
Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység megkezdésének bejelentése

Hatáskörrel  rendelkező
szervezet Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatala

Illetékesség

Az  üzletszerű társasházkezelői tevékenység tekintetében illetékes
hatóságként  a  szolgáltató  lakóhelye  vagy  székhelye  szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala jár el.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatala

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

A kérelemhez csatolni kell: 
 a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatát; 
 a  3.000,-  Ft  összegű  eljárási  illetéknek  a  Magyar

Államkincstárnál  vezetett  10032000-  01012107  számú
eljárási illetékbevételi számlára történő megfizetését igazoló
készpénzátutalási  megbízás  másolatát  vagy  a
számlavezető intézet igazolását az átutalásról; 

 amennyiben a szolgáltató tevékenységet olyan gazdálkodó
szervezet  személyesen  közreműködő  tagja,  alkalmazottja
vagy foglalkoztatottja végzi, melynek tevékenységi köre az
általa  nyújtani  kívánt,  mindenkor  hatályos  TEÁOR
nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy ingatlankezelési
szolgáltatásra  is  kiterjed,  akkor  a  munkáltató  vagy  a
foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30
napnál nem régebbi igazolást; 

 90  napnál  nem  régebbi  cégkivonatot,  egyéni  vállalkozó
esetében  pedig  az  egyéni  vállalkozók  hatósági
nyilvántartásba vételről szóló igazolás hiteles másolatát; 

 a  bejelentő  lakóhelye  vagy  székhelye  szerint  illetékes
önkormányzati  adóhatóság  30  napnál  nem  régebben
kiállított közokiratát a köztartozás-mentességről;

 a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított közokiratot a
köztartozás-mentességről,  ha  a  bejelentő  a  bejelentés
benyújtásának  időpontjában  nem  szerepel  a
köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási  szolgáltatási
díj 3.000,- Ft

Ügyintézési határidő A járási hivatal a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul
ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló
2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott követelményeknek.

Amennyiben  a  bejelentés  megfelel  a  szolgáltatási  tevékenység
megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló
2009.  évi  LXXVI.  törvényben  meghatározott  követelményeknek,
valamint  az eljárási  illetéket  vagy igazgatási  szolgáltatási  díjat  is
megfizették, akkor legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított
8 napon belül,  a  járási  hivatal  a bejelentést  tevőt  erről  a tényről
igazolás megküldésével értesíti.

Amennyiben  a  bejelentés  nem  felel  meg  a  szolgáltatási
tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának  általános
szabályairól  szóló  2009.  évi  LXXVI.  törvényben  meghatározott



követelményeknek, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket vagy
igazgatási  szolgáltatási  díjat  és  a  szolgáltató  nem  részesült
költségmentességben,  akkor  a  járási  hivatal,  a  bejelentés
hiányainak  megjelölése  mellett  figyelmezteti  a  szolgáltatót  a
tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a járási hivatal a szolgáltatót
a bejelentés megérkezését követő naptól számított 15 napon belül
hivatalból  nyilvántartásba  veszi,  kivéve,  ha  a  bejelentés  alapján
folytatott  ellenőrzési  eljárás  keretében  megállapította,  hogy  a
szolgáltató  nem  felel  meg  az  adott  szolgáltatási  tevékenység
megkezdésére  és  folytatására  való  jogosultságot  szabályozó
jogszabályban foglalt előírásoknak.

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)
benyújtásának módja

A kérelem benyújtható postai úton vagy személyesen az illetékes
járási hivatalnál.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

A szolgáltatási tevékenység leírása:

A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló
törvényben  meghatározottak  szerinti  önálló,  üzletszerűen  -
nyereség  elérése  érdekében  rendszeresen,  gazdasági
kockázatvállalás  mellett  -  végzett  gazdasági  tevékenység,
amelynek keretében a társasházkezelő

 a  társasház  adottságainak  ismeretében  -  gazdasági
elemzés alapján - ajánlatot  készít  az épület  fenntartására
vonatkozóan;

 a  tulajdonostársakkal  kötött  megbízási  szerződésben
foglaltak szerint  szervezi  az üzemeltetési  és karbantartási
feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat;

 a  megbízási  szerződés  alapján  javaslatokat  dolgoz  ki  a
társasház  gazdálkodása,  a  közös  tulajdonú  épületrészek
hasznosítása kérdéseiben. 

A  társasházkezelés a  gazdasági  tevékenységek  egységes
osztályozási  rendszerében (TEÁOR'08)  a  68  Ingatlanügyletek
ágazatban  a  68.3  Ingatlanügynöki,  -kezelési  szolgáltatás
alágazaton belül a 68.32 Ingatlankezelés szakágazatba tartozik.

