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TUDNIVALÓK 
 

az „Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére” 
nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez 

 
 
A nyomtatvány-garnitúra törzslapokból (Törzslap 1-2.) és betétlapokból (A-I betét-
lapok) áll. A törzslapok kitöltése minden esetben kötelező (ezen történik meg a vál-
lalkozás azonosítása, illetve itt kell jelölni az adatváltozás tárgyát, továbbá a vállalko-
zói igazolvánnyal való rendelkezés tényét), míg a betétlapokat a bejelentés tartal-
mának megfelelően kell kiválasztani és kitölteni. 
 

A betétlap: a vállalkozó személyes adatai 

B betétlap:  a vállalkozás székhelye  

C betétlap: a vállalkozás fő tevékenységi köre 

D betétlap:  a vállalkozás további tevékenységi köre(i) 

E betétlap:  a vállalkozás telephelye(i)/fióktelepe(i) 

F betétlap:  kézbesítési megbízott adatai 

G betétlap:  szünetelés és tevékenység folytatásának bejelentése 

H betétlap:  tevékenység megszüntetésének bejelentése 

I betétlap:  törvényes képviselőhöz/cselekvőképességhez kapcsolódó adatok 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő adatváltozás, a szünetelés és a tevé-
kenység megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes! 

 
A szürke mezőben levő adatokat minden esetben az eljáró hatóság tölti ki! 

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fo-
gadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy 
a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

Az adatváltozás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megválto-
zott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélka-
pus tárhelyére a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett.  
 
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 
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FIGYELEM! 
 

Adatváltozással egyidejűleg (A-F betétlapok), egyéni vállalkozói tevékenység szü-
neteltetése, a szüneteltetés utáni folytatása (G betétlap), megszüntetése (H betét-
lap), illetve törvényes képviselőhöz/cselekvőképességhez kapcsolódó adatok (I be-
tétlap) nem jelenthetők be!  
 
 
 
 

TÖRZSLAP 1. 
 

A törzslap első oldalának felső része (1-6. rovatok) a vállalkozás azonosítására szolgál.  
 
1. és 3. rovatok 

 

Ezen rovatokat a vállalkozás indításakor kapott igazolás (2010. január 1-jét megelőző-
en indított vállalkozások esetén pedig az egyéni vállalkozói igazolvány) alapján kell 
kitölteni. 
 
2. és 4-6. rovatok 
 

A magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványban vagy más, személy-
azonosításra alkalmas okmányban (útlevél vagy 2001. január 1. után kiadott vezetői 
engedély), illetve azok esetében, akik magyar hatóság által kiállított ezen típusú ok-
mányokkal nem rendelkeznek, a külföldi útlevelükben (vagy más személyazonosításra 
alkalmas okmányukban) szereplő adatokkal megegyező módon kell kitölteni. Ezen 
adatoknak meg kell egyezniük a vállalkozás indításakor kapott igazolás, illetve 2010. 
január 1-jét megelőzően indított vállalkozások esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 
adataival. 
 
A törzslap alsó részén kell megjelölni, hogy milyen adatváltozást, illetve egyéb ese-
ményt (pl. a vállalkozói tevékenység szüneteltetése) kíván bejelenteni. Az adatválto-
zásnak megfelelő adatmező(k)be rakott X-szel kell jelölni a bejelenteni kívánt válto-
zás(oka)t. 
 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön - a vonatkozó törvényi előírás alapján - a 
nyilvántartott adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül köte-
les elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) bejelenteni. 
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TÖRZSLAP 2. 

 
Itt kell nyilatkozni arról, hogy Ön rendelkezik-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön igazolvánnyal rendelkező egyéni 
vállalkozó  
 

 változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - felté-
tele, hogy az egyéni vállalkozói igazolványát az okmányirodában személyesen 
leadja, vagy oda postai úton eljuttassa,  

 

 tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolvá-
nyát az okmányirodában személyesen leadja, vagy oda postai úton eljuttassa. 

 
Ennek megfelelően itt szükséges nyilatkozni arról, hogy Ön az egyéni vállalkozói iga-
zolvány 
 

 leadásáról intézkedett (illetve jövőbeli időpont megjelölése esetén arról intéz-
kedni fog), illetve 

 

 azt nem tudja leadni (az okmány elveszett, eltulajdonították, stb.). 
 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy egyéni vállalkozói igazolványt igényelni kizárólag 
személyesen, bármely okmányirodában lehet (ezért az „igen” előtti adatmező nem 
jelölhető meg). 
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„A” betétlap - a vállalkozó személyes adatai 

 
1-8. rovatok 
 

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

A lakóhelyre vonatkozó adatokat a 2000. január 1. előtt kiállított személyazonosító 
igazolvány, illetőleg, ha a kérelmező lakcímet változtatott vagy új típusú személyazo-
nosító igazolvánnyal rendelkezik, akkor a személyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági 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. 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben lakcímének megváltozása egyéni vállalko-
zása székhelyének változását is eredményezi, akkor az új székhelyet a B betétla-
pon kell bejelenteni.  

