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Bejelentés a vállalkozó
kivitelezők nyilvántartásba

vételéhez

(191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35.§)

Alapadatok
Az igénylő vállalkozás/vállalkozó teljes neve: ALAP-GEO Mérnöki Szolgáltató Kft.

A vállalkozás bejegyzésének helye: Magyarország

Belföldi vállalkozás székhely címe:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4964 Fülesd,
Fő u. 26.

Cégjegyzék szám: 15-09-076940

Adószám: 14156465215

A vállalkozó kivitelezői tevékenység kezdete 2013 év 01 hónap

Elérhetőségi adatok *
E-mail: szanto.roland@alapgeo.hu

Telefon: +36304329646

Fax:
* Nem járulok hozzá ahhoz, hogy a nyilvántartási szám igénylő lapon közölt elérhetőségi adataimat
(e-mail, tel., fax.) a regisztráló hatóság (kamara) nyilvánosságra hozza.

Kapcsolattartó adatai
Kapcsolattartó neve: Szántó Roland

E-mail:
Telefonszám: +36304329646

Fax:
Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank
Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj
megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kérjük átutalni.

Az igazgatási szolgáltatási díjat befizettem. A befizetés módja: Átutalás.

A befizetés/átutalás dátuma: 2013 év 01 hónap 17 nap

A regisztráció igénylés ideje: 2013 év 01 hónap 17 nap 16:00:28
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Vállalkozó vagy vállalkozás
átlagos állományi létszáma
(statisztikai létszám)

Év Statisztikai létszám
2013 2-10

A cégnyilvántartásba vagy a
vállalkozói igazolványba
bejegyzett (építőipari
kivitelezéssel kapcsolatos)
tevékenységi köre(i)

TEÁOR Megnevezés
4291 Vízi létesítmény építése

4311 Bontás

4312 Építési terület előkészítése

4313 Talajmintavétel, próbafúrás

A vállalkozás/vállalkozó által
ténylegesen végzett - bejelentett
- építőipari kivitelezési
tevékenységi köre(i)

TEÁOR Megnevezés
422105 Kútfúrás

4291 Vízi létesítmény építése

431301 Talajmintavétel, próbafúrás

Telephely(ek)

A vállalkozás 1. belföldi telephelyének címe:
Pest megye
2111 Szada,
Liget u. 25.

A vállalkozó kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkások
száma a foglalkoztatásuk módja szerint

Megnevezése Összesen
(fő)

Ebből a foglalkoztatás módja szerint:

tagsági
jogviszonyban

(fő)

alkalmazotti
jogviszonyban

(fő)

egyéb,
munka-végzésre

irányuló
jogviszonyban
(pl.: megbízás)

(fő)
Mélyfúró 1 1

Vízkútfúró 1 1
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1Nem kötelező jelleggel, önként megadható adatok

Kamarai tagság (ha van)
Szakmai kamara neve:
  Magyar Mérnöki Kamara

Kamarai azonosítója:
  01-10704

3 / 4



Csatolt dokumentumok (lásd kitöltési útmutató)
A cég/vállalkozás aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldány másolata 0 db

A határon átnyúló szolgáltatást végző vállalkozás/vállalkozó cégkivonatának másolata 0 db

Cégnyilvántartásban nem szereplő telephely/ek esetén tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés
másolata 0 db

Meghatalmazás 0 db

Telephely pótlap 0 db

Egyéb 0 db

Alávetési nyilatkozattal az MKIK mellett szervezett Választottbíróságot az
építtetővel vagy az alvállalkozóval szemben, a szerződésből eredő gazdasági

viták eldöntésére:
Nem fogadom el

Alávetési nyilatkozattal a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
működő Békéltető Testületet a természetes személy építtetővel szemben, a

szerződésből eredő fogyasztói jogviták békés rendezésére:
Nem fogadom el

Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy az Étv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkezem.

Alulírott a vállalkozás/vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselőjeként kijelentem, hogy a
nyilvántartási szám igénylő, illetve adatmódosító lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a
bejelentéshez, illetve módosításhoz csatolt - esetleges - iratok másolatai az eredetivel mindenben
megegyeznek.

Tudomásul veszem, hogy a vállalkozó kivitelezői nyilvántartásban szereplő adatokban történő
változásokat - adatmódosítási eljárás keretében - haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül
bejelentem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, vagy a területi kereskedelmi és iparkamarákhoz
továbbításra.

Kijelentem, hogy a bejelentő-, illetve adatmódosító lapon közölt adatok igazolására szolgáló
dokumentumok (cégkivonat, szerződések, munkaszerződések) teljes körűen rendelkezésemre állnak, és
azokat ellenőrzés folyamán rendelkezésre bocsátom.

Kelt: ...................., ........... év ....... hónap ....... nap

....................................
cégszerű aláírás
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