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1. Kérelmező adatai: (Kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!)  

Neve, rövidített neve: 

 
 
 

 
Székhely (vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep) címe : 

 
 

Adószáma:  - -  
Cégjegyzékszáma:  - -  
Képviseletre jogosult személy neve: 

 
 

2. Nyilatkozat: 

Jelen nyomtatvány kitöltésével kérem felvételemet a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet tagjai sorába. Kijelentem, 

hogy a lakásszövetkezetekről szóló törvényben foglalt tagsági feltételeknek minden vonatkozásban megfelelek. A lakás-

szövetkezet alapszabályát megismertem, a tagok jogait és kötelességeit ismerem, az alapszabály rendelkezéseit ma-

gamra nézve kötelezőnek elismerem. A tagnyilvántartás céljára megadott adataim a valóságnak megfelelnek, az adatok-

ban később bekövetkező változásokat az alapszabályban meghatározott módon és határidőben megadom.  

Nyilatkozatomat önként tettem a lakásszövetkezeti tagsági jogviszony létrehozása érdekében, a jelen nyomtatvány kitöl-

tési útmutatójának elolvasását követően, a lakásszövetkezetekről  szóló 2004. évi CXV, törvény 34 § (1) bekezdése, 

valamint a lakásszövetkezet alapszabálya IV. fejezete 1. bekezdése alapján.  

Kelt: ________________, ______ év, ____ hó ____ nap _____________________________ 

 kérelmező cégszerű aláírása 

 

5. A tag felvételéről hozott döntés: (AZ IGAZGATÓSÁG TÖLTI KI!)  

Kérelmezőt a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet a tagjai sorába felvette.  

Tagsági viszonyának kezdete:  / /  

Kelt: ________________, ______ év, ____ hó ____ nap _____________________________ 

 igazgatóság elnöke 

 

A tagfelvételi kérelmet a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága elutasította. 

Indoklás:  _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a kérelmező 60 napon belül jogorvoslati lehetőséggel  

élhet bíróság előtt. 

Kelt: ________________, ______ év, ____ hó ____ nap _____________________________ 

 igazgatóság elnöke 



Tájékoztató 

Tagfelvételi adatlap jogi személy, gazdálkodó szervezet részére c. nyomtatványhoz 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és nyomtatott nagybetűkkel töltse ki a nyomtatványt!  

A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Törvény (Lsztv.) és az Alapszabály szerint a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezetben a lakóépületek a la-

kásszövetkezet tulajdonában állnak, a lakások a tagok, a nem tag tulajdonosok vagy a lakásszövetkezet tulajdonában állnak.  

A lakásszövetkezeti tagja az Lsztv. 34. § és az Alapszabály IV.1. fejezet szerint az lehet, aki:  

 lakásszövetkezeti épületben lévő lakás tulajdonosa, 

 írásbeli nyilatkozatban önként kéri tagként való felvételét és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, 

 vállalja, hogy a Lakásszövetkezet céljának megfelelően előírt fizetési és más kötelezettségeket teljesíti, 

 magyar, vagy külföldi állampolgár, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Külföldi személy akkor lehet a Lakás-

szövetkezet tagja, ha a Lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóépület lakásának tulajdonjogát megszerezte. 

A szövetkezeti tulajdonú épületben lakástulajdonnal rendelkező személy nem válik automatikusan a lakásszövetkezet tagjává. A tagfelvételt kérelmezni 

kell. Az önkéntesség elve alapján a tulajdonos eldöntheti, hogy kíván-e a lakásszövetkezet tagja lenni, vagy nem tag tulajdonosként él jogaival.  

A nem tag tulajdonos a lakásszövetkezet által a tagok részére nyújtott előnyökre, a vállalkozási tevékenység hasznaira (pl. közös helyiségek bérbeadásá-

ból származó bevétel arányos része) és az ezek felhasználásából származó fenntartásidíj-csökkentésre, a tagoknak nyújtott szolgáltatásokra nem tarthat 

igényt. A közgyűlésen a nem tag tulajdonost csak a lakásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek előírására és teljesítésére vonatkozó tárgyévi költség-

vetés és a beszámoló napirendi pont megvitatása során illeti meg a szavazás joga.  

A tag joga, hogy részt vegyen a lakásszövetkezet tevékenységében és személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának megfelelően részesedjen 

a lakásszövetkezet gazdálkodásának eredményéből; igénybe vegye a lakásszövetkezet által a tagok részére biztosított szolgáltatásokat; tanácskozási és 

szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen; a lakásszövetkezetben tisztséget viseljen, részt vegyen a lakásszövetkezet tisztségviselőinek jelölésében;  

A tagok felvételéről az alakuló közgyűlés, megalakulás után pedig a küldöttgyűlés előtti tájékoztatási kötelezettséggel az Igazgatóság határoz. A felvételről 

az Igazgatóság a felvételi kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésen, de legfeljebb három hónapon belül dönt. A tagsági viszony a kérelem időpont-

jára visszamenőleges hatállyal jön létre. 

Ha a lakás több személy tulajdona (házastársak, örököstársak), mindegyik tulajdonostárs kérheti a szövetkezetbe tagként való felvételét.  

Az önkéntesség elvének megfelelően a tag a szövetkezetből kiléphet. A kilépés szándékát az Igazgatóságnak írásban be kell jelenteni. A kilépésre vonat-

kozó bejelentés megtételétől számított 30. napon a tagsági viszony megszűnik.  

A tagokról a lakásszövetkezet nyilvántartást vezet az Lsztv. 43. §-a és az Alapszabály IV.3. fejezet 2. bekezdés szerint. Az adatokat a lakásszövetkezet a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli, és az adatokról kizárólag a 

közüzemi szolgáltató, közszolgáltató, a központi fűtés és meleg víz szolgáltatója, valamint a bíróság részére adhat tájékoztatást.  

 

  


