
 

Nyilvántartási szám:  

 
 

B E J E L E N T É S 
Üzletszerű ingatlanközvetítői, 

üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához 
magánszemélyek, egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek részére 

 
 
A bejelentő adatai: 

Neve: ............................................................................................................................................  

Születési hely:  ..............................................  Születési idő:  .......................................................  

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

Székhelyének címe / Állandó lakcíme: 

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

Értesítési cím: 

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

Telefonszáma:  ..............................................................................................................................  

Szolgáltatási tevékenység: 

� ingatlanközvetítői tevékenység 
� ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység 

 

Magánszemély bejelentő esetén: 

� egyéni vállalkozásban folytatom a tevékenységet 
 

egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ...........................................................................  
 

� gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja 
Munkáltató neve, székhelye és cégjegyzékszáma: 

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

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

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

Bizonyítvány (oklevél) száma: ......................................................................................................  

Kiállító intézmény neve:  ..............................................................................................................  

A kiadás helye és időpontja: .........................................................................................................  

 

Figyelem!
Öntapadó jegyzet
A dokumentum elektronikusan kitölthető!



 

Gazdálkodó szervezet bejelentő esetén: 

Cégjegyzékszám:  ..........................................................................................................................  

Iroda fantázianeve: .......................................................................................................................  

Címe:  ............................................................................................................................................  

Képviseletre jogosult személy neve: ............................................................................................  

Címe:  ............................................................................................................................................  

Személyesen közreműködő tag neve:  ........................................................................................  

Részére kiadott engedély/nyilvántartási száma:  ......................................................................  

 

 

 

A szolgáltatás során használni kívánt nyelv (nyelvek):  ................................................................  

A hatósággal való kapcsolattartás módja: ...................................................................................  

Nyilatkozom, hogy a NAV internetes honlapján közzétett köztartozásmentes adózói 
adatbázisban szerepelek. 

Adószám:  ...................................................................................................................................  

 

Nyíregyháza, 20 .................................................  

 

 

  --------------------------------------------  
 bejelentő aláírása / bélyegző 

  



 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 ......................................................................................................................................................  
 Név, lakóhely 
 
 ......................................................................................................................................................  
 Születési hely, idő, anyja neve 
 
Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenységem folytatásának hatósági ellenőrzése ügyében 
az ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóság a bűnügyi nyilvántartó szervet megkeresheti annak 
igazolására, hogy büntetlen előéletű vagyok, illetve nem állok az ingatlanközvetítői 
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 
Ezen nyilatkozatom az ingatlanközvetítői névjegyzékbe való felvétel évétől annak törlésig 
érvényes. 
 
Nyíregyháza, 20………………………………… 
 
  .......................................................  
 Szolgáltató aláírása 

 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 ......................................................................................................................................................  
 Név, lakóhely 
 
 ......................................................................................................................................................  
 Születési hely, idő, anyja neve 
 
Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységem folytatásának hatósági 
ellenőrzése ügyében az ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóság a bűnügyi nyilvántartó szervet 
megkeresheti annak igazolására, hogy büntetlen előéletű vagyok, illetve nem állok az 
ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt. 
Ezen nyilatkozatom az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzékbe való felvétel évétől 
annak törlésig érvényes. 
 
Nyíregyháza, 20………………………………… 
 
  .......................................................  
 Szolgáltató aláírása 
  



 

 
Csatolandó mellékletek: 

− Magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál szakképesítést tanúsító bizonyítvány 
− Magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a 

büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát 
képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

− Harminc napnál nem régebben NAV által kiállított közokirat, amely szerint a 
szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (egyéni vállalkozó és gazdálkodó 
szervezet esetén) 

− Köztartozás mentességet igazoló okirat a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint 
illetékes önkormányzat adóhatóságától (cég és egyéni vállalkozó esetén) 

− Aláírási címpéldány 
− Magánszemélyek esetén, a munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű 

aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás mely szerint a 
gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy 
foglalkoztatottja 

− Gazdálkodó szervezet esetén erkölcsi bizonyítvány, mely a gazdálkodó szervezet 
szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosa esetében az üzleti jó hírnév 
keretében igazolja 
a) a büntetlen előéletet, 
b) annak tényét, hogy nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
c) annak tényét, hogy jelen a bejelentést megelőző 5 éven belül a nyilvántartásból 
ca) természetes személyként nem törölték, továbbá 
cb) olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt. 
szerinti tényleges tulajdonosa volt, nem került törlésre.  
 

 
 
 
 

Tájékoztató a kérelem benyújtásához 
 
A kérelem elektronikusan az epapir.gov.hu honlapról E-PAPÍR szolgáltatáson keresztül 
nyújtható be. 

Címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás 
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek 
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