3.000 Ft
Illetékbélyeg helye

BEJELENTÉS
- gazdálkodó szervezet részére
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében valamint, az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,
valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának
feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletében foglalt
kötelezettség alapján gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó*
-

ingatlanközvetítő,** OKJ szám:…………………………………………………………..

-

ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő ** OKJ szám:………………………………………

tevékenységének megkezdését, folytatását bejelentem az alábbiak szerint.
Gazdálkodó szervezet /egyéni vállalkozó
neve:……………………………………………………………………………………………….
Székhelye/lakóhelye:………………………………………………………………………………
Tevékenysége:

INGATLANÜGYNÖKI Tevékenység

Cégjegyzék száma: …………………………Adószáma:………………………………………….
Egyéni vállalkozó hatósági nyilvántartásba vétel száma:……………………………………….
A gazdálkodó szervezet/egyéni vállakozó/ képviseletre jogosult személy
neve:………………………………………………………………………………………………..
lakóhelye:………………………………………………………………………………………..…
A gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozás e tevékenységben személyesen közreműködő
tagjának vagy alkalmazottjának
neve:……………………………………………………………………………………………..…
A tag/alkalmazott részére kiadott Polg. Hiv. által kiállított igazolás dátuma:……………..……..
sorszáma:…………………………………… iktatószáma: ………………………………………
Kiállító hatóság/Polgármesteri Hivatal/:. …………………………………………………………
Szolgáltatás során használni kívánt nyelv:………………………………………………………
Telefon:………………….…..………………………………..
Email:……………………………………………………..….
*egyéni vállalkozó abban az esetben tölti ki, ha a tevékenységet foglalkoztatottja által gyakorolja
**tag/alkalmazott szakképesítésének megfelelő tevékenység aláhúzandó

Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy a gazdálkodó szervezetet a bíróság nem tiltotta el jogerősen a tevékenység
folytatásától, a tevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt.
Kijelentem, hogy a bíróság nem rendelt el felszámolási eljárást a gazdálkodó szervezet ellen.
Kijelentem, hogy a cégbíróság nem törölt hivatalból a cégnyilvántartásból / hatósági
nyilvántartásból.
Kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Szolnok.………………..
……………………………………
a képviseletre jogosult(ak) aláírása

A gazdálkodó szervezet a bejelentéshez csatolja:
közokiratot mely szerint a bejelentő:
o NAV köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a
köztartozásmentes adózói nyilvántartásban
o a bejelentő székhelye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal- önkormányzati
adóhatóság iparűzési adóról nullás igazolás, köztartozásmentes igazolása
cégkivonatot
tag/alkalmazott részére hatóság/Polg.Hiv./ által kiállított igazolás/határozat másolatát
tag/alkalmazott részére kiállított munkáltatói igazolást

-

-

Egyéni vállalkozó - abban az esetben, ha a tevékenységet foglalkoztatottja által gyakorolja a bejelentéshez csatolja:
közokiratot mely szerint a bejelentő:
o NAV köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a
köztartozásmentes adózói nyilvántartásban
o a bejelentő székhelye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal- önkormányzati
adóhatóság köztartozásmentes igazolást, iparűzési adóról nullás igazolást

-

-

az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát
tag/alkalmazott részére hatóság/Polg.Hiv./ által kiállított igazolás/határozat másolatát
alkalmazott részére kiállított munkáltatói igazolást, munkaszerződés másolatát

Ügyvédi Iroda:
Amennyiben ügyvéd/ feladatkörében jogtanácsos a fentieken túl:
-

jogi szakvizsgát igazoló okirat másolatát
Ügyvédi Iroda Kamarai tagságról határozat másolat
az ügyvéd lajstromba vételről határozatot másolat