 
9. rovat 
 

Abban az esetben kell ezt a rovatot kitölteni, amennyiben nem a lakóhelyként feltünte-
tett címre kér értesítést, amely tetszőlegesen megjelölt postai cím (postafiók is) lehet. 
 

Ezzel összefüggésben azonban hangsúlyozni szükséges, hogy az elektronikus ügyinté-
zés az ügyfélkapun keresztül történik, így a hatóságtól érkező elektronikus küldemé-
nyek az Ön ügyfélkapujának tárhelyére érkeznek. 

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fo-
gadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy 
a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

Az adatváltozás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megválto-
zott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélka-
pus tárhelyére a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

Adatváltozás bejelentése a változás bekövetkezését követő 15 napon belül kezde-
ményezhető ! 
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15 napnál korábbi adatváltozás bejelentése esetén az adatváltozás hatálybalépés-
ének időpontja a bejelentés megtételét megelőző 15. nappal, míg a jövőre vonat-
kozó időpontja a bejelentés napjával kerül rögzítésre. 
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„B” betétlap - a vállalkozás székhelye 

 
Az egyéni vállalkozás székhelye fogalmának tekintetében a cégnyilvánosságról, a bí-
rósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezése az 
irányadó, az alábbiak szerint: 
 
-  a vállalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vál-
lalkozás levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, 
érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban megha-
tározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. 
 

 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben megszűnő székhelyén bejelentés, illetve engedély 
köteles tevékenységet folytatott, úgy a székhely megszűnését köteles bejelenteni az 
illetékes hatóságnak.  
 

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fo-
gadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy 
a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

Az adatváltozás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megválto-
zott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélka-
pus tárhelyére a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

Adatváltozás bejelentése a változás bekövetkezését követő 15 napon belül kezde-
ményezhető ! 
 

15 napnál korábbi adatváltozás bejelentése esetén az adatváltozás hatálybalépés-
ének időpontja a bejelentés megtételét megelőző 15. nappal, míg a jövőre vonat-
kozó időpontja a bejelentés napjával kerül rögzítésre. 
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„C” betétlap - a vállalkozás főtevékenységi köre 

 
A főtevékenységet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. 
rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
leten alapuló TEÁOR-számokból képzett hatjegyű szakmakód szerint megjelölve kell 
feltüntetni. 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) iránymutatása alapján főtevékenység az a te-
vékenység, amelyből Ön arányaiban – az összes többi tevékenységhez képest – a leg-
nagyobb árbevételt tervezi. 
 

A tevékenységi körök egy része csak bejelentést követően, illetve a megfelelő en-
gedély birtokában gyakorolható. A szakmakódok jegyzékében (illetve az elektroni-
kus űrlapon, C illetve D betétlap) az erre vonatkozó információ megtalálható. A beje-
lentés-, illetve engedély-kötelezettségről részletes információt a kormányablakokban, 
illetve az okmányirodában kaphat.  
 
A nyilatkozat ezen fejezetét akkor szabad kitölteni (az adatmezőben X-et jelölni), ha 
rendelkezik ezen ismeretekkel. Felhívjuk figyelmét, hogy a valótlan nyilatkozattétel a 
tevékenységi kör gyakorlásának megtiltását, illetve végső soron a vállalkozói tevé-
kenység megtiltását eredményezheti.  
 

Figyelmeztetjük továbbá arra, hogy képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vál-
lalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési kö-
vetelményeknek 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 (alkalmazott, bedolgozó, segítő 
családtag, vagy szakiskolai, szakközépiskolai tanuló), általa határozatlan időre foglal-
koztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A tevé-
kenységi körök képesítési előírásairól a kormányablakokban, illetve az okmányirodák-
ban részletes tájékoztatást kaphat.  
Amennyiben az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési 
követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) ér-
vényesíteni kell. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben bejelentés, illetve engedély köteles tevékeny-
séget folytatott, úgy a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni az illetékes ható-
ságnak.  
Amennyiben a megszüntetendő főtevékenységi körét továbbra is folytatni kíván-
ja, úgy azt új tevékenységként be kell jelentenie. 
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Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fo-
gadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy 
a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

Az adatváltozás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megválto-
zott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélka-
pus tárhelyére a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

Adatváltozás bejelentése a változás bekövetkezését követő 15 napon belül kezde-
ményezhető ! 
 

