
Kitöltési segédlet a mérnöki vállalkozások on-line bejelentéséhez: 

e-nyilvantartas.mmk.hu 

 

Alapadatok: 

Gazdálkodási forma kiválasztása: 

Kérjük, vállalkozási formájának megfelelően válassza ki, hogy egyéni vállalkozást, vagy 

társas formában működő vállalkozást kíván bejelenteni. A társas vállalkozások esetében nem 

szükséges a cégforma szerinti megkülönböztetés, így ebben az esetben, kérjük, egységesen a 

„gazdasági társaság” megjelölést válasszák! 

A vállalkozás cégszerű elnevezése: 

A vállalkozás cégnyilvántartás szerinti „teljes” elnevezése. Egyéni vállalkozás esetében az 

egyéni vállalkozó családi és utónevének megadása elegendő, nem szükséges külön az „egyéni 

vállalkozó” szöveg (vagy annak valamilyen rövidítésének) feltüntetése. 

A vállalkozás rövid neve: (csak gazdasági társaságok esetében) 

A vállalkozás cégszerű elnevezésének az a rövidített része, amelyet a vállalkozás mindennapi 

tevékenysége során használ. 

Cégjegyzékszám: (csak gazdasági társaságok esetében) 

A vállalkozás cégnyilvántartás szerinti cégjegyzékszáma. Kérjük, a cégjegyzékszám 

formátuma szerint szokásos formában adja meg: BS-CF-NNNNNN, ahol a BS kód 01-től 20-

ig megyék szerint jelöli a céget nyilvántartó bíróság két számjegyű sorszámát, a CF kód a 

cégformára utaló két számjegyű jelzőszám (lehetséges értékek 01-től 23-ig), az NNNNNN 

végződés pedig a vállalkozás egyedi sorszámát jelöli. 

 

Székhelyre vonatkozó adatok: 

Megye: 

A legördülő listából, kérjük, válassza ki azt a megyét, amelyben a vállalkozás székhelye 

található. 

Irányítószám: 

Az irányítószám megadása a szokásos, 4 számjegy szerinti formában kötelező – pl. 1094 

Település: 

Kérjük, a szöveges mező kitöltésével adja meg azt a települést, ahol a vállalkozás székhelye 

található – pl. Budapest 

Cím: 

Közterület neve / megnevezése (pl. utca, tér, stb.) / házszám – pl. Angyal u. 1-3. 

 

Tevékenységre vonatkozó adatok 

A vállalkozás főtevékenysége (TEÁOR szám szerint): 

Kérjük, válassza ki a legördülő listából a vállalkozás főtevékenységét. Amennyiben az előre 

megadott lehetőségek között a vállalkozás bejegyzett főtevékenysége nem szerepel, válassza 

az „Egyéb” opciót, és a szöveges mező kitöltésével adja meg a megfelelő tevékenységet. 

A vállalkozás jellemző tevékenysége: (kitöltése nem kötelező) 

http://e-nyilvantartas.mmk.hu/


Kérjük, hogy vállalkozása jellemző tevékenységének megadásával segítse, hogy jobban 

megismerhessük, ezáltal pedig hatékonyabban tudjuk képviselni a mérnöki vállalkozásokat. A 

mező kitöltésének nincsenek sem formai, sem terjedelmi követelményei – megoszthat 

bármilyen információt, amelyet hasznosnak ítél. 

 

A vállalkozással kapcsolatban álló természetes személyek adatai 

Vállalkozást vezető személy családi és utóneve: (csak gazdasági társaságok esetében) 

Kérjük, a szöveges mező kitöltésével adja meg a vállalkozást vezető személy nevét. 

A mérnöki, illetve építészeti tevékenység folytatására jogosultsággal rendelkező vezetők, 

tagok és alkalmazottak személyazonosító adatai: 

Kérjük, soronkénti bontásban adja meg a mérnöki, illetve építészeti tevékenység folytatására 

jogosultsággal rendelkező személyek azonosító adatait (családi és utónév; születési hely; 

születési dátum; anyja családi és utóneve), valamint kamarai nyilvántartási számát. 

A születési dátum megadásához, kérjük, az alábbi formátumot használja: ