRLETI 

SZERZŐDÉS ESETÉBEN KIFÜGGESZTENDŐ KÖZZÉTÉTELI KÖZLEMÉNYHEZ  
A SZERZŐDÉSBEN RÉSZES HASZONBÉRBEADÓK ADATAINAK KÖZLÉSÉRE1 

 

 
A kérelem benyújtására jogosult haszonbérbeadó tulajdonostárs által kitöltendő adatok: 
 
 

1. A szerződésben részes természetes személy haszonbérbeadó tulajdonostársak adatai: 

 

1.1. Haszonbérbeadó tulajdonostárs adatai: 

Természetes személy: 

a) Családi- és utóneve:…………………………………………………………………………………………... 

b) lakcíme ………….......………………………………………………………………………………………… 

és értesítés címe2:………….......…………………………………………………………………………………. 

Gazdálkodó vagy egyéb szervezet: 

a) megnevezése:.……….……………………………………………………………………………………..….. 

b) székhelye:……………...………………………………………………………………………………….…… 

c) képviseletében eljáró személy 

Családi- és utóneve:………………………………………………………………………………………. 

Képviselői minősége:…………………………………………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. 2. Haszonbérbeadó tulajdonostárs adatai: 

Természetes személy 

a) Családi- és utóneve:…………………………………………………………………………………………... 

b) lakcíme ………….......………………………………………………………………………………………… 

és értesítés címe:………….......…………………………………………………………………………………. 

Gazdálkodó vagy egyéb szervezet: 

a) megnevezése:.……….……………………………………………………………………………………..….. 

b) székhelye:……………...………………………………………………………………………………….…… 

c) képviseletében eljáró személy 

Családi- és utóneve:………………………………………………………………………………………. 

Képviselői minősége:…………………………………………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….. 

                                              
1 Az 1. számú pótlap a haszonbérleti szerződésben részes tulajdonostársak adatainak közlésére szolgál, mely a közzétételi 
közlemény elválaszthatatlan részét képezi. A szerződésben részes tulajdonostársak számának megfelelően a pótlap 2. oldala 
– a megfelelő sorszámozással ellátva – sokszorosítható. 
2 Az értesítési címet akkor kell kitölteni, ha az eltér a lakcímtől.  
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1. 3. Haszonbérbeadó tulajdonostárs adatai: 

Természetes személy 

a) Családi- és utóneve:…………………………………………………………………………………………... 

b) lakcíme ………….......………………………………………………………………………………………… 

és értesítés címe:………….......…………………………………………………………………………………. 

Gazdálkodó vagy egyéb szervezet  

a) megnevezése:.……….……………………………………………………………………………………..….. 

b) székhelye:……………...………………………………………………………………………………….…… 

c) képviseletében eljáró személy 

Családi- és utóneve:………………………………………………………………………………………. 

Képviselői minősége:…………………………………………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. 4. Haszonbérbeadó tulajdonostárs adatai: 

Természetes személy 

a) Családi- és utóneve:…………………………………………………………………………………………... 

b) lakcíme ………….......………………………………………………………………………………………… 

és értesítés címe:………….......…………………………………………………………………………………. 

Gazdálkodó vagy egyéb szervezet  

a) megnevezése:.……….……………………………………………………………………………………..….. 

b) székhelye:……………...………………………………………………………………………………….…… 

c) képviseletében eljáró személy 

Családi- és utóneve:………………………………………………………………………………………. 

Képviselői minősége:…………………………………………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. 5. Haszonbérbeadó tulajdonostárs adatai: 

Természetes személy 

a) Családi- és utóneve:…………………………………………………………………………………………... 

b) lakcíme ………….......………………………………………………………………………………………… 

és értesítés címe:………….......…………………………………………………………………………………. 

Gazdálkodó vagy egyéb szervezet  

a) megnevezése:.……….……………………………………………………………………………………..….. 

b) székhelye:……………...………………………………………………………………………………….…… 

c) képviseletében eljáró személy 

Családi- és utóneve:………………………………………………………………………………………. 

Képviselői minősége:…………………………………………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Kérelmező haszonbérbeadó tulajdonostársként nyilatkozom, hogy a pótlapon feltüntetett adatok a 
valóságnak és a haszonbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelnek.  
 
 
Kelt: .........................................., 20.........év................hó.........nap.  
 

 …………………………………. 
kérelmező haszonbérbeadó 

tulajdonostárs/gazdálkodó vagy egyéb 
szervezet haszonbérbeadó esetében a 

képviselő aláírása 
 

a kérelmező gazdálkodó vagy egyéb 
szervezet haszonbérbeadó esetében annak 

bélyegzőlenyomata 