15 napnál korábbi adatváltozás bejelentése esetén az adatváltozás hatálybalépés-
ének időpontja a bejelentés megtételét megelőző 15. nappal, míg a jövőre vonat-
kozó időpontja a bejelentés napjával kerül rögzítésre. 
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„D” betétlap - a vállalkozás további tevékenységi köre(i) 

 
A folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t a gazdasági tevékenységek statisztikai osz-
tályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett hatjegyű szakmakód 
szerint megjelölve kell feltüntetni. 
 

A tevékenységi körök egy része csak bejelentést követően, illetve a megfelelő en-
gedély birtokában gyakorolható. A szakmakódok jegyzékében (illetve az elektroni-
kus űrlapon, C illetve D betétlap) az erre vonatkozó információ megtalálható. A beje-
lentés-, illetve engedély-kötelezettségről részletes információt a kormányablakokban, 
illetve az okmányirodában kaphat.  
 
A nyilatkozat ezen fejezetét akkor szabad kitölteni (az adatmezőben X-et jelölni), ha 
rendelkezik ezen ismeretekkel. Felhívjuk figyelmét, hogy a valótlan nyilatkozattétel a 
tevékenységi kör gyakorlásának megtiltását, illetve végső soron a vállalkozói tevé-
kenység megtiltását eredményezheti.  
 

Figyelmeztetjük továbbá arra, hogy képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vál-
lalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési kö-
vetelményeknek 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 (alkalmazott, bedolgozó, segítő 
családtag, vagy szakiskolai, szakközépiskolai tanuló), általa határozatlan időre foglal-
koztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A tevé-
kenységi körök képesítési előírásairól a kormányablakokban, illetve az okmányirodák-
ban részletes tájékoztatást kaphat.  
Amennyiben az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési 
követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) ér-
vényesíteni kell. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben bejelentés, illetve engedély köteles tevékeny-
séget folytatott, úgy a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni az illetékes ható-
ságnak.  

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fo-
gadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy 
a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  
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Az adatváltozás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megválto-
zott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélka-
pus tárhelyére a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

Adatváltozás bejelentése a változás bekövetkezését követő 15 napon belül kezde-
ményezhető ! 
 

15 napnál korábbi adatváltozás bejelentése esetén az adatváltozás hatálybalépés-
ének időpontja a bejelentés megtételét megelőző 15. nappal, míg a jövőre vonat-
kozó időpontja a bejelentés napjával kerül rögzítésre. 
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„E” betétlap - a vállalkozás telephelye(i)/fióktelepe(i) 

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

 a vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalko-
zás székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található, 

 
 a vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar 

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

 

Figyelmeztetjük arra, hogy képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó 
csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelmé-
nyeknek eleget tesz. A tevékenységi körök képesítési előírásairól a kormányablakok-
ban, illetve az okmányirodákban részletes tájékoztatást kaphat.  
Amennyiben az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési 
követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) ér-
vényesíteni kell. 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben bejelentés, illetve engedély köteles tevékeny-
séget folytatott, úgy a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni az illetékes ható-
ságnak.  

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fo-
gadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy 
a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

Az adatváltozás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megválto-
zott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélka-
pus tárhelyére a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

Adatváltozás bejelentése a változás bekövetkezését követő 15 napon belül kezde-
ményezhető ! 
 

15 napnál korábbi adatváltozás bejelentése esetén az adatváltozás hatálybalépés-
ének időpontja a bejelentés megtételét megelőző 15. nappal, míg a jövőre vonat-
kozó időpontja a bejelentés napjával kerül rögzítésre. 
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„F” betétlap - kézbesítési megbízott adatai 

 
A kézbesítési megbízott feladata, hogy az Ön részére küldött elektronikus küldemé-
nyeket Önnek továbbítsa. Kézbesítési megbízott bármely jogi személy, jogi személyi-
ség nélküli szervezet, vagy cselekvőképes természetes személy lehet, ha Ön mellékeli 
a kézbesítési megbízott megbízására, illetve a megbízatás elfogadására vonatkozó tel-
jes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. 
 
Ezzel összefüggésben azonban hangsúlyozni szükséges, hogy jelenleg csak a szemé-
lyes ügyfélkapun keresztül történő ügyintézésre van lehetőség. 

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött adatváltozási bejelentés (a bejelentés fo-
gadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy 
a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

Az adatváltozás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megválto-
zott adatok nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélka-
pus tárhelyére a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

Adatváltozás bejelentése a változás bekövetkezését követő 15 napon belül kezde-
ményezhető ! 
 