Aki  üzletszerűen  kíván  társasházkezelői  tevékenységet  folytatni,
köteles  az  erre  irányuló  szándékát  az  ingatlanvállalkozás-
felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

A  természetes  személy  társasházkezelőre  vonatkozó
követelmények:

Az  üzletszerűen  végzett  társasházkezelői  szolgáltatási
tevékenység  megkezdésének,  illetve  folytatásának
feltétele természetes személy esetében, hogy:

 rendelkezzen  a  nemzetgazdasági  miniszter  hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló  miniszteri  rendelet  szerinti  társasházkezelői
szakképesítéssel; 

 büntetlen előéletű legyen;
 a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya



alatt;
 köztartozásmentes adózó legyen; 
 olyan  gazdálkodó  szervezet  személyesen  közreműködő

tagja,  alkalmazottja  vagy foglalkoztatottja  legyen,  melynek
tevékenységi  köre  az  általa  nyújtani  kívánt,  mindenkor
hatályos  TEÁOR  nómenklatúra  szerinti  társasházkezelési
szolgáltatásra is kiterjed. 

A  gazdálkodó  szervezet  társasházkezelőre  vonatkozó
követelmények:

Az  üzletszerűen  végzett  társasházkezelői  szolgáltatási
tevékenység  megkezdésének,  illetve  folytatásának  feltétele
gazdálkodó szervezet esetében, hogy:

 a  tevékenységi  köre  az  általa  nyújtani  kívánt,  mindenkor
hatályos  TEÁOR  nómenklatúra  szerinti  társasházkezelési
szolgáltatásra is kiterjedjen;

 legalább  egy  olyan  személyesen  közreműködő  taggal,
alkalmazottal  vagy  -  egyéni  vállalkozó  esetén,  ha  a
tevékenységet  nem  maga  látja  el,  legalább  egy  olyan  -
foglalkoztatottal rendelkezzen, aki a hatóság által vezetett,
általa  nyújtani  kívánt  szolgáltatásra  vonatkozó,  a
társasházkezelő,  az  ingatlankezelő,  az  ingatlanközvetítő,
valamint  az  ingatlanvagyon-értékelő  és  -közvetítő
szolgáltatói  tevékenység üzletszerűen történő végzésének
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
szóló  499/2017.  (XII.29.)  Korm.  rendelet  szerinti
nyilvántartásban szerepel.

A bejelentés benyújtása és kötelező tartalmi elemei:

Az  üzletszerű  társasházkezelői  tevékenység  megkezdésére  és
folytatására irányuló,  természetes személy által  tett bejelentésben
meg kell jelölni:

 a szolgáltató nevét;
 a szolgáltató lakcímét;
 a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését;
 a  szolgáltatást  nyújtó  szakképesítését  tanúsító

bizonyítványának  a  számát,  a  kiállító  intézmény
megjelölését, a kiadás helyét és időpontját;

 a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét;
 a  szolgáltatás  nyújtása  során  használni  kívánt  nyelv

(nyelvek) megjelölését;
 a hatósággal való kapcsolattartás módját.

Gazdálkodó  szervezet esetében  az  üzletszerű  társasházkezelői
tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentésben
meg kell jelölni:

 a szolgáltató nevét;
 a szolgáltató székhelyét;
 a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését;
 a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó

esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát;
 a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét
 a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén a



saját - nevét, lakóhelyét;
 a gazdálkodó  szervezet  személyesen közreműködő tagja,

alkalmazottja  vagy  foglalkoztatottja  nevét,  nyilvántartásba
vételi számát;

 a hatósággal való kapcsolattartás módját;
 a  szolgáltatás  nyújtása  során  használni  kívánt  nyelv

(nyelvek) megjelölését. 

Ha  a  bejelentő  a  bejelentésben  foglaltak  igazolására  szolgáló
dokumentumokat  -  természetes  személy  bejelentő  esetében  a
szakképesítést  tanúsító  bizonyítvány  kivételével  -  nem  csatolja,
akkor a hatóság a bejelentés feltételeinek megállapítása érdekében
adatszolgáltatási  kérelemmel  fordul  a  nyilvántartást  vezető
hatósághoz. 

A  hatóság  a  bejelentés  ellenőrzése  során  a  büntetlen  előéletet,
valamint  a társasházkezelő tevékenység folytatásától  való eltiltás
hiányát  a  bűnügyi  nyilvántartási  rendszerről,  az  Európai  Unió
tagállamainak  bíróságai  által  magyar  állampolgárokkal  szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
71. § (2) bekezdése szerint vizsgálja.

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén irányadó szabályok a
fentiektől eltérnek.

A járási hivatal feladatai a bejelentés alapján:

A járási hivatal a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul
ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló
2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott követelményeknek.

Amennyiben  a  bejelentés  megfelel  a  szolgáltatási  tevékenység
megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló
2009.  évi  LXXVI.  törvényben  meghatározott  követelményeknek,
valamint  az eljárási  illetéket  vagy igazgatási  szolgáltatási  díjat  is
megfizették, akkor legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított
8 napon belül,  a  járási  hivatal  a bejelentést  tevőt  erről  a tényről
igazolás megküldésével értesíti.

