
i k t a t ó b é l y e g z ő  

Illetékbélyeg helye 

 
Előzményi irat:  

 
 
 

BEJELENTÉS 
 

üzletszer űen végzett társasház-kezel ői és  
üzletszer űen végzett ingatlankezel ői tevékenység folytatásáról 

̶  a  499/2017.(XII.29.) Kormányrendelet szerint  ̶ 
 
 

1. A szolgáltatást nyújtó adatai: 
neve:  

címe:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  
Nyilatkozat a kapcsolattartás módjáról:  
� írásban  � postai úton  � személyesen átadott irat útján � kézbesítési megha-
talmazott útján  � a hatóság kézbesítője útján  � kézbesítési ügygondnok útján   
� hirdetményi úton  � cégkapun � hivatali kapun � szóban  

2. A folytatni kívánt tevékenység: 

üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység  

üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység  

3. A szakképesítést tanúsító bizonyítvány (oklevél)  adatai: 

száma:  

kiállító intézmény neve:  

kiadás helye és időpontja:  

4. A munkáltató adatai: 

neve:  

székhelye:  

5. A szolgáltatás nyújtása során használni kívánt n yelv (nyelvek): 
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6. Csatolt okiratok  
 csatolva 

1. Szakképesítést tanúsító bizonyítvány  (oklevél) hiteles másolata  igen nem 

2. 30 napnál nem régebben kiállított okirat , amely szerint a szolgálta-
tást nyújtó köztartozásmentes adózó  (kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó 
szerepel a köztartozásmentes adatbázisban) 

igen nem 

3. Egyéni vállalkozó mu nkáltató esetén  – ha a szolgáltatásnyújtásra 
személyesen közreműködő tagja, vagy alkalmazottja által jogosult – 
egyéni vállalkozók  hatósági nyilvántartásba vételér ől szóló igazo-
lás  hiteles másolata 

igen nem 

4. Egyéb gazdálkodó szervezet munkáltató esetén  – ha a szolgálta-
tás nyújtásra személyesen közreműködő tagja, vagy alkalmazottja által 
jogosult – 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat  

igen nem 

5. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítván y (büntetlen 
előélet igazolása; valamint, hogy nem áll  a bejelentés tárgyát képező 
szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás ha-
tálya alatt ) 

igen nem 

6. Lakóhely, ill. székhely szerint illetékes önkormányzati adóhatósá g-
nál fennálló köztartozás-mentesség  igazolás hiteles másolata 

igen nem 

 
 
Alulírott kijelentem, hogy az adatok a valóságnak m egfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szerepl ő adatok változását legké-
sőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hat óság részére köteles va-
gyok bejelenteni. 
 
 
 
 
……………., 20…..év ………………….hónap, ……napján 
 
 
 

……………………………………… 
      bejelentő aláírása  

 
 


