
Egyéni vállalkozás indítása lépésről lépésre 
 
1. Igénylés feltételei (kiskorú illetve nagykorú kérelmezõ esetén), szükséges okmányok 
felsorolása:  

• Ügyfélkapuval való rendelkezés (elektronikus bejelentés esetén)  
• Személyazonosság igazolása (személyes bejelentés esetén)  
• Magyar állampolgárság, vagy  
• az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló 

megállapodásban részes más állam állampolgársága, 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 jogállás, vagy  

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozás, az előző pontban nem említett személy 
esetén a szabad mozgás és tartózkodás jogának a Magyar Köztársaság területén való 
gyakorlása, vagy  

• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállás, a keresőtevékenység folytatása 
céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel 
való rendelkezés, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel 
rendelkező befogadott jogállás és hontalan jogállás.  

Nem lehet egyéni vállalkozó: 
• aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,  
• akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. 
XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. 
Fejezet) 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.  
2. Hol intézhetõ az adott ügy? (Magyarországon országos illetékességgel bármely 
okmányirodában illetve külföldrõl kérelmezhetõ-e?)  
Személyesen bármely okmányirodában, illetve saját Ügyfélkapun keresztül. 
3. Csak személyesen vagy meghatalmazással is intézhetõ az ügy?  
Személyes megjelenés esetén az ország bármely okmányirodájában indítható egyéni vállalkozás, 
meghatalmazotti eljárásra nincs lehetőség. Elektronikus úton történő ügyintézéshez saját 
Ügyfélkapu szükséges.  
4. Mennyibe kerül az okmány kiváltása? Van-e lehetõség illetékmentességre?  
A vállalkozói tevékenység folytatásának nem feltétele az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása. 
Az esetben, ha a vállalkozó úgy dönt, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását kérelmezi, a 
fizetendő illeték 10.000 (tízezer) forint. 
5. Milyen módokon teljesíthetõ az illeték, illetve díjfizetési kötelezettség?  
A Magyar Államkincstár által kibocsátott készpénz-átutalási megbízással (sárga csekkel postai 



úton) illetve az okmányirodákban házipénztárba történő befizetéssel vagy bankkártyás fizetéssel 
(kérjük, előzetesen érdeklődjön, hogy az Ön által kiválasztott okmányirodában milyen 
lehetőségek vannak az illetékfizetésre).  
6. a) A kérelem benyújtását követõen mennyi idõ alatt készül el az okmány?  
Jelenleg csak személyesen az okmányirodában kérhető vállalkozói igazolvány, amely azonnal 
kiállításra kerül és átvehető. 
6. b) Van-e lehetõség sürgõsségi eljárásra, amennyiben igen, milyen feltételekkel?  
Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. 
7. Hol vehetõ át az elkészült okmány? (okmányirodában, postán)  
Az okmányirodában. 
8. A kiállítást követõen mennyi ideig érvényes az okmány?  
Az egyéni vállalkozói igazolványnak nincs meghatározott érvényességi ideje. 
9. Van-e lehetõség elektronikus út igénybe vételére? (ennek feltételei leírása)  
Igen, egyéni vállalkozás indítható elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül is. Vállalkozói 
igazolványt azonban nem lehet elektronikus úton igényelni. 
10. Van-e az okmányra vonatkozó proaktív szolgáltatás, az adott okmány érvényességi 
idejének lejártáról?  
Nincs, mert az egyéni vállalkozói igazolvány nem rendelkezik meghatározott érvényességi 
idővel. 
11. Mi a teendõ az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése illetõleg megtalálása 
esetén?  
Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette köteles azt haladéktalanul, de 
legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított három munkanapon belül az ország 
bármely okmányirodájánál bejelenteni. 
Amennyiben az egyéni vállalkozó elveszettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése 
alapján részére új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói 
igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni bármely okmányirodának. 
12. Egyéb, illetve további, az adott eljárás szempontjából fontosnak tartott információ:  

• Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az 
Izlandi Köztársaság, a Lichtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság.  
Az egyéni vállalkozás indításának bejelentése az ügyfélkapun keresztül, az e célra 
rendszeresített, elektronikus űrlapon tehető meg. A bejelentés tartalmazza:  

• a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, 
születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát,  

• nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok,  
• a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t szakmakód szerint 

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

címét,  
• adózásra vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való 

bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek (további információk a 
www.apeh.hu <http://www.apeh.hu/> honlapon olvashatók).  

A bejelentést követő nyilvántartásba vételről az alábbi tartalommal bíró igazolás kerül 
megküldésre (személyes eljárás esetén átadásra) a bejelentő részére: 

• az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma, a bejelentés napja,  
• az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai,  



• az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye (telephelyeit, fióktelepe (fióktelepei),  
• az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek szakmakód szerinti 

megjelölése,  
• az egyéni vállalkozó adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma.  

 


