
 
B E J E L E N T É S  

-  g a z d á l k o d ó  s z e r v e z e t  r é s z é r e  -  
 
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** tevékenységének megkezdését / folytatását**  bejelentem az alábbiak szerint. 

 
 
 
 

Tevékenységi kör** 
a) üzletszerű ingatlanközvetítő 

b) üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő 

Szolgáltatási tevékenység szüneteltetése esetén annak 
kezdeti és befejező időpontja 

 

Gazdálkodó szervezet /egyéni vállalkozó neve  

Székhelye / lakóhelye  

Cégjegyzék száma / Egyéni vállalkozó hatósági 
nyilvántartási száma  

 

Kiállító hatóság  

Adószáma  

Értesítési cím  

Telefonszám  

Email  

A gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy 
neve 

 

Lakóhelye  



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 

Kijelentem, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaság vezető tisztségviselői 
tevékenységének ellátását kizáró körülmény nem áll fenn velem szemben.  
 
Üzleti jó hírnév igazolása: Kijelentem, hogy 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 4. § (4) bekezdése alapján a 
gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjét, tagját illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosát a 6. § (1) bekezdés a), c) vagy e) pontja 
alapján a bejelentést megelőző 5 éven belül a nyilvántartásból 
- természetes személyként nem törölték, továbbá 
- olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa volt, 
nem került törlésre. 
 
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, 20……………….. 

         
………………………………………………… 

         bejelentő aláírása 
 

 

 

 

** Kérjük, hogy a megfelelő választ aláhúzással jelezze! 


