2009. évi CXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét
- az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése, az egyéni vállalkozók adminisztratív
terheinek csökkentése, az Európai Unió szabályaival való összhang megteremtése és az
egyéni vállalkozók cégalapításának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:
1. § E törvény szabályozza az egyéni vállalkozók tevékenysége megkezdésének,
folytatásának, szünetelésének és megszűnésének, valamint a Magyarországon székhellyel
rendelkező egyéni cég alapításának, működésének és megszűnésének feltételeit, tagjának
vagy tagjainak jogait és kötelezettségeit.
I. FEJEZET
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Az egyéni vállalkozói tevékenység
2. § (1) A Magyar Köztársaság területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés
keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági
kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.
(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői
tevékenységre,
b) a magán-állatorvosi tevékenységre,
c) az ügyvédi tevékenységre,
d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,
e) a közjegyzői tevékenységre,
f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.
3. § (1) Egyéni vállalkozó lehet:
a) a magyar állampolgár,
b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államnak az állampolgára, 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
jogállást élvező személy,

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy,
aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása
céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkező befogadott és hontalan.
(2) Nem lehet egyéni vállalkozó:
a) aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
b) 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,
c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó
szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól
nem mentesül,
d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
4. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésére az e törvényben foglalt eltérésekkel
megfelelően alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvénynek a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra,
hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, valamint az elektronikus
kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra, a képviseletre, az iratra, a határidő
számítására, a kérelemre, a közreműködő hatóságra, az igazolási kérelemre, továbbá a
költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.
(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton
ügyfélkapun keresztül, vagy az 5. § (2) bekezdés szerint személyesen kezdeményezhető.
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével,
valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők.
5. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló
szándékáról a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyekben eljáró, országos illetékességű hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) e törvény
rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be.

(2) A Hatóság minden, a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem
rendelkező ügyfél számára ingyenesen ügyfélkaput hoz létre.
(3) A bejelentő az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme helyett kézbesítési
megbízottja elektronikus levélcímét is megadhatja. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a
bejelentő részére küldött elektronikus küldeményeket a bejelentő (egyéni vállalkozó) részére
továbbítsa.
(4) Kézbesítési megbízott bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy
cselekvőképes természetes személy lehet, ha a bejelentő mellékeli a kézbesítési megbízott
megbízására, illetve a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratot vagy közokiratot.
6. § (1) A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban:
bejelentési űrlap) kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét,
születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát,
b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a 3. §-ban meghatározott kizáró okok,
c) a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló
1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett
szakmakód szerint megjelölve,
d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek)
címét,
e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott
további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési
kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
(2) A bejelentési űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely adatai
és milyen célból kerülnek be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül melyek
lesznek bárki számára megismerhető, nyilvános adatok.
(3) A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
7. § (1) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről - a
bejelentés hiányainak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli
megkezdésének, illetve folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó automatikus visszajelzést kap, amely tartalmazza a bejelentő által kitöltött bejelentési űrlapot.
(2) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság haladéktalanul,
automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül - a
megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes hatósághoz történő továbbítását követően
- beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, és ezt

követően az egyéni vállalkozónak a 11. §-ban meghatározott adatait haladéktalanul,
elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez.
(3) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a
nyilvántartási szám megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, és
egyidejűleg megküldi (átadja) a 9. §-ban meghatározott igazolást a bejelentő részére.
(4) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást
vezető szerv nem mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását.
(5) A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti igazolás megküldésével egyidejűleg a
nyilvántartásba vételről értesíti az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai
Hivatalt.
8. § Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az
egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és
illetékmentes.
9. § A 7. § (3) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját,
b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait,
c) az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit),
d) az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a 6. § (1)
bekezdésének c) pontja szerinti megjelölését,
e) az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát.
Az egyéni vállalkozói igazolvány
10. § (1) Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt (a
továbbiakban: igazolvány) állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a
11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott adatait és adószámát, továbbá az
igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza.
(2) Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
szereplő adatokat igazolja.
(3) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység
folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását
is) kérhető.
(4) Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni
vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó
részére a kérelem beérkezését követő munkanaptól számított öt munkanapon belül kézbesíteni
kell.

