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ÜZLETSZERŰEN VÉGZETT TÁRSASHÁZ- /  

INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE
*
 

 

1. A tevékenység jellege 

 üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység 

 üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység 

 

2. A bejelentőlap kitöltésének oka: 

 új szolgáltatás bejelentése 

 nyilvántartott adatokban történt változás bejelentése 

 szolgáltatás törlése a nyilvántartásból 

 adatszolgáltatás ellenőrzés céljából 

 

3. A szolgáltató 

 természetes személy, aki jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkezik, és olyan gazdálkodó 

szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja, foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az 

általa nyújtani kívánt szolgáltatásra is kiterjed 

 gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt szolgáltatásra is kiterjed és 

legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal, vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha 

a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a 

nyilvántartásban szerepel. 

 

4. A szolgáltatót valamely ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság társasház- és/vagy ingatlankezelőként 

nyilvántartásba vette-e korábban? 

 Nem. 

 Igen. A hatóság neve: ...................................................................................................................................... 

Nyilvántartási száma:................................................................................................................................. 

Nyilvántartásba vétel időpontja.................................................................................................................. 

Döntés száma:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. A szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv(ek):....................................................................... 

 



6. A szolgáltató elérhetőségei: 

 elektronikus: ..................................................................................................................................................... 

 telefonos:........................................................................................................................................................... 

 postai: ............................................................................................................................................................... 

 

7. A szolgáltató adatai: 

7.1. Természetes személy szolgáltató esetén: 

 neve: ................................................................................................................................................................... 

 születési neve:..................................................................................................................................................... 

 állampolgársága: ................................................................................................................................................. 

 születési helye, ideje:........................................................................................................................................... 

 anyja neve:........................................................................................................................................................... 

 lakcíme: ........................................................................................................................hrsz:…………………...... 

 szakképesítés azonosító száma, a szakképesítést igazoló bizonyítvány száma:............................................... 

 munkáltatójának neve és nyilvántartásba vételi száma: ..................................................................................... 

7.2. Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó szolgáltató estén: 

 gazdálkodó szervezet neve:………...................................................................................................................... 

 gazdálkodó szervezet rövidített neve................................................................................................................... 

 cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: ................................................................... 

 székhelye / egyéni vállalkozó lakóhelye:............................................................................................................. 

 tevékenységi köre................................................................................................................................................ 

 képviseletére jogosult személy neve:.................................................................................................................. 

 képviseletére jogosult személy lakóhelye:....................................................................hrsz:…………………...... 

 személyesen közreműködő tagjának/ alkalmazottjának/ foglalkoztatottjának (a megfelelő aláhúzandó) neve 

és nyilvántartásba vételi száma: ......................................................................................................................... 

 

(8. A szolgáltatási tevékenység szüneteltetésének kezdete .............................., vége ........................................) 

 

9. Nyilatkozat: 

 A szolgáltató tudomásul veszi, hogy a bejelentés alapján nyilvántartásba vett adataiban történő változás 

esetén a változást a változástól számított legkésőbb 5 munkanapon belül a ingatlanvállalkozás-felügyeleti 

hatóság részére bejelenti. 

 A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben nem áll a tevékenységtől eltiltó 

bírói ítélet hatálya alatt. 

 A szolgáltató kijelenti, hogy gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt nem ítélték jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre. 

 A gazdasági szervezet szolgáltató kijelenti, hogy vele szemben a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési 

eljárását nem rendelt el. 

 A gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból nem törölte a cégnyilvántartásból / hatóság 

nem törölte az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 



10. Csatolandó iratok: 

A szolgáltatónak a feltételek teljesítésével összefüggésben igazolnia kell: 

a) a szakképesítés meglétét (szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata), 

b) a munkaviszony vagy foglalkoztatási jogviszony fennállását hitelt érdemlő módon, 

c) bejelentő lakóhelye/székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás 

mentességét és – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisban – az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás mentességét 

d) büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

 

A bejelentés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján illetékmentes. 

 

 

 

Kelt ................................................, 202... év ...... hó ...... napján 

 

 

.............................................................. 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékesítő és - közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény rendelkezései alapján 


