3.000,- Ft
illetékbélyeg helye

-

BEJELENTÉS*
gazdálkodó szervezet részére -

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény 22. § (1) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A-B §-sai, valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az
ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen
történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt kötelezettség alapján, mint gazdálkodó szervezet/egyéni
vállalkozó**
üzletszerű ingatlanközvetítő**
üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő**
tevékenységének megkezdését / folytatását bejelentem az alábbiak szerint.

Gazdálkodó szervezet /egyéni vállalkozó neve
Székhelye/lakóhelye
Cégjegyzék száma
Adószáma
Értesítési cím
Telefonszám
Email
A gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult
személy neve
Lakóhelye
Egyéni vállalkozó hatósági nyilvántartási száma
Kiállító hatóság

A gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozás
személyesen közreműködő tagjának/
alkalmazottjának/foglalkoztatottjának neve
A tag/alkalmazott nyilvántartási sorszáma
Kiállító hatóság
Szolgáltatás során használni kívánt nyelv
A hatósággal való kapcsolattartás módja**

írásban postai úton / elektronikus emailben

NYILATKOZATOK
Nyilatkozata egyéni vállalkozónak: Kijelentem, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelői és közvetítői tevékenységtől eltiltó jogerős
bíró ítélet hatálya alatt nem állok,
c) pontja szerinti gazdasági társaság vezető tisztségviselői tevékenységének ellátását kizáró körülmény nem
áll fenn velem szemben.
Nyilatkozata gazdálkodó szervezetnek: Kijelentem, hogy a bíróság nem rendelt el felszámolási vagy
kényszertörlési eljárást a gazdálkodó szervezet ellen.
Nyilatkozom, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelek

nem szerepelek**

Harmadik személy részére a törvényben meghatározott nyilvános adatokon kívül egyéb adataim
kiadásához hozzájárulok:
IGEN
NEM**

Budapest, 201………………..
…………………………………………………
bejelentő aláírása

A HATÓSÁG TÖLTI KI!
A bejelentő személyazonosságát és a kérelemben foglalt személyes adatokat a
........................................ számú személyazonosító igazolvány és a ........................................ számú lakcímet
igazoló hatósági igazolvány alapján ellenőriztem.
Budapest, ..........................................
……………………………………
ügyintéző aláírása
*Egyéni vállalkozó abban az esetben tölti ki, ha a tevékenységet foglalkoztatottja által gyakorolja
**A megfelelő rész aláhúzandó!

