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TUDNIVALÓK 
 

 a „Kérelem egyéni vállalkozók részére”  
nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez 

 
 
A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 
opcionálisan kitöltendő oldalból áll: 

 
1. oldal:  az egyéni vállalkozó személyi adatai, 
2. oldal:  a tevékenységre vonatkozó adatok, 
3. oldal:  egyéb adatok, 
4. oldal:  nyilatkozat a vállalkozás létesítését kizáró okok tekintetében, 
5. oldal: vállalkozói igazolvány kiállításának kérelmezéséről szóló nyilatkozat, 

6-7. oldal: adózással, számvitellel és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos 
adatok, 

 
8. oldal: adatkezelési tájékoztató, 
 
9. oldal: telephely és fióktelep adatok (kitöltése opcionális), 

 10. oldal: tevékenységi kör adatok (kitöltése opcionális). 
 11. oldal: engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó adatok.  

 
 

A szürke mezőben levő adatokat minden esetben az eljáró hatóság tölti ki! 
 
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes! 

 
 
 
 

1. oldal  Az egyéni vállalkozó személyi adatai  
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hatályos jogi szabályozás alapján egyéni vállalkozó 
lehet: 
 

 a magyar állampolgár, 
 

 az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről 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, 
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 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan 
személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság 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. 

 
 

1-5. és 7. rovatok 
 

A magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványban vagy más, 
személyazonosításra alkalmas okmányban (útlevél vagy 2001. január 1. után kiadott vezetői 
engedély), illetve azok esetében, akik magyar hatóság által kiállított ezen típusú 
okmányokkal nem rendelkeznek, a külföldi útlevelükben (vagy más személyazonosításra 
alkalmas okmányukban) szereplő adatokkal megegyező módon kell kitölteni. 
 
 

6. rovat 
 

Az adóigazolványon szereplő 10 jegyű adóazonosító jelet kell itt feltüntetni. Amennyiben Ön 
nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy az állami adóhatóságot (APEH) szükséges 
felkeresnie. 
 
 

8. rovat  
 

A lakóhelyre vonatkozó adatokat a 2000. január 1. előtt kiállított személyazonosító 
igazolvány, illetőleg, ha a kérelmező lakcímet változtatott vagy új típusú személyazonosító 
igazolvánnyal rendelkezik, akkor a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímigazolvány) adataival megegyező módon kell kitölteni.  
 

Amennyiben Ön az előzőekben felsorolt, magyar hatóságok által kiállított okmányok 
egyikével sem rendelkezik, akkor a lakóhelyét igazoló külföldi okirat alapján kell ezen 
rovatot kitöltenie. 
 
 

9. rovat  
 

Abban az esetben kell ezt a rovatot kitölteni, amennyiben nem a lakóhelyként feltüntetett 
címre kér értesítést. Az értesítési cím az Ön által megadott tetszőlegesen postai cím 
(postafiók is) lehet. 
 

Ezzel összefüggésben azonban hangsúlyozni szükséges, hogy az elektronikus ügyintézés az 
ügyfélkapun keresztül történik, így a hatóságtól érkező elektronikus küldemények az Ön 
ügyfélkapujának tárhelyére érkeznek. 
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2. oldal  A tevékenységre vonatkozó adatok 
 
10-12. rovat 
 

Az egyéni vállalkozás székhelye, telephelye és fióktelepe fogalmának tekintetében a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadóak, az alábbiak szerint: 
 

 a vállalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a 
vállalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, 
érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban 
meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik, 

 
 a vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás 

székhelyétől eltérő helyen található, 
 

 a vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég 
külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye.  

 
További telephelyeket és fióktelepeket az A betétlapon adhat meg. 
 
 

13. rovat 
 

Levelezési címet abban az esetben kell megadni, ha az eltér az 1. oldalon jelölt értesítési 
címtől. 
 

Ezzel összefüggésben azonban hangsúlyozni szükséges, hogy az elektronikus ügyintézés az 
ügyfélkapun keresztül történik, így a hatóságtól érkező elektronikus küldemények az Ön 
ügyfélkapujának tárhelyére érkeznek. 
 
 

14-15. rovat  
 

A főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t a gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló1893/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett hatjegyű 
szakmakód szerint megjelölve kell feltüntetni. 
 

A szakmakódok jegyzéke a nyilvantarto.hu oldalon az Egyéni vállalkozással kapcsolatos 
letölthető nyomtatványok oldalon található. 
 

Az állami adóhatóság (APEH) iránymutatása alapján főtevékenység az a tevékenység, 
amelyből Ön arányaiban – az összes többi tevékenységhez képest – a legnagyobb árbevételt 
tervezi. 
 