Amennyiben  a  bejelentés  nem  felel  meg  a  szolgáltatási
tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának  általános
szabályairól  szóló  2009.  évi  LXXVI.  törvényben  meghatározott
követelményeknek, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket vagy
igazgatási  szolgáltatási  díjat  és  a  szolgáltató  nem  részesült
költségmentességben,  akkor  a  járási  hivatal,  a  bejelentés
hiányainak  megjelölése  mellett  figyelmezteti  a  szolgáltatót  a
tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása:

A bejelentéssel  összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét
ellátó  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  a  társasházkezelőt  a
bejelentés  megérkezését  követő naptól  számított  15 napon belül
hivatalból  nyilvántartásba  veszi,  kivéve,  ha  a  bejelentés  alapján
folytatott  ellenőrzési  eljárás  keretében  megállapította,  hogy  a
szolgáltató  nem  felel  meg  a  tevékenység  megkezdésére  és
folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek. 



A járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  az  üzletszerű  társasházkezelői
tevékenység  végzésére  jogosult,  bejelentést  tevő  természetes
személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, a folytatni
kívánt  szolgáltatási  tevékenység  megjelölése,  a  nyilvántartásba
vétel  időpontja,  valamint  a  nyilvántartási  szám  tekintetében
közhiteles  hatósági  nyilvántartásnak  minősül.  A  nyilvántartásba
való  bejegyzésre  és  törlésre  irányuló  eljárás  során  okirati
bizonyításnak van helye.

A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége:

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltató a
bejelentést  követően  a  bejelentésben  foglalt  adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a járási
(fővárosi kerületi) hivatalnak. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az
adatváltozást  a  bejelentés  alapján  bejegyzi  a  nyilvántartásba.  A
járási (fővárosi kerületi) hivatal által vezetett nyilvántartás adataiban
bekövetkezett  változásokra vonatkozó bejelentési  kötelezettségek
teljesítésére a szolgáltatási  tevékenység bejelentésére vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  a  tevékenység  folytatásához
szükséges  adatokban  bekövetkezett  változást  a  szolgáltatónál
ellenőrzi. 

A bejelentési és változásbejelentési kötelezettség elmulasztásáért
fizetendő bírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet. Ha a szolgáltató
ugyanazon  szolgáltatási  tevékenység  tekintetében  bejelentési
kötelezettségét  ismételten  elmulasztja,  a  bírság  összege  a  fenti
bírságösszeg  másfélszeresének  megfelelő  összeg,  de  legfeljebb
75.000,- Ft.

A  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  az  üzletszerűen  végzett
társasházkezelői  tevékenység  gyakorlásának  időtartama  alatt
lefolytatott hatósági  ellenőrzés  keretében  ellenőrzi  azt  is,  hogy  a
nyilvántartásba  vett  üzletszerűen  végzett  társasházkezelői
tevékenységet  végző  személy büntetlen  előéletű,  és  nem  áll
társasházkezelői  tevékenység  folytatását  kizáró  foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a járási (fővárosi
kerületi)  hivatal  adatot  igényelhet  a  bűnügyi  nyilvántartási
rendszerből.  Az  adatigénylés  kizárólag  azon  adatra  irányulhat,
hogy a társasházkezelő büntetlen előéletű-e, és társasházkezelői
tevékenység  folytatását  kizáró  foglalkozástól  eltiltás  hatálya  alatt
áll-e.  Ezen adatokat a járási  (fővárosi kerületi)  hivatal a hatósági
ellenőrzés  időtartamára;  illetve  üzletszerűen  végzett
társasházkezelői tevékenység gyakorlásának megtiltására irányuló
eljárás jogerős befejezéséig kezeli.

Jogorvoslatok:

A  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  szolgáltatásfelügyeleti
hatáskörében  hozott  döntései  ellen  az  érdekeltek  -
jogsérelemre hivatkozással  -  a  közléstől  számított  30  napon
belül közigazgatási pert indíthatnak. 

Ügytípushoz
kapcsolódó

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény



jogszabályok jegyzéke

A  társasházkezelő,  az  ingatlankezelő,  az  ingatlanközvetítő,
valamint  az  ingatlanvagyon-értékelő  és  -közvetítő  szolgáltatói
tevékenység  üzletszerűen  történő  végzésének  feltételeiről  és  a
nyilvántartásba  vétel  részletes  szabályairól  szóló  499/2017.
(XII.29.) Korm. rendelet

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény 

A  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi
C. törvény

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi
C.  törvény  hatálya  alá  tartozó  ügyekben  eljáró  hatóságok
kijelöléséről,  valamint  a  nyilatkozattételi  kötelezettség  alá  eső
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II.21.) Korm. rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az  eljárási  illetékek  megfizetésének  és  a  megfizetés
ellenőrzésének részletes szabályairól  szóló 44/2004. (XII.20.) PM
rendelet

A  bejelentésköteles  szolgáltatási  tevékenységek  tekintetében  a
bejelentés  elmulasztása  esetén  fizetendő  bírságról,  továbbá  a
szolgáltatás  felügyeletét  ellátó  hatóságok  általános  kijelöléséről
szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Bejelentés  üzletszerűen  végzett  társasházkezelői  tevékenység
nyilvántartásba vételéhez - gazdálkodó szervezet esetében

Bejelentés  üzletszerűen  végzett  társasházkezelői  tevékenység
nyilvántartásba vételéhez - természetes személy esetében

Meghatalmazás

Időpontfoglalás Nem szükséges

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény alapján.
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