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SEGÉDLET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG 

MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ 

 

Személyi adatok 

Viselt név:   _______________________________________________________________ 

  

Születési név:  _______________________________________________________________ 

  

Anyja születési neve:  _______________________________________________________________ 

  

Születési idő:   _______________________________________________________________ 

  

Születési hely:  _______________________________________________________________ 

 

Állampolgárság: _______________________________________________________________ 

 

Adóazonosító jel:  

 

 

Az adóigazolványon szereplő 10 jegyű adóazonosító jelet kell itt feltüntetni. Amennyiben Ön nem 

rendelkezik adóazonosító jellel, ezt a ’T34 jelű űrlapon kell igényelnie. 

Lakcím 

Ország:   _______________________________________________________________ 

 

Irányítószám:  _______________________________________________________________ 

  

Település:  _______________________________________________________________ 

 

Kerület:  

(Amennyiben a település Budapest, kérjük adja meg a kerületet is.)  ___________________________ 

 

Közterület neve:   _______________________________________________________________ 

 

Közterület jellege:  _______________________________________________________________ 

 

Házszám/helyrajzi szám:  _____________________________________________________________ 

 

(A helyrajzi számot akkor írja ide, ha az ingatlan címe házszám hiányában csak a helyrajzi számot 

tartalmazza.)  

 

Épület:   _______________________________________________________________ 

Lépcsőház:   _______________________________________________________________ 

Szint:    _______________________________________________________________ 

Ajtó:   _______________________________________________________________  
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Vállalkozói címadatok 

Székhely 

A vállalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás levelezési 

címe, az a hely, ahol üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, 

valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése 

történik. Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát 

képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

  

 

Ország:   MAGYARORSZÁG 

 

Irányítószám:  _______________________________________________________________ 

  

Település:  _______________________________________________________________ 

 

Kerület:  

(Amennyiben a település Budapest, kérjük adja meg a kerületet is.)  ___________________________ 

 

Közterület neve:   _______________________________________________________________ 

 

Közterület jellege:  _______________________________________________________________ 

 

Házszám/helyrajzi szám:  _____________________________________________________________ 

 

(A helyrajzi számot akkor írja ide, ha az ingatlan címe házszám hiányában csak a helyrajzi számot 

tartalmazza.)  

 

Épület:   _______________________________________________________________ 

Lépcsőház:   _______________________________________________________________ 

Szint:    _______________________________________________________________ 

Ajtó:   _______________________________________________________________ 

 

Telephely(ek) – Fióktelep(ek) 

A vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő 

helyen (de azonos településen) található. A vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más 

településen van, mint székhelye. Az egyéni vállalkozó telephelye (fióktelepe) olyan ingatlan lehet, 

amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó 

egyébként jogosult.  

 

Ország:  _______________________________________________________________ 

 

Irányítószám:  _______________________________________________________________ 

  

Település:  _______________________________________________________________ 
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Kerület:  

(Amennyiben a település Budapest, kérjük adja meg a kerületet is.)  ___________________________ 

 

Közterület neve:   _______________________________________________________________ 

 

Közterület jellege:  _______________________________________________________________ 

 

Házszám/helyrajzi szám:  _____________________________________________________________ 

 

(A helyrajzi számot akkor írja ide, ha az ingatlan címe házszám hiányában csak a helyrajzi számot 

tartalmazza.)  

 

Épület:   _______________________________________________________________ 

Lépcsőház:   _______________________________________________________________ 

Szint:    _______________________________________________________________ 

Ajtó:   _______________________________________________________________ 
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Tevékenységek 

Az ÖVTJ kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy a TEÁOR-ral azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig egy alábontás, 

amely még inkább konkretizálja az adott tevékenységet. 

 

Az ÖVTJ, korábban szakmakód, az Európai Unió tevékenységi osztályozása, a NACE Rev. 2. magyar nyelvű változata, 

amelyet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 

tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. 

december 20-ai 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályoz. 

  

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi 

előírásokat teljesítette.   

 

Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet – 

bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak a bejelentést követően, illetve az 

engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor 

folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem értve az 

önkormányzati rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is 

folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen 

közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A 

képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelnie. A tevékenységi körök képesítési 

követelményeiről a gazdasági kamaráknál részletes tájékoztatást kaphat.  

