TUDNIVALÓK
az „Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére”
nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez
A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben
kötelező (ezen történik meg a vállalkozás azonosítása, illetve itt kell jelölni az adatváltozás
tárgyát), míg a pótlapokat (betétlapokat) a bejelentés tartalmának megfelelően kell
kiválasztani és kitölteni.
A betétlap: a vállalkozó személyi adatainak változása
B betétlap:

a vállalkozás székhelyének és főtevékenységi körének változása

C betétlap: tevékenységi körök változása
D betétlap: telephelyek változása
E betétlap:

fióktelepek változása

F betétlap:

egyéb adatváltozások

G betétlap: egyéni vállalkozói igazolványhoz kapcsolódó adatlap
H betétlap:

vállalkozói
tevékenység
szünetelésének
újrakezdésének) és megszüntetésének bejelentése

(szünetelés

utáni

A szürke mezőben levő adatokat minden esetben az eljáró hatóság tölti ki!
Az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő adatváltozás, a szünetelés és a tevékenység
megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes!
TÖRZSLAP
A törzslap első része a vállalkozás azonosítására szolgál, míg második részében kell a
bejelenti kívánt adatváltozást megjelölni.
A vállalkozás azonosításához szükséges adatok
1. és 3. rovatok
Ezen rovatokat a vállalkozás indításakor kapott igazolás (2010. január 1-jét megelőzően
indított vállalkozások esetén az egyéni vállalkozói igazolvány) alapján kell kitölteni.
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2. és 4-6. 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 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.
Milyen adatváltozást kíván bejelenteni?
Az adatváltozásnak megfelelő mező(k)be rakott X-szel kell jelölni a bejelenteni kívánt
változás(oka)t.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön - a vonatkozó törvényi előírás alapján - nyilvántartott
adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül köteles elektronikus úton
bejelenteni.
A betétlap: A vállalkozó személyi adatainak változása
1-8. 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 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 személyazonosító
igazolvánnyal rendelkezik, akkor a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímigazolvány) adataival megegyező módon kell kitölteni.
9-10. rovatok
Abban az esetben kell ezt a rovatot kitölteni, amennyiben nem a lakóhelyként feltüntetett
címre kér értesítést, amely tetszőlegesen megjelölt postai cím lehet.
Elektronikus levélcímként bármilyen cím megadható. Ezzel összefüggésben azonban
hangsúlyozni szükséges, hogy az elektronikus ügyintézés az ügyfélkapun keresztül történik,
így a hatóságtól érkező elektronikus küldemények az ügyfélkapu tárhelyére érkeznek.
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B betétlap: A vállalkozás székhelyének és főtevékenységi körének változása
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:
¾ 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 főtevékenységet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2.
rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/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.
C betétlap: Tevékenységi körök változása
A folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t a gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/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.
D betétlap: Telephelyek változása
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:
¾ 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,
¾ a vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás
székhelyétől eltérő helyen található,
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E betétlap: Fióktelepek változása
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:
¾ 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,
¾ a vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás
székhelyétől eltérő helyen található,
¾ a vállalkozás fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég
külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye.
F betétlap: Egyéb adatváltozások
1-2. rovatok
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.
3. 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, illetve korábbi engedélyköteles tevékenységét kívánja
megszüntetni.
4. rovat
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.
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G betétlap: Egyéni vállalkozói igazolványhoz kapcsolódó adatlap
Ezen az adatlapon kell jelölni, hogy Ön rendelkezik-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó
¾

¾

változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele,
hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az okmányirodában személyesen vagy postai
úton leadja,
tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az
okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja.

Ennek megfelelően ezen adatlapon szükséges azt is jelölni, hogy az egyéni vállalkozói
igazolvány
¾

leadásáról intézkedett, illetve

¾

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

Ezen adatlap szolgál arra is, hogy Ön jelezze az iránti igényét, hogy
¾

a bejelentett adatváltozásnak megfelelő adattartalommal új igazolvány kiadását kéri-e,

¾

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, illetve megrongálódott igazolványa pótlását,
illetőleg cseréjét kérje.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
¾

a vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok változása miatti igazolványcseréért – a
módosítások számára tekintet nélkül – 3.000 Ft illetéket kel fizetni,

¾

a megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlásának illetéke
5.000 Ft.
H betétlap: Vállalkozói tevékenység szünetelésének (szünetelés utáni újrakezdésének) és megszüntetésének bejelentése

1-2. rovat
Az egyéni vállalkozó tevékenységét legalább 1 hónapig (minimális időtartam) és legfeljebb 5
évig (maximális időtartam) szüneteltetheti. A szüneteltetés lehet határozott (a bejelentéskor
megjelölt időpontig tartó) vagy határozatlan idejű.
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
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tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló
fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.
Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét bejelentésével bármikor
folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.
Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy
az egyéni vállalkozó igazolványát az okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja.
3. rovat
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, ha az egyéni vállalkozó a
tevékenység megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenti, a
bejelentés napján.
Ebben a rovatban az időpontnál az aktuális napot kell bejelölni, korábbi illetve későbbi
időpont nem jelölhető.
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