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ÜZLETSZERŰEN VÉGZETT TÁRSASHÁZKEZELŐI ÉS / VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG 
FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

 

1. Tevékenység jellege:  

   üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység                    

   üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység 

 

(Mindkét tevékenység ellátása esetén külön nyilvántartási szám alatt kell felvinni a kétféle szolgáltatást.) 

 

Adatlap kitöltésének oka: 

 új szolgáltatás 

 működő szolgáltatás adatmódosítása 

 szolgáltatás törlése a nyilvántartásból 

 adatszolgáltatás ellenőrzés céljából 

 

2. A szolgáltató: 

 Természetes személy, aki szakképesítéssel rendelkezik és gazdálkodó szervezet személyesen 

közreműködő tagja, alkalmazottja, vagy foglalkoztatottja. 

  

 Gazdálkodó szervezet, amely legalább egy személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni 

vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan - foglalkoztatottal rendelkezik, 

aki a nyilvántartásban szerepel. 

3. A szolgáltató adatai: 

Természetes személy esetén: 

3.1.Neve:……………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Lakcím:…………………………………………………………………………………………….. 

3.3. Levelezési cím:……………………………………………………………………………………. 

3.4. Telefonszáma:…………………………………………………………………………………….. 

3.5. Elektronikus levelezési címe:……………………………………………………………………. 

3.6. Születési hely idő:…………………………………………………………………………………. 

3.7.Anyja neve:……………………………………………………………………………………….... 

       3.8.Adóazonosító jel:…………………………………………………………………………………. 

       3.9.A szolgáltatási tevékenység során használt nyelv:…………………………………………… 
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       3.10.Hatósággal való kapcsolattartás módja (írásban, elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, 

személyesen vagy írásbelinek nem minősülő elektronikus úton):………………………….. 

       3.11.Munkáltatóra/foglalkoztatóra vonatkozó adatok: 

Neve:……………………………………………………………………………………………….. 

 Cégjegyzékszáma:……………………………………………………………………………….. 

Üzletszerű társasház/ingatlankezelői nyilvántartásban szerepel-e?................................... 

Nyilvántartásba vétel helye:…………………………………………………………………….. 

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

 

Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó esetén  

       3.12.Szolgáltató neve:…………………………………………………………………………………. 

       3.13.Rövid neve:……………………………………………………………………………………….. 

       3.14.A szolgáltató székhelye:…………………………………………………………………………. 

       3.15.Levezési címe:……………………………………………………………………………………. 

       3.16.Telefonszáma:……………………………………………………………………………………. 

3.17.Elektronikus levelezési címe:…………………………………………………………………… 

3.18.Cégjegyzékszáma:……………………………………………………………………………… 

3.19.Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:……………………………………………………..... 

3.20. Adószáma:……………………………………………………………………………………….. 

3.21. A szolgáltatási tevékenység során használt nyelv:………………………………………….. 

3.22.Gazdálkodó szervezet esetén a képviseletre jogosult személy: 

Neve:………………………………………………………………….……………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye:…………………………………………….………………………………………..  

Születési ideje:………………………………………….…………………………………………… 

Állandó lakcíme:……………………………………..…………………………………………….... 

Levelezési címe:……………………………………..……………………………………………… 

Telefonszáma……………………………………………………………………………………….. 
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4. Gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó esetén szakképesítéssel rendelkező személy(ek) 

4.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………….………….. 

Jogállása társaságban: 

 Tag 

 Alkalmazott 

 

Jogállása egyéni vállalkozónál: 

 Saját jog 

 Alkalmazott 

 Segítő családtag 

 Bedolgozó 

A szakképzettséget igazoló bizonyítvány adatai: 

 Társasházkezelő  

 Ingatlankezelő      

Száma: …………………………………. 

Szakképesítés azonosító száma: ………………………………….                              

 

4.2. Neve: ……………………………………………………………………………………………….………….. 

Jogállása társaságban: 

 Tag 

 Alkalmazott 

 

Jogállása egyéni vállalkozónál: 

 Saját jog 

 Alkalmazott 

 Segítő családtag 

 Bedolgozó 

A szakképzettséget igazoló bizonyítvány adatai: 

 Társasházkezelő  

 Ingatlankezelő      

Száma: …………………………………. 

Szakképesítés azonosító száma: ………………………………….                              

 

 

 

 

 

 

A 499/2017 (XII.29.) Kormány rendelet szerint szolgáltatási tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet szolgáltató 

végezhet, amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti 

ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely 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 hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartásban szerepel. 
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5. Csatolandó mellékletek 

Természetes személy: 

1. Szakképesítést tanúsító bizonyítvány másolata 

2. 30 napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó 

kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban  

3. 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolás települési önkormányzattól  

4. Munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebbi igazolás 

a foglalkoztatásról és a tevékenységi körről. 

5. Erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a szolgáltatást nyújtó büntetlen előéletű, valamint a 

szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll tevékenységtől eltiltó bírói ítélet hatálya alatt.  

 

Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó: 

1. Szakképesítést tanúsító bizonyítvány másolata 

2. 30 napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó 

kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban  

3. 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolás települési önkormányzattól  

4. Erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a szolgáltatást nyújtó büntetlen előéletű, valamint a 

szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll tevékenységtől eltiltó bírói ítélet hatálya alatt.  

 

 
Nyilatkozat 

 

 Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól 

számított 5 munkanapon belül a hatóság részére köteles vagyok bejelenteni. 

 A gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást nem rendelt el. 

 A gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból nem törölte a cégnyilvántartásból. 

 Egyéni vállalkozó szolgáltatót a hatóság nem törölte az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 

……………………….., 20…... ……………. hó .… nap. 

 

………………………………………… 

                                                                                                                   aláírás/cégszerű aláírás 

 

 


