
 

B E J E L E N T É S  
-  t e r m é s z e t e s  s z e m é l y e k  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 szóló 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 természetes személy tevékenységem 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 

 

Családi és utónév  

Születési családi és utónév  

Anyja neve  

Születési hely, idő  

Lakóhely  

Értesítési cím  

Telefonszám  

Email   

Szakképzettséget tanúsító bizonyítvány 
száma 

 

A kiállító intézmény neve  

A kiállítás helye és ideje  

OKJ szám  

Munkáltató neve  



Munkáltató székhelye  

Munkáltató ingatlanközvetítői névjegyzékbeli 
nyilvántartási száma 

 

Amennyiben egyéni vállalkozóként végzi a 
tevékenységet, az egyéni vállalkozói 
nyilvántartási száma 

 

Egyéni vállalkozó székhelye  

Szolgáltatás során használni kívánt nyelv  

A hatósággal való kapcsolattartás módja** írásban postai úton / elektronikus emailben 

 
NYILATKOZAT 

 
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.  

 
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 
 
 
 
 

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 

 
 
** Kérjük, hogy a megfelelő választ aláhúzással jelezze! 
 


