
  
 

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 
 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

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

kezdeményezhető a bejelentés. 

 

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

Az eljárás a bejelentéssel indul. 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be lehet jelenteni: 

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

űrlapon, 

 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. 

 

A postai úton történő, papír alapú ügyintézésre nincs lehetőség. 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes. 

 

4.  A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

Egyéni vállalkozó lehet: 

 a 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. 

 

Nem lehet egyéni vállalkozó: 

 kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, 

 akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni, nemzetközi közélet tisztasága 

elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény, 

 akit korrupciós, vagyon elleni erőszakos, vagyon elleni, szellemi tulajdonjog elleni, pénz- és 

bélyegforgalom biztonsága elleni, költségvetést károsító, pénzmosás, a gazdálkodás rendjét 

sértő, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő vagy a tiltott 

adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény 

 miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, 

 akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó 

szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 

nem mentesül, 

 aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.  

 

Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn. 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló bejelentésnek tartalmaznia kell:  
 a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, 

születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét, állampolgárságát,  
 nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a fenn meghatározott kizáró okok,  
 a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági 

tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 

1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a 

mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint 

megjelölve,  
 a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) 

címét,  
 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és 

nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez 

szükségesek.  
 

Ha a bejelentő a Webes ügysegéden található vagy az ország bármely járási (fővárosi kerületi) 

hivatala (okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére bocsátott bejelentési űrlapot 

megfelelően töltötte ki, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra 

rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az 

egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, majd az egyéni vállalkozót – azonosításra alkalmas 



  
 

nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg – nyilvántartásba veszi, és a Webes Ügysegéden 

keresztül megküldi, vagy az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatala 

(okmányiroda/kormányablak) közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett adatokat 

tartalmazó értesítést a bejelentő részére. 

 

A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, vagyis az egyéni vállalkozói tevékenység akkor 

kezdhető meg, ha az egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az 

egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg. 
 

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés 

hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli 

megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – 

azonnal automatikus visszajelzést kap. 

 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására.  

 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Ugyanakkor, ha az ügyfél 

vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az 

az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

– a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

– a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem 

nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

– az eljárás okafogyottá vált, 

– az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

– a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

– az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más 

szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó 

felhívásának nem tesz eleget. 

 

 



  
 

5. Ügyintézési határidő 

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

 

Az ügyintézési határidő  

– automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

– sommás eljárásban nyolc nap, 

– teljes eljárásban hatvan nap. 

 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: – az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

                                                                    – (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye)  

       az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

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 adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 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/

