EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY ÜGYEK
TÁJÉKOZATÓ
1) Egyéni vállalkozói igazolvány(a továbbiakban: vig.) kiadása:
Az egyéni vállalkozásokról az 1990. évi V. törvény rendelkezik, amely szerint egyéni vállalkozás
alapítására az a belföldi természetes személy jogosult, aki cselekvőképes, lakóhelye van, és
nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Ha a devizajogszabályok szerint
külf öldinek mi nősülő külf öldi állampol gárt önálló vállalkozóként gazdasági célú
letelepedésre külön törvény f eljogosít, egyéni vállalkozás alapítására ez a természetes
személy is jogosult, feltéve, ha megfelel a többi fent leírt feltételnek.
A kérelmező a vállalkozói igazolvány (továbbiakban: vig.) kiadására irányuló kérelmét az
eljárásra hatáskörrel rendelkező körzetközponti jegyzőnél terjesztheti elő, ezen kívül azt a
lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is megteheti.
A kérelem-formanyomtatvány beszerezhető az okmányirodán vagy letölthető honlapunkról.
Az elsőfokú eljárás lefolytatására a leendő vállalkozás székhelye szerint illetékes körzetközponti
jegyző jogosult.
Az egyéni vállalkozó csak egy vig.-et kaphat. Az igazolvány alapján több tevékenységet
folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet tarthat fenn.
Az új vig. átvétele tekinthető a tevékenység kezdetének. Amennyiben a vállalkozó az igazolvány
átvételére szóló felhívást követő 30 napon belül nem veszi át a vig.-et, az eljárást meg kell
szüntetni. Az át nem vett vig. egy éven belül megsemmisítésre kerül.
2) Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje:
A vig.-ben feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül a
körzetközponti jegyzőnek be kell jelenteni, aki ezt a nyilvántartásban átvezeti. A vig.-ben
feltüntetett adatok változása esetén az igazolvány cseréjét is kérni kell, ehhez a megváltozott
adatokat igazoló okiratokat is csatolni kell.
3) A vállalkozói tevékenység gyakorlásának megszüntetése:
A vállalkozó a körzetközponti jegyzőnél a „Vállalkozói tevékenység megszüntetésének
bejelentése” nyomtatvány kitöltésével és aláírásával, ill. a vig. leadásával szünteti meg a
tevékenységét.





ILLETÉK
10000 Ft: a vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke;
3000 Ft illetéket kell fizetni a vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok
módosításáért, függetlenül a módosítások számától;
5000 Ft az illetéke a megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolványról
kiállított másolatnak.
2000 Ft a vállalkozói igazolványról kiállított hatósági bizonyítvány illetéke;

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A kérelem előterjesztésekor be 1) Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása esetén a
kell mutatni a kérelmező:
kérelemhez mellékelni kell:
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állampolgár  A kérelmező nyilatkozatát arról, hogy:
esetében
érvényes Nem tiltották el olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyre az engedélyt kéri;
Nem esik egyéb jogszabályban meghatározott, a
személyazonosító
igazolványát
vagy tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá,
útlevelét,
ill.
más Gazdasági társaságnak nem korlátlanul felelős tagja,
A korábban kiadott vállalkozói igazolványát nem vonták
személyazonosításra
alkalmas
hatósági vissza amiatt, hogy adó-, vám- vagy járuléktartozása
igazolványát
(2001. megfizetésének felhívás ellenére sem tett eleget,
január 1. után kiadott Adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása nincs,
jogosítvány);
 Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt. Külföldi esetében
 Külföldi
állampolgár hiteles magyar fordítását, annak az okmánynak
esetében útlevelét és  A jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot,
gazdasági
célú amennyiben a kérelmező képesítéshez kötött tevékenységet
letelepedésre
jogosító kíván folytatni;
vízumát, vagy ennek  A jogszabályban előírt más hatóság engedélyét, amennyiben
alapján
kiállított a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez
tartózkodási engedélyét.
köti;
 A személyi azonosítóról  Igazolást a munkavégzés módjáról.
és
lakcímről
szóló 2) Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje esetén a kérelemhez
hatósági igazolványt.
mellékelni kell:
 A vállalkozói igazolványt, ha az adatváltozás a vállalkozói
igazolvány cseréjével is együtt jár;
 Az adatváltozás során érintett adatok igazolásáról szóló
okiratot;
 A bejelentési adatlapot.
3) A vállalkozói tevékenység gyakorlásának megszüntetése
esetén a kérelemhez mellékelni kell:
 A bejelentési adatlapot;
 A vállalkozói igazolványt.
SZEMÉLYES MEGJELENÉS
A kérelmező személyesen vagy meghatalmazott útján terjesztheti elő kérelmét.
A vállalkozói igazolványt csak személyesen veheti át az ügyfél.
FONTOS TUDNIVALÓ
Az illetéket csekken kell leróni. A csekk az okmányirodán szerezhető be.