15 napnál korábbi adatváltozás bejelentése esetén az adatváltozás hatálybalépés-
ének időpontja a bejelentés megtételét megelőző 15. nappal, míg a jövőre vonat-
kozó időpontja a bejelentés napjával kerül rögzítésre. 
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„G” betétlap - szünetelés és tevékenység folytatásának bejelentése 

 
1. rovat: 
 

Az egyéni vállalkozó tevékenységét legalább 1 hónapig (minimális időtartam) és 
legfeljebb 5 évig (maximális időtartam) szüneteltetheti. 
A szünetelés bejelentését követő egy hónapon belüli folytatás bejelentése esetén a 
változás automatikusan az egy hónap leteltét követő nappal kerül rögzítésre. 

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni 
vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új 
jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó 
tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé 
váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni. 
 

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltéte-
le, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az okmányirodában személyesen leadja, 
vagy postai úton eljuttassa oda azt. 
 

A vállalkozás szüneteltetése a bejelentést követő naptól kezdeményezhető. 
Ettől eltérő kezdési időpont bejelentése esetén a szüneteltetés a bejelentést követő 
nappal kerül rögzítésre! 

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött szünetelés bejelentése (a bejelentés foga-
dásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a 
szünetelést az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

A szünetelés bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a szünetelés  
kezdő időpontjának a nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő 
ügyfélkapus tárhelyére szünetelés megkezdéséről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

 
2. rovat: 

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét - a szünetelés 
időtartamának szabályaira figyelemmel - bejelentésével folytathatja. A bejelentésben 
nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység 
folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. 
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A vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása (az egyéni vállalkozói tevé-
kenység ismételt megkezdése) kizárólag a bejelentés megtételének napjától kez-
deményezhető. 
Ettől eltérő időpont bejelentése esetén a vállalkozói tevékenység folytatásának 
időpontja a bejelentés napjával kerül rögzítésre. 

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött szünetelés utáni folytatás bejelentése, 
azaz az egyéni vállalkozói tevékenység ismételt megkezdése (a bejelentés fogadá-
sáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a vál-
lalkozói tevékenység folytatását az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyez-
ték.  

A szünetelés utáni folytatás bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a 
vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása időpontjának rögzítése a nyil-
vántartásban megtörtént -, ha a bejelentő ügyfélkapus tárhelyére a szünetelés 
utáni folytatásról szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 
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„H” betétlap - tevékenység megszüntetésének bejelentése 

 
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, ha az egyéni vállal-
kozó a tevékenység megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus űrlapon beje-
lenti. 
 
A vállalkozói tevékenység megszüntetése esetében lehetősége van arra, hogy azt a 
megszűnés napját megelőző, vagy az azt követő 15 napon belül jelentse be.  
 
A 15 napnál korábbi, illetve 15 napnál későbbi időpont bejelentése esetén a válto-
zás automatikusan a bejelentés megtételét megelőző 15., illetve a bejelentést köve-
tő 15. nappal kerül rögzítésre. 

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött megszüntetés bejelentése (a bejelentés 
fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, 
hogy a vállalkozói tevékenység megszüntetését az egyéni vállalkozói nyilván-
tartásba bejegyezték.  

A megszüntetés bejelentése akkor tekinthető eredményesnek - tehát a megszünte-
tés időpontjának a nyilvántartásban való rögzítése megtörtént -, ha a bejelentő 
ügyfélkapus tárhelyére a megszüntetésről szóló igazolás megérkezett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 
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„I” betétlap - törvényes képviselőhöz/cselekvőképességhez kapcsolódó adatok 

 
Az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását 
kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes 
képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, amennyiben bejelenti azt. 
 
1- 3. rovatok:  
  

A törvényes képviselő nevét, lakcímét és adóazonosító jelét kell itt rögzíteni. 
 
4-5. rovat: 
 

Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó és a 
törvényes képviselőt kijelölő okirat számát kell itt rögzíteni. Ki kell tölteni továbbá a 
cselekvőképességet érintő változás hatályba lépésének idejét is. 
 
6-7. rovat:  
 
Az egyéni vállalkozó cselekvőképessé válása esetén kell ezen rovatokat kitölteni. 
 
Fel kell tüntetni a cselekvőképesség korlátozását vagy kizárását megszüntető okirat 
számát, továbbá a cselekvőképesség korlátozását/kizárását megszüntető határozat jog-
erőre emelkedésének idejét (vagy a határozatban foglalt azon időpontot, amikortól a 
cselekvőképesség korlátozásának/kizárásának megszüntetése hatályos).   

Fontos tudni, hogy a sikeresen elküldött bejelentés (a bejelentés fogadásáról az 
ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a bejelentett 
adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték.  

A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek - tehát a törvényes képviselő-
höz/cselekvőképességhez kapcsolódó adatok nyilvántartásban való rögzítése meg-
történt -, ha a bejelentő ügyfélkapus tárhelyére az erről szóló igazolás megérke-
zett.  
A bejelentés nyilvántartásban való rögzítésének megtörténte ellenőrizhető az 
egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában is:  
https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

 


