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Nyilvántartás 

254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szerint az 

egyes vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró 

szerv Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság). Ez a 

szerv tartja nyilván az egyéni vállalkozók adatait, ebben a 

nyilvántartásba rögzítik az egyéni vállalkozó természetes 

személy azonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, a 

nyilvántartásba történő feltétel napját, főtevékenységét, 

továbbá a tevékenységi köreit, székhelyét, telephelyét, illetve 

telephelyeit, továbbá fióktelepét, illetve fióktelepeinek a 

címét, tehát ez a jogszabály szövege szerinti nyilvántartó 

szerv. A telephely a székhellyel azonos közigazgatási 

területen található, a fióktelep a székhelytől eltérő 

közigazgatási területen van. Az egyéni vállalkozónak 

statisztikai számjele és nyilvántartási száma van, és 

rendelkezhet egyéni vállalkozói igazolvánnyal, amelynek 

számát, kiállításának helyét és keltét, a kiadó hatóság 

megnevezését, illetve az egyéni vállalkozó törlésének 

időpontját és okát tartalmazza. A Kormány rendeletben jelöli 

ki az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben 
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eljáró Hatóságot. Ez a belügyminiszter jelenleg. A 

nyilvántartást vezető szerv, mint fentebb már jeleztük, vezeti 

az egyéni vállalkozók nyilvántartását, és működteti a 

nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai 

rendszer, hatósági ellenőrzést végez, szakmai irányítást és 

felügyeletet gyakorol, míg a Közreműködő Szerv országos 

illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének és megszűntetésének bejelentésével 

kapcsolatos feladatokat, regisztrációt biztosít az elektronikus 

azonosítással és biztonságos kézbesítési szolgáltatással nem 

rendelkező bejelentő részére, kiállítja és nyilvántartja az 

egyéni vállalkozói igazolványokat, az egyéni vállalkozó 

székhelyén hatósági ellenőrzést folytat.  

2017. január 1-től kezdődően az egyéni vállalkozói 

tevékenységgel kapcsolatos minden teendő elektronikus 

úton, elektronikus azonosítást követően folyik, de lehetőség 

van arra is, hogy ezeket az egyéni vállalkozó személyesen a 

hatóságnál kezdeményezze, de itt csupán a regisztrációt 

kapja meg a Kormány által nyújtott elektronikus azonosítási 

szolgáltatáshoz és biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz. 

Így tehát kizárólag elektronikus úton lehet egyéni 

vállalkozóvá válni, az egyéni vállalkozás bármely adatát 
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módosítani, illetve az egyéni vállalkozás megszüntetését 

bejelenteni, de ha valaki egyéni vállalkozóról kíván 

informálódni, azt is csupán a Hivatal honlapjáról teheti meg.  

    

Az egyéni vállalkozó bármely adatának változását – és 

természetesen a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos 

adatok is idetartoznak – köteles a változástól számított 15 

napon belül elektronikus úton a nyilvántartást vezető 

szervnél,bejelenteni.  

Az egyéni vállalkozó ezen tevékenységéből eredő 

kötelezettségéért teljes vagyonával felel.  

 


