
  
 

 

Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) hatósági 

bizonyítvány igényelhető az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatoltandó iratok 

 

A hatósági bizonyítvány kérelmezhető: 

 elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített 

űrlapon, 

 postai úton a Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Főosztályától, 

 az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) 

személyesen vagy meghatalmazott útján. 

 

A kérelmek személyes benyújtására ügyfélfogadási időben, az ügyfélfogadásra nyitva álló helységben 

van lehetőség.  

 

A kérelem személyes benyújtása esetén be kell mutatni: 

 személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, 

útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), 

 meghatalmazotti eljárás esetében a meghatalmazást. 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

 

A hatósági bizonyítvány igénylése díj- és illetékmentes. 

Amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézésre nyitva álló határidőn belül a kérelemről érdemben 

nem dönt, úgy – a meghozott függő hatályú döntés értelmében – az ügyfél részére az eljárás 

illetékmentes voltára tekintettel 10.000,- Ft-ot köteles a kérelmező ügyfél számára megfizetni. 

 

4.  A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

A hatóság az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági 

bizonyítványt ad ki. 

Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság 

a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja. 

 

5. Ügyintézési határidő 

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

Az ügyintézési határidő  

http://nyilvantarto.hu/hu/evig_hb_igenyles


  
 

– automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

– sommás eljárásban nyolc nap, 

– teljes eljárásban hatvan nap. 

 

6. Jogorvoslat 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdése szerint 

fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási (kerületi) hivatal vezetője hozta. 

 

7. Jogszabályhelyek 

 

- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

8. Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

 Webes Ügysegéd 

 www.nyilvantarto.hu 

 www.kormanyhivatal.hu 

 

 

http://www.nyilvantarto.hu/

