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Az ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatás 

Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál

személyesen vagy meghatalmazott útján is

kezdeményezhető:

• az egyéni vállalkozás megkezdése

• az egyéni vállalkozás megszüntetése

• az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése

• hatósági bizonyítvány igénylése



Az ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatás 

Kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást

követően kezdeményezhető:

• az adatváltozás bejelentése

• a tevékenység szüneteltetésének bejelentése

• a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése



www.nyilvantarto.hu



A Webes Ügysegéd használata az

egyéni vállalkozással kapcsolatban

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE:

• új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés

• személyes adatok megadása az első belépéskor

• bejelentés/kérelem/nyilatkozat összeállítása

• bejelentés benyújtása

• bejelentés státusza



Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 

bejelentése

• személyesen vagy meghatalmazott útján bármely járási 

hivatalnál

• elektronikus úton

A megkezdés iránti eljárás nem folyatatható le:

• hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton 

• postai úton, papír alapú ügyintézéssel



Egyéni vállalkozó halála esetén:

• egyéni vállalkozó özvegye vagy örököse

• a halál bekövetkezésétől számított 90 napon belül

• személyes bejelentés során

• bármely járási hivatalnál

• törvényben meghatározottak alapján folytathatja a tevékenységet

Speciális eset – kiskorú örökös esete – kizáró ok.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 

különös esetei



Egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén:

• egyéni vállalkozó nevében és javára a törvényes képviselője

• a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 

napon belül

• személyes bejelentés során

• bármely járási hivatalnál

• törvényben meghatározottak szerint bejelenti

Az egyéni vállalkozói  tevékenység megkezdésének 

különös esetei



Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával 

kapcsolatos változások bejelentése

• kizárólag elektronikus úton

• a természetes azonosító adatok, lakcím és állampolgársági

adat kivételével

• a változástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni

• eredményes ha a megváltozott adatok nyilvántartásban

való rögzítése megtörtént



Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése

• kizárólag elektronikus úton

• legalább 1 hónapig és legfeljebb 2 évig szüneteltethető

• kezdő napja a bejelentést követő nap

• kizárólag székhely változása jelenthető be

• új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem

vállalhat

• fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is

köteles teljesíteni az egyéni vállalkozó



Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni 

folytatása

• kizárólag elektronikus úton

• a tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést

követő nap

• folytatás vagy megszüntetés hiányában 2 év elteltét követő

napon törlésre kerül az egyéni vállalkozók

nyilvántartásából



• személyesen vagy meghatalmazott útján bármely járási 

hivatalnál

• elektronikus úton

A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság 

megszűnése 



Az egyéni vállalkozói igazolvány

• nem kötelező 

• nem felvétele az egyéni vállalkozás folytatásának

• bármikor kérhető az egyéni vállalkozás folytatása során

• kötelezettségek

• illetékmentes



• személyesen vagy meghatalmazott útján bármely járási 

hivatalnál

• elektronikus úton

A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

Az egyéni vállalkozói igazolvány



Hatósági bizonyítvány 

Igényelhető a felhasználás céljának feltüntetésével:

• személyesen vagy meghatalmazott útján bármely járási 

hivatalnál 

• elektronikus úton

• postai úton a Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti 

Főosztályától

A hatósági bizonyítvány igénylése díj- és illetékmentes.



Hatósági bizonyítvány

Igénylésre jogosultak:

• jelenleg egyéni vállalkozó

• korábban egyéni vállalkozó volt

• aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Eljáró hatóság feladatai:

• joghatóság, hatáskör és illetékesség ellenőrzése

• jogszabályban előírt követelmények ellenőrzése

• hatósági  bizonyítvány kiállítása 10 napon belül



Hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatás

• jogszabály írja elő

• az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékesség

• célja:

 az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelessége

 az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes

működésének biztosítása



Hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatás

Elektronikus kapcsolattartás:

• Egyéni vállalkozó = gazdálkodó szervezet

• Jogszabály alapján elektronikus ügyintézésre köteles

valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet

A hatósági ellenőrzés menete:

• Eljárás megindítása

• Eljárás lefolytatása

• Eljárás lezárása



Egyéni vállalkozói tevékenység folytatásával

kapcsolatos elérhetőségek, segédletek, közhiteles 

nyilvántartások

• Központi Statisztikai Hivatal

• 1818

• egyéb közhiteles nyilvántartások

• egyéb ágazati jogszabályok
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1818

• kormányzati ügyfélvonal

• belföldről díjmentesen  hívható

• tájékoztatások
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Köszönöm 

a figyelmet!

Kreil Ágnes

kormányablak szakügyintéző

 pecs.kab@baranya.gov.hu

 +36-72 795-363 

www.bamkh.hu
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