Főtevékenység 

  _______________________________________________________________ 

Tevékenység(ek) 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________  
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Adózási adatok 
Az adózási adatok összefüggései  

Feltétel az adózási adatok közlésére szolgáló rovatok 

adattartalma alapján  

A feltételhez kötődő (javasolt) hibaüzenet 

Általános feltételek 

Adószám-kérés esetén "Az áfafizetési kötelezettség 

megállapításának módja" vagy az "Áfamentesség" rovatok 

egyikének jelölése kötelező. 

Az áfa-adózási módra vonatkozóan legalább egyik nyilatkozat 

jelölése kötelező. 

„Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja”-rovat: egymást feltételező nyilatkozatok  

A következő kódok bármelyikének jelölése esetén az 1-es kódot 

is jelölni kell: H, M, R, N, S, T, V, P. 

Ha különös adózási mód, vagy adómentesség helyett választja az 

általános szabályokat, a megfelelő kódot és az 1-es kódot is 

jelölni kell. 

Az I-kód vagy J-kód jelölése esetén a G-kódot is jelölni kell. Az I-kóddal vagy J-kóddal jelölt nyilatkozat esetén a G-kódot is 

jelölni kell. 

„Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja”-rovat: egymást kizáró nyilatkozatok 

A H-kód jelölése esetén a G, I, J kód bármelyikének jelölése 

kizárt. 

A viszonteladói tevékenység egészére tett lemondó nyilatkozat 

kizárja az ezzel ellentétes nyilatkozatot. 

Az S és T kód együttesen nem jelölhető. Az ingatlan bérbeadása tevékenységre vonatkozóan csak az egyik 

nyilatkozat jelölhető. 

A V és P kód együttesen nem jelölhető. Az ingatlan értékesítése tevékenységre vonatkozóan csak az 

egyik nyilatkozat jelölhető. 

Az „Áfamentesség”-rovat: egymást feltételező nyilatkozatok 

A 8-as kód jelölése esetén a 7-es kódot is jelölni kell. Kompenzációs rendszer melletti alanyi adómentesség választása 

esetén a kompenzációs rendszer választását is jelölni kell. 

Az „Áfamentesség”-rovat: egymást kizáró nyilatkozatok 

A 6-os, 2-es, 5-ös kód bármelyikének jelölése esetén a 6-os, 2-

es, 5-ös, 7-es, 8-as kódok közül másik nem jelölhető. 

Az áfamentességre vonatkozóválasztás csak önmagában 

jelölhető.  

 „Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja”-, „Áfamentesség”-rovat: egymást kizáró nyilatkozatok 

Ha "Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja" rovat 

következő kódjainak valamelyike jelölt, az "Áfamentesség" 

rovatban kizárólag a 7-es kód lehet jelölt: G, H, I, J, K, L, M, R. 

Áfamentességre és áfafizetési kötelezettségre vonatkozó választás 

együttesen nem jelölhető. 

Ha "Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja" 

rovatban az 1-es kód önmagában vagy más kóddal jelölt, és az 

S-, T-, V-, P-kódok egyike sem jelölt az 1-es kóddal együtt, 

akkor az "Áfamentesség" rovatban kizárólag a 7-es kód lehet 

jelölt.  

Áfa mentességre és áfafizetési kötelezettségre vonatkozó 

választás együttesen nem jelölhető. 

Ha "Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja" 

rovatban az S-, T-, V-, P-kódok valamelyike jelölt, akkor az 

"Áfamentesség" rovatban a 6-os kód nem jelölhető, a többi kód 

igen: 2, 7, 8, 5. 

Áfamentességre és áfafizetési kötelezettségre vonatkozó választás 

együttesen nem jelölhető. 

Ha "Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja" rovat 

N-kódja jelölt, akkor az "Áfamentesség" rovatban egy kód sem 

lehet jelölt. 

Áfamentességre és áfafizetési kötelezettségre vonatkozó választás 

együttesen nem jelölhető. 

A közösségi adószám megállapításának kérése, a közösségi adószám kiadását eredményező nyilatkozatok 

Ha a „Bejelentés az Áfa tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján” 

rovatban a közösségi adószám megállapítását eredményező 

nyilatkozatok között a 8-as vagy 9-es kód jelölt, akkor a 8-as 

vagy 9-es kódok közül a másik nem jelölhető. 

