
Egyéni vállalkozói engedély ügyek 

Jogosultak köre: 

 magyar állampolgár,  

 az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló 

megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és 

tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes 

más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos 

jogállást élvező személy, 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan 

személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja,  

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása 

céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel 

rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel 

rendelkező befogadott és hontalan. 

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, 

Lichtenstein, Norvégia, Svájc. 

Szükségesek iratok: 

Személyesen a kormányablakban: személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó 

személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) 

 

Elektronikus úton: webes ügysegéden keresztül „Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 

bejelentése” űrlapon kell megtenni. 

 

Nyomtatványok: 

Elektronikus úton: webes ügysegéden keresztül „Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 

bejelentése” űrlap 

 

Eljárás költsége: 

A tevékenység megkezdésének bejelentése díj és illetékmentes. 

 

Elintézés helye: 

Bármely járási hivatal Kormányablak és Okmányirodája. 

 

Ügyintézési határidő: 

Általános eljárási határidő: 21 nap. 

 



Amit még érdemes tudni: 

Sürgősségi eljárásra nincs mód. Az ügyintézési határidő okmányirodánként eltérő lehet, mivel az 

elektronikus címzésben szereplő okmányiroda adatrögzítésére épül. További tájékoztatás az eljáró 

okmányirodától kérhető. 

Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és 

folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező. 

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az " Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében " 

(ÖVTJ kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és 

tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a 

kormányablakokban vagy az okmányirodákban.  Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan 

tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. 

Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján 

hivatalunk törli a tevékenységét. 

A tevékenység akkor kezdhető meg, ha a bejelentés nyilvántartásba vételéről a bejelentő igazolást 

kap ügyfélkapus tárhelyére. 

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége, elektronikus úton, az erre szolgáló elektronikus 

nyomtatvány igénybevételével webes ügysegéden keresztül intézhető: 

 a tevékenység megkezdésének bejelentése  

 az adatváltozás bejelentése  

 a tevékenység szüneteltetésének bejelentése  

 a tevékenység folytatásának bejelentése  

 megszüntetés bejelentése  

Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető: 

 az adatváltozás bejelentése  

 a tevékenység szüneteltetésének bejelentése  

 a tevékenység folytatásának bejelentése  

Kapcsolódó jogszabályok: 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény 
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Adatváltozás bejelentése: 

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat. 

Az adatváltozást elektronikus úton, webes ügysegéden keresztül lehet bejelenteni, a "Változás 

bejelentés" űrlapon. 

Az adatváltozás bejelentése díj- és illetékmentes. 

A nyilvántartott adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni. 

A vállalkozó az adatváltozás bejelentésének nyilvántartásba vételéről igazolást kap ügyfélkapus 

tárhelyére.  

A sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre 

érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói 

nyilvántartásba bejegyezték. 

A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megváltozott adatok nyilvántartásban való 

rögzítése megtörtént -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is 

megérkezett. 

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása.(nyilvantarto.hu) 

Ha a bejelentő rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, és a változás az igazolványban szereplő 

adatokat is érint, az igazolványát le kell adnia az ország bármely Kormányablak és Okmányirodájában 

személyesen vagy postai úton. 

Ha a bejelentő az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését követően kíván külön jogszabály 

alapján engedélyköteles vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytatni, változás-bejelentési 

kötelezettségének az engedély iránti kérelem, illetve a bejelentés benyújtásával is eleget tesz. Ebben 

az esetben az engedélyező, illetve a bejelentést fogadó hatóság az engedély megadásáról, illetve a 

bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételről szóló határozatát közli a vállalkozó székhelye 

szerinti körzetközponti jegyzővel. 

A kizárólag az állami adóhatóság által nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást a 12T101E 

elektronikus űrlap kitöltésével és megküldésével bejelentheti az állami adóhatóság felé. 

Figyelem, a kitöltött elektronikus űrlapot nem a hivatalunk továbbítja az állami adóhatóság felé, hanem 

az ügyfélnek kell azt postán, személyesen, vagy ügyfélkapun keresztül elküldeni! 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas#eugyi
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/evig_nav_12t101e.zip


Az egyéni vállalkozás szüneteltetése: 

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető. Ha az 

egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt az e célra rendszeresített 

"Változás bejelentés" elektronikus űrlapon, nyilvántartási száma feltüntetésével az ügyfélkapun 

keresztül bejelenteni. 

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele az, hogy az 

egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely Kormányablak és Okmányirodájában személyesen 

vagy postai úton leadja. 

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói 

tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem 

szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. 

 

Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni. 

A szüneteltetés megkezdésének bejelentése (a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre 

érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói 

nyilvántartásba bejegyezték. 

