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Vételi Szándéknyilatkozat 
 
 
Alulírott(ak) ezúton nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy az alább részletezett Ingatlant a jelen adatlapban foglalt 
feltételekkel meg kívánom / kívánjuk vásárolni. 
 

A vevı személyi adatai: Vevı I. Vevıtárs 

Neve: 
 
  

Születési neve: 
 
  

Lakcíme: 
 
  

Lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány száma: 

  

Születési helye, ideje: 
 
  

Anyja neve: 
 
  

Személyi azonosító jele: 
 
  

Személyi igazolvány száma: 
 
  

Adóazonosító jele: 
 
  

Állampolgársága: 
 
  

 
Telefonszáma:   

 

Az eladó ingatlan adatai: 

Az ingatlan címe:  
 

Helyrajzi szám:  
 

Négyzetméter:  
 

Esetleges terhek, széljegyek: 
 

 

 
Fizetési feltételek, birtokbaadás 

Ajánlott vételár:   
  
azaz……………………………………………. forint. 

Foglaló (elsı, szerzıdéskötéssel 
egyidejőleg fizetendı vételárrész) összege 
és kifizetésének módja: (aláhúzandó) 

………………………………. forint,  
azaz……………………………………………. forint. 
Készpénz befizetés bankszámlára – Átutalás szerzıdéskötéssel 
egyidejőleg 

 I. vételárhátralék (önerı) összege, 
kifizetésének módja és határideje: 

………………………………………………forint 
azaz……………………………………………. forint 
Készpénz befizetés bankszámlára      -           Átutalás 
Határideje: 

Utolsó vételárrész (önerı/hitel) összege, 
kifizetésének módja és határideje: 

………………………………………………forint 
azaz……………………………………………. forint 
Készpénz befizetés bankszámlára   -  Átutalás  - Banki kölcsön 
Határideje:       

Hitelbıl finanszirozza a vásárlást? 
Ha igen, azt mely banktól igényli?: 

Igen      -     nem 
…………………………….. 

Egyösszegő fizetés esetén teljes vételár 
kiegyenlítésének módja és határideje:  

 
Készpénz befizetés bankszámlára     -           Átutalás 
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Határideje:      eladó igénye szerint bármikor 

 

Birtokbaadás napja:  

 

Utolsó vételárrész megfizetését követı 5 munkanapon belül. 

 

Az adásvételi szerzıdéskötés javasolt helyszíne, idıpontja 

Helyszín: 

 

 

Idıpontja:  

 

 

Birtokbaadás határideje és 

feltételei: 

 

 

 

 

 

 

Kijelentem(jük), hogy az Ingatlant megtekintettem/ük és az ingatlan mőszaki állapotát ismerem/jük. 

 

Az ajánlat Eladó általi elfogadása esetén vállalom, hogy Eladóval jelen okiratban megállapított feltételek 

alapján szerzıdést kötök. Ajánlati kötöttségem ideje 15 nap. Tudomásul veszem, hogy jelen vételi ajánlattal 

Eladó és köztem nem jött létre még szerzıdés, az kizárólag Eladó és köztem/ünk aláírandó ingatlan-adásvételi 

szerzıdéssel jön létre.  

 

Kijelentem, hogy a szerzıdés megszerkesztésével ………………………………….  ügyvédet bízom meg, 

akinek elérhetısége: 

 

 

 

Egyéb megjegyzés:  

 

 

 

 

Kelt.: 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Vételi ajánlattevı     Vételi ajánlattevı  

 

Elıttünk, mint tanúk elıtt: 

 

 

Név:       Név: 

Lakóhely:      Lakóhely: 

Szig. szám:      Szig. szám: 

Aláírás:       Aláírás: 
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