Ellentmondó nyilatkozat a közösségi adószám megállapítását 

eredményező nyilatkozatok között. 

Pénzforgalmi elszámolás, egymást kizáró nyilatkozatok 

„A pénzforgalmi elszámolás” választását jelentő nyilatkozat 

nem jelölhető, ha az adózó alanyi mentességet választott, tehát 

az "Áfamentesség" rovatban az alábbi kódok valamelyike jelölt: 

2, 8, 5. 

Pénzforgalmi elszámolás választása az alanyi mentességgel 

egyidejűleg kizárt az Áfa tv. 196/B. § (1) bek. c) pontja alapján. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozat 

Ha a „Bejelentkezem a kisadózó vállalkozások tételes adója alá, 

ezzel együtt saját magamat, mint magánszemélyt kisadózóként 

bejelentem” rovat kitöltött, a „Főállású kisadózónak 

minősülök” rovat („Igen” vagy „Nem” érték) kitöltése kötelező. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozat 

esetén a főállású státuszra vonatkozó nyilatkozat kitöltése 

kötelező. 

Ha a „Bejelentkezem a kisadózó vállalkozások tételes adója alá, 

ezzel együtt saját magamat, mint magánszemélyt kisadózóként 

bejelentem” rovat kitöltött, a „Társadalombiztosítási azonosító 

jel” rovat kitöltése kötelező. Kivéve: ha „A munkavégzés 

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozat 

esetén a társadalombiztosítási azonosító jel közlése kötelező. 
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jellege” rovatban közölt érték: „0”, egyúttal a „Főállású 

kisadózónak minősülök” mezőben közölt érték: „Nem”. 

Amennyiben a „Bejelentem, mint főállású kisadózó, hogy 

biztosításom ezen bejelentéssel jön létre”, vagy a „Bejelentem, 

mint főállású kisadózó, hogy a magasabb összegű (75.000,- Ft) 

tételes adó megfizetését választom” mező kitöltött, akkor a 

„Bejelentem, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül” 

mezőben kizárólag az „Igen” megjelölése lehetséges. 

A nyilatkozat kizárólag főállású kisadózó esetében jelölhető. 

 

Űrlap egyéni vállalkozó bejelentkezésére 
Az adózással kapcsolatos adatok 

Nyilatkozat a NAV számára, áfanyilatkozatok, közösségi adószám igénylése, átalányadózás választása 

( A kiválasztott adózás melletti négyzet X-szel jelölendő! ) 

 

Bejelentés az Áfa tv. 89/A. §-a vagy 96. §-a alapján  

1. Az Áfa tv. 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként járok el. (X) 

2. Az Áfa tv. 96. §-a szerinti közvetett vámjogi képviselőként járok el. (X) 

Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja 

1. Az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítom meg.                                                                                                                                                    (1) 

2. Viszonteladóként ezen tevékenységemre az Áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazom.                                                                                                           (G) 

3. Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazom az Áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit.                                                                                       (H) 

4. Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazom. (I) 

5. Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve 

műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék 

értékesítésének adóalapját az Áfa tv. 217. §-a alapján állapítom meg. 

(J) 

6. Az áfafizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok alapján állapítom 

meg. 

(K) 

7. Az áfafizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló módszer 

alapján állapítom meg. 

(L) 

8. Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé teszem. (M) 

9. Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységünket adókötelessé teszem. (R) 

10. Az áfafizetési kötelezettséget mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfafizetési szabályok 

szerint állapítom meg. 

(N) 

11. A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységemre 

adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. 

(S) 

12. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, 

haszonbérbeadása tevékenységemre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt 

választom. 

(T)  

13. A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet 

értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységemre az adómentesség 

helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. 

(V)  

14. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez 

tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységemre az 

adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. 

(P)  

Áfamentesség 

1. Kizárólag közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok. (6) 

2. Alanyi adómentességet választok. (2) 

3. Az Áfa tv. XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok és a 

kompenzációs felár megtéríttetésére  

tartok igényt. 

(7) 

4. Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok. (8) 

5. Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról és alanyi adómentességet választok. (5) 

Az áfafizetési kötelezettség más EK-tagállam(ok)ban történő teljesítése (1-es kóddal jelölhető) 

Az áfafizetési kötelezettséget választás alapján az alábbi EK-tagállam(ok)ban teljesítem: 

Ausztria  Dánia  Görögország  Litvánia  Portugália  Szlovénia  

Belgium  Egyesült Királyság  Hollandia  Luxemburg  Románia  Horvátország  

Bulgária  Észtország  Írország  Málta  Spanyolország   
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Ciprus  Finnország  Lengyelország  Németország  Svédország  

Csehország  Franciaország  Lettország  Olaszország  Szlovákia  
 

Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján 

Távolról is nyújtható szolgáltatásaim tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez kötődő adózást alkalmazom.                  (X) 

Közösségi adószám igénylése 

Kereskedelmi kapcsolatot kívánok létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal (1) 

Bejelentés az Áfa tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján  

1. Az adóévben az EK más tagállamában általam beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja.  (8) 

2. Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót nem haladja meg, de a 

belföldi áfafizetési kötelezettséget választom. 

(9) 

3. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatok, vagy alanyi adómentességet választottam, illetve 

kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfaalanynak minősülök, közösségi 

adószámmal nem rendelkezem és az EK más tagállamában  

illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtok, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszek. 

(7) 

Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa tv. 80. § (2) bekezdés b) pontja vagy 80/A. §-a 

alapján 

 

1. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi 

pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot 

alkalmazom. 

(X) 

2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi 

pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot 

alkalmazom. 

(X) 

A pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat az Áfa tv. XIII/A. fejezete alapján 

Az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom. 

Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak. 

(X) 

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozatok  

1. Bejelentkezem a kisadózó vállalkozások tételes adója alá, ezzel együtt saját magamat, mint magánszemélyt 

kisadózóként bejelentem 

(X)  

2. Főállású kisadózónak minősülök  (X)  

3. Bejelentem, mint főállású kisadózó, hogy a magasabb összegű (75.000,- Ft) tételes adó megfizetését választom.  (X)  

4. Társadalombiztosítási azonosító jel:  

5. Bejelentem, mint főállású kisadózó, hogy biztosításom ezen bejelentéssel jön létre. (X)  

Az átalányadózás választásával kapcsolatos nyilatkozat az Szja tv. 50. § (6) bekezdése alapján 

Egyéni vállalkozói tevékenységemre az átalányadózást választom. 

 

(X) 

Az adószám közlése 

Már rendelkezem adószámmal. Adószám:  

  

A munkavégzés jellege 

● Főfoglalkozásként: [1]  

● Heti 36 órát elérő munkaviszony mellett: [2]  

● Heti 36 órát el nem érő munkaviszony mellett: [3]  

● Nyugdíj mellett: [4]  

● Nappali tagozaton folytatott tanulmányok mellett: [5]  

● Társas vállalkozási tagság mellett: [8]  

● Társas vállalkozási tagság és egyidejűleg heti 36 órát el nem érő munkaviszony mellett: [9]  

● Az EGT más tagállamában létesített munkaviszony mellett: [0] 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
 

 

I.   Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy személyemmel szemben az egyéni 

vállalkozói tevékenységet kizáró alábbi okok:  

 

 kiskorú személy, 

 cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, 
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 a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 

1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], 

nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági 

(1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) 

bűncselekmény, illetve korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon 

elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és 

bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. 

XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. 

Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy 

a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt 

jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól nem mentesül, 

 szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó 

szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem 

mentesül, 

 egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 

 

Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.  

 

 

Nem állnak fenn. 

 

 

II.  Az általam választott főtevékenység és egyéb tevékenységi körök gyakorlásának feltételeit, így 

különösen annak/azoknak bejelentéshez, illetve engedélyhez kötöttségét megismertem.  

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam választott főtevékenység és egyéb tevékenységi körök 

gyakorlása engedély(ek)hez vagy bejelentés(ek)hez kötöttí úgy ezen tevékenységek(ek)et kizárólag az 

engedély(ek) birtokában, illetőleg a bejelentés(ek) megtételét követően végezhetem.  