További tevékenységi köröket a B betétlapon adhat meg. 
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3. oldal  Egyéb adatok 
 
16. rovat 
 

Az iratok őrzésének helye az állami adóhatóság (APEH) kezelésében levő adat, amely ennek 
megfelelően az APEH felé kerül továbbításra, ez nem kerül be az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásába. Az ügyintézés egyszerűsítése érdekében ezeket az adatok automatikusan 
továbbításra kerülnek, így Önnek nem szükséges emiatt az APEH-hez külön bejelentést 
tennie, az adatok közlésével Ön eleget tesz az állami adóhatósághoz való bejelentkezési 
(bejelentési) kötelezettségének.  
 
 

17-20. rovat  
 

A tevékenységek gyakorlásának egy része bejelentéshez, más része engedélyhez kötött, míg 
számos tevékenységi kör bejelentés, illetve engedély nélkül is gyakorolható. Ezzel 
összefüggésben részletesen információkat az okmányirodában kaphat. 
 

Ezen rovatot értelemszerűen csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön engedélyköteles 
tevékenységet választott. 
 

További engedélyköteles tevékenységeket a C betétlapon adhat meg. 
 
21. rovat 
 

Ön az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme helyett kézbesítési megbízottja 
elektronikus levélcímét is megadhatja. A kézbesítési megbízott feladata, hogy az Ön részére 
küldött elektronikus küldeményeket Önnek továbbítsa. Kézbesítési megbízott bármely jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy cselekvőképes természetes személy lehet, 
ha Ön mellékeli a kézbesítési megbízott megbízására, illetve a megbízatás elfogadására 
vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. 
 

Ezzel összefüggésben azonban hangsúlyozni szükséges, hogy jelenleg csak a személyes 
ügyfélkapun keresztül történő ügyintézésre van lehetőség. 
 
 
4. oldal  Nyilatkozat a vállalkozás létesítését kizáró okok tekintetében 
 
 

A nyilatkozatot akkor szabad kitölteni (a kódkockában X-et jelölni), ha az abban felsorolt - a 
vállalkozás alapítását kizáró - okok egyike sem áll fenn az Ön esetében.  
 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a valótlan nyilatkozattétel a tevékenység gyakorlásának 
megtiltását eredményezi, ezen felül büntetőjogi felelősségre vonással is jár! 
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5. oldal Vállalkozói igazolvány kiállításáról szóló nyilatkozat 
 
2010. június 30-ig egyéni vállalkozói igazolványt igényelni kizárólag személyesen, 
bármely okmányirodában lehet. 
 

Tájékoztatjuk egyúttal, hogy az igazolvány birtoklása 2010. január 1-jétől nem feltétele az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának. 
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása illetékköteles, 
melynek mértéke 10.000 Ft! 
 
 
6-7. oldal Adózással, számvitellel és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos adatok 
 
Az adózásra vonatkozó jogszabályok alapján összeállított kérdések a lehetséges adózási 
módozatokat, azok összefüggéseivel együtt meghatározzák. 
 

Ezen rovat kitöltéséhez javasoljuk, hogy kérje ki könyvelője tanácsát! 
 
 
8. oldal Adatkezelési tájékoztató 
 
A hatályos jogszabályok értelmében a tevékenység bejelentésére szolgáló űrlapnak 
tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely adatai és milyen célból kerülnek 
be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül melyek lesznek bárki számára 
megismerhető, nyilvános (interneten közzétett) adatok. 
 
 
9. oldal Telephely és fióktelep adatok 
 
Amennyiben Ön a 2. oldalon megjelölt telephelyén és fióktelepén felül további 
telephelye(ke)n, illetve fióktelepe(ke)n kívánja egyéni vállalkozói tevékenységét folytatni, 
akkor az(oka)t ezen az oldalon kell feltüntetnie  
 
 
10. oldal Tevékenységi kör adatok 
 
Amennyiben Ön a 2. oldalon megjelölt főtevékenységén és egyéb tevékenységén felül 
további tevékenysége(ke)t kíván folytatni, akkor az(oka)t ezen az oldalon kell feltüntetnie  
 

A folytatni kívánt tevékenysége(ke)t a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása 
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett hatjegyű szakmakód szerint megjelölve kell 
feltüntetni. 
 
A szakmakódok jegyzéke a nyilvantarto.hu oldalon az Egyéni vállalkozással kapcsolatos 
letölthető nyomtatványok oldalon található. 
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11. oldal Engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó adatok 
 
A tevékenységek gyakorlásának egy része bejelentéshez, más része engedélyhez kötött, míg 
számos tevékenységi kör bejelentés, illetve engedély nélkül is gyakorolható. Ezzel 
összefüggésben részletes információkat az okmányirodában kaphat. 
 

Ezen rovatot értelemszerűen csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön engedélyköteles 
tevékenységet választott. 
 