 

A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, - tehát a szünetelés megkezdése időpontjának 

nyilvántartásban való rögzítése -, ha a webes ügysegéd tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló 

értesítés is megérkezett.  

 

 A vállalkozó a szüneteltetés bejelentésének nyilvántartásba vételéről értesítést kap webes ügysegéd 

tárhelyére.   

A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap! (Példa: ha valaki április 1-től kívánja szüneteltetni 

a tevékenységét, akkor azt az előző napon kell bejelentenie, azaz március 31-én.)  

 

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Példa: ha az 

egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt  március 31-én kell 

bejelentenie!)  

 

A tevékenység szüneteltetésének legrövidebb ideje 1 hónap, így a szünetelés bejelentését követő 1 

hónapon belüli folytatás kérelmezése nem megfelelő bejelentésnek minősül, ezért azt nem lehet 

nyilvántartásba venni. Erről az ügyfél hibaüzenetben kap értesítést. (Példa: ha az egyéni vállalkozó 

április 1-től szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét, a tevékenység folytatását május 1-jén 

jelentheti be. Ebben az esetben tevékenységét május 2-től folytathatja.)  

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére legfeljebb 5 évig van lehetőség! 

 

Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő öt éven belül nem intézkedik az egyéni vállalkozói 

tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, úgy a tevékenység folytatásának megtiltását 

követően törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes
http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik


A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása. 

Az egyéni vállalkozás folytatása: 

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. 

A vállalkozó a bejelentést elektronikus úton tudja megtenni a "Változás bejelentés" elektronikus 

űrlap webes ügysegéden keresztüli megküldésével. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a 

tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető. 

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét bármikor folytathatja a tevékenység 

folytatására vonatkozó bejelentésével, melyet megtehet a "Változás bejelentés" elektronikus űrlap 

webes ügysegéden keresztüli megküldésével. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni 

vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.  

 

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Példa: ha az 

egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell 

bejelentenie!)  

A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belüli folytatás bejelentése esetén a változás 

automatikusan az 1 hónap leteltét követő nappal kerül rögzítésre, mert a tevékenység 

szüneteltetésére legalább 1 hónapos időszakra van lehetőség! 

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére legfeljebb 5 évig van lehetőség! 

Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő öt éven belül nem intézkedik az egyéni vállalkozói 

tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, úgy a tevékenység folytatásának megtiltását 

követően törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 

A szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó sikeresen elküldött bejelentés 

(a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a 

bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték. 

A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, - azaz a szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység 

folytatása időpontjának nyilvántartásban való rögzítése -, ha az webes ügysegéd tárhelyre a 

nyilvántartásba vételről szóló értesítés is megérkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_folytat#eugyi
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes


 

Az egyéni vállalkozás megszüntetése: 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését be lehet jelenteni: 

 személyesen az ország bármely Kormányablak és Okmányirodájában,  

 elektronikus úton webes ügysegéden keresztül  

Elektronikus úton az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentését keresztül, a 

webes ügysegéden"Változás bejelentés" űrlapon kell megtenni.  

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentésével a tevékenységre való 

jogosultság megszűnik a bejelentés napján. A vállalkozó a bejelentés nyilvántartásba vételről 

értesítést kap webes ügysegédes tárhelyére. 

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik 

 ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését az erre 

rendszeresített "Változás bejelentés" elektronikus űrlapon, vagy az ország bármely 

Kormányablak és Okmányirodájában személyesen bejelenti, a bejelentés napján,  

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó sikeresen elküldött bejelentés (a 

bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a 

bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték. A bejelentés akkor tekinthető 

eredményesnek, - azaz az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése időpontjának 

nyilvántartásban való rögzítése -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás 

is megérkezett. 

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartása. 

 ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző 

határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó 

átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,  

 az egyéni vállalkozó halála napján,  

 az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét 

kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,  

 ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat 

jogerőre emelkedésének napján.  

Megtiltásra kerül az egyéni vállalkozói tevékenység, ha 

 az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,  

 ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az 

egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,  

 ha az egyéni vállalkozó a főtevékenységét és egyéb tevékenységi körei egyikét sem 

folytathatja jogszerűen.  

http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_megkezdes#eugyi
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes


Hivatalunk azt az egyéni vállalkozót, amelynek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága 

megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból 

törli a nyilvántartásból.  

Ha külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentés-köteles tevékenységét kívánja 

megszüntetni, akkor a bejelentési kötelezettségét az engedélyező vagy a bejelentést fogadó 

hatóságnál is teljesítheti, amely a változás-bejelentést haladéktalanul továbbítja a nyilvántartást 

vezető szervhez. 