 

A fentieket tudomásul veszem. 

 

 

 

III.  Tudomásul veszem, hogy az általam megadott székhely, telephely(ek), fióktelep(ek) csak olyan 

ingatlan(ok) lehetnek, amelyek a tulajdonomat képezik, vagy amelyeknek használatára jogosult 

vagyok.  

 

A megadott ingatlanok megfelelnek a feltételeknek. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 20. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény (Evectv.) 6. § (2) bekezdésére, adatkezelési tevékenységünkkel összefüggésben az alábbi 

tájékoztatást adjuk. 

I.  Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetése kötelező adatkezelésen alapul, azaz az egyéni 

vállalkozói tevékenységet folytatni kívánó bejelentő, illetőleg a már működő egyéni vállalkozó 

köteles az Evectv.-ben meghatározott adatait a hatósággal közölni. 

II. A nyilvántartást vezető szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mely szerv az Evectv. 

felhatalmazása alapján az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, illetve 

más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének 

átláthatóbbá tétele, a jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése érdekében az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásában rögzíti: 

a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, 

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját, 

c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit az Evectv. 6. § (1) bekezdésének c) 

pontjának megfelelően, 

d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, 

e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját, 

f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám törlését, e határozat 

megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, 

továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját, 

g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát, 

i) a törlés időpontját és okát, 

j) ha az egyéni vállalkozó halála esetén az Evectv. 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység 

folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi 

folytatásának tényét, 

k) ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet az 

Evectv. 17. § (2) bekezdése szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának 

tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint 

l) elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben 

kiállított értesítéseket. 

m) az egyéni vállalkozónak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét. 

 

III. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat – a gazdasági forgalom 

biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – 

az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli. 

IV. A nyilvántartást vezető szerv köteles az egyéni vállalkozók családi és utónevét, valamint a II. 

pontban található felsorolás b)–h) pontjában meghatározott adatokat, az egyéni vállalkozói 

tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén annak időpontját – ha az egyéni cég alapítása 

miatt történt, akkor ennek tényét – a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utónevét, 

valamint nyilvántartási számát a törlés tényének feltüntetésével naprakészen, bárki számára 

díjmentesen megtekinthetően az interneten folyamatosan hozzáférhetővé tenni. 
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V. Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozó nyilvános nyilvántartásban nem szereplő 

valamennyi adatát a bíróság a büntetőeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása, 

továbbá polgári perben a tényállás megállapítása céljából, illetőleg a rendőrség a bűncselekmények 

és szabálysértések felderítése céljából, valamint a nyomozó hatóság és az ügyészség büntetőeljárás 

lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából. 

Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozónak a nyilvános nyilvántartásban nem 

szereplő adatai közül az egyéni vállalkozó anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint lakcímét 

a bíróság, az ügyészség, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a gazdasági vagy szakmai kamara, 

valamint a közigazgatási szerv közfeladatai ellátása érdekében. 

VI. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 

 a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

 c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

 

Az érintettnek ezen jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a 

honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-

végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi 

érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások 

gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi 

kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és 

a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 

a)  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint 

c)  törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 

 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. 
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Tevékenység(ek) 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________ 
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Telephely(ek) – Fióktelep(ek) 

 

A vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől eltérő 

helyen (de azonos településen) található. A vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más 

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

Az egyéni vállalkozó telephelye (fióktelepe) olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát 

képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.  

 

 

Ország:  _______________________________________________________________ 

 

Irányítószám:  _______________________________________________________________ 

  

Település:  _______________________________________________________________ 

 

Kerület:  

(Amennyiben a település Budapest, kérjük adja meg a kerületet is.)  ___________________________ 

 

 

Közterület neve:   _______________________________________________________________ 

 

Közterület jellege:  _______________________________________________________________ 

 

Házszám/helyrajzi szám:  _____________________________________________________________ 

 

(A helyrajzi számot akkor írja ide, ha az ingatlan címe házszám hiányában csak a helyrajzi számot 

tartalmazza.)  

 

 

Épület:   _______________________________________________________________ 

Lépcsőház:   _______________________________________________________________ 

Szint:    _______________________________________________________________ 

Ajtó:   _______________________________________________________________ 

 

 


