
VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

1./ 

Alulírott ……………………. (születési hely és idő: ………………………., ……………………….., 

anyja neve: ……………………………………, ……………… ig. száma: ……………………………, 

lakcíme: ………………………………………………………………………, állampolgárság: 

…………………, kézbesítési meghatalmazottam: …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………..) az alábbi vételi szándéknyilatkozatot kívánom tenni: 

 

1./ Meg kívánom vásárolni az L.B. Vetus Architect Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű 

Társaság (rövidített név: L.B. Vetus Architect Kft., székhely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 

2., cégjegyzékszám: 01-09-874420, adószám: 13810287-2-43, statisztikai számjel: 

13810287-6810-113-01), a CZADO Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

(rövidített név: CZADO Kft., székhely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 2., cégjegyzékszám: 

01-09-912160, adószám: 14619065-2-43, statisztikai számjel: 14619065-6810-113-01) és az 

L.B. Hungarchitect Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: 

L.B. Hungarchitect Kft., székhely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 2., cégjegyzékszám: 01-

09-732853, adószám: 13391151-2-43, statisztikai számjel: 13391151-6810-113-01), 100%-

os üzletrészeit id. Bibók László (szül.: Tápióság, 1950. április 28., lakcím: 2251 

Tápiószecső, Hársfa utca 5.) és ifj. Bibók László (szül.: Budapest, 1972. június 06., lakcím: 

1112 Budapest, Törökbálinti út 2.) eladóktól. 

 

2./ Az üzletrészek vételáraként, illetőleg az eladókat illető tagi kölcsönök átvállalásáért 

mindösszesen – banki átutalással – fizetek ……………………,- EUR-t, azaz 

…………………………………………………….. eurót. Ezen összeg részletezését a jelen 

szándéknyilatkozat 1. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza. 

 

3./ Tudomással bírok arról, hogy az L.B. Vetus Architect Kft. és a CZADO Kft. tulajdonát 

képezi a Budapest XI. kerület 43587/11 hrsz. alatti ingatlan, míg az L.B. Vetus Architect Kft. 

tulajdonát képezi a Budapest XI. kerület, 43587/17 hrsz. alatti ingatlan. 

 

4./ Id. Bibók László és ifj. Bibók László eladók a vevő vételi szándéknyilatkozatát elfogadják, az 

ebben megjelölt vételár maradéktalan megfizetése esetén az üzletrészek átruházására és a 

tagi kölcsön tartozások átvállalására vonatkozó szerződéseket aláírják. 

 

5./ A jelen vételi szándéknyilatkozat, illetőleg az 1./ pontban írt gazdasági társaságokkal 

kapcsolatos cégiratok elkészítésére és ellenjegyzésére 

………………………………………….………….. ügyvédet/ügyvédeket/ügyvédi irodát 

(cím:…………………………………………………………………………) bízzuk meg. 

 

Ezt a vételi szándéknyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései alapján írtuk alá. 

 

Kelt Budapesten, 2020. évi …………………………….. hó ……. napján 
 

 

 

……………………. 

vételi ajánlatot tevő 

id. Bibók László 

eladó 

ifj. Bibók László 

eladó 

 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem 

Budapesten, 2020. évi …………………………. hó …... napján 

KASZ:  


