GYIK (Gyakran ismételt kérdések)
1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda?


Hétfő - Péntek

8.00-12,00

12,30-20.00 óra

2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában?


Igen van, minden nap este 8 óráig.

3./ Lehet-e időpontot foglalni az Okmányirodába?




Igen, ügyfélkapun keresztül,
a hivatal honlapján (hivatal@kaposvar.gov.hu),
személyesen a 82/501501 (775) mellékű telefonon.

4./ Hogyan és milyen okmányt lehet csináltatni kiskorúnak?


Személyi igazolványa és útlevele már születése pillanatától lehet a gyermeknek.
A személyi igazolvány igényléshez az egyik szülő, az útlevél igényléshez minkét szülő
jelenléte szükséges.



Jogosítványt kismotorra 14 éves kortól, személygépjárműre 17 éves kortól lehet szerezni
az okmány igényléshez mindkét esetben az egyik szülő jelenléte szükséges.

5./ Meddig érvényes a jogosítvány?


Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

6./ Hol lehet gépjármű adás-vételi nyomtatványt beszerezni?


A Járási Hivatlban az okmányiroda várójában, vagy a honlapjáról az okmányiroda
közlekedési igazgatási feladatairól szóló tájékoztatóból kinyomtatva.

7./ Hol lehet üzembentartói bejegyzéshez szükséges nyomtatványt beszerezni?


A Járási Hivatlban az okmányiroda várójában, vagy a honlapjáról az okmányiroda
közlekedési igazgatási feladatairól szóló tájékoztatóból kinyomtatva.

8./ Hol lehet meghatalmazás nyomtatványt beszerezni?


A Járási Hivatalban az okmányiroda várójában, vagy a honlapjáról az okmányiroda
feladatairól szóló tájékoztatóból kinyomtatva.

9./ A lakcím változás bejelentésnél a család összes érintett tagjának jelen kell-e lennie?


Nem, elegendő, ha a család egyik nagykorú tagja intézi a családtagok lakcímbejelentését.

10./ Ha nem saját tulajdonú lakásba jelentkezik be valaki, akkor a lakás tulajdonosának jelen kell-e
lennie az ügyintézésnél?


Nem szükséges, de szállásadóként az lakcímbejelentő lapot alá kell írnia.

11./ Mennyi idő alatt készülnek el az okmányok?


A lakcím igazolvány, forgalmi engedély azonnal.



A személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány általában 30 napon belül.

12./ Kell-e még vállalkozói igazolvány az egyéni vállalkozók részére?



Nem, a jelenlegi szabályozás szerint a nyilvántartásba vétel alapján lehet egyéni
vállalkozói tevékenységet végezni. A nyilvántartásba vételről díjmentesen kiállított
igazolás elegendő.

13./ Mi szükséges az ügyfélkapu regisztrációhoz?


14./

Az ügyfélkapu regisztrációhoz személyazonosságot igazoló érvényes okirat ( személyi
igazolvány, útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély, és lakcímkártya ), valamint
érvényes email cím szükséges.

Intézhető-e az ügyfélkapu
közreműködésével?


regisztráció,

valamint

a

megszüntetés

meghatalmazott

Nem, az ügyfélkapu regisztráció és a megszüntetés kizárólag személyesen intézhető.

15./ Interneten keresztül módosíthatom-e az ügyfélkapu regisztráció során megadott adataimat?


16./

Amennyiben aktív az ügyfélkapuja, nem szükséges személyesen
Okmányirodában, azt a www.magyarorszag.hu internetes oldalon,
szolgáltatáson belül megváltoztathatja.

Egyéni vállalkozás
Okmányirodában?


alapításához

szükséges-e

erkölcsi

bizonyítványt

megjelenni az
az ügyfélkapu
bemutatnom

az

Nem szükséges erkölcsi bizonyítvány, a kérelem adatlapon az ügyfélnek kell nyilatkoznia
arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az egyéni vállalkozói tevékenységet kizáró okok
közül az alábbiak:
 közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon elleni
bűncselekmény miatt jogerős, végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet hatálya,
amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül
 szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó
szabadságvesztést kiszabó ítélet hatálya, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesül.
A nyilatkozatban foglaltakat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal utólag ellenőrzi.

17./ Intézhető-e egyéni vállalkozói ügyintézés a könyvelőm ügyfélkapuján keresztül?


Nem, kizárólag saját részre regisztrált ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető az
ügyintézés.

18./ Megváltozott az egyéni vállalkozásom székhelyének, telephelyének címe, továbbá a tevékenységi
köröm. A változást az Apeh-hoz kell bejelentem elektronikus úton?


Nem. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 14. § (1)
bekezdése szerint az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását,
ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is, a változástól
számított 15 napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon az
Okmányirodába bejelenteni. Az adatváltozást az Okmányiroda küldi tovább az APEH és a
KSH felé, az e célra létrehozott számítógépes rendszer útján.

19./ Mely honlapon találom meg az egyéni vállalkozással kapcsolatos kérelem nyomtatványokat?


Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére, továbbá a változás
bejelentésre szolgáló elektronikus űrlapok a www.nyilvantarto.hu oldalról tölthetőek le.

20./ Szüneteltethető-e az egyéni vállalkozói tevékenység? Ha igen, akkor azt milyen módon tudom
bejelenteni?



Igen, 2010. január 1. óta újra lehetőség van az egyéni vállalkozói tevékenység
szüneteltetésére. A kérelmet elektronikus úton, a saját részre regisztrált ügyfélkapun
keresztül, a www.nyilvantarto.hu oldalról letölthető változás bejelentésre szolgáló adatlapon
kell bejelenteni. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szünetelésének
feltétele, hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát személyesen vagy postai úton leadja. A
vállalkozói tevékenység legalább 1 hónapig és legfeljebb 5 évig szüneteltethető.

21./ Adatváltozást jelentettem be elektronikus úton az Okmányirodába. Le kell-e adnom vállalkozói
igazolványomat?


Igen. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének feltétele, hogy az
egyéni vállalkozó a birtokában lévő vállalkozói igazolványát leadja.

22./ Szakképesítéshez kötött tevékenységgel szeretném bővíteni tevékenységi körömet, de nem
rendelkezem a szükséges végzettséggel. Hogy tudom ezt megoldani?


Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 16.§ (2) bekezdése
szerint: "Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide
nem értve az önkormányzati rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek
maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő,
általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel
rendelkezik."

23./ Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?
 Az egyéni vállalkozók nyilvántartása bárki számára ingyenesen elérhető a www.
nyilvantarto.hu oldalról. A lekérdezéshez azonban ismerni kell az egyéni vállalkozó
adószámát, nyilvántartási számát, vagy egyéni vállalkozói igazolványának számát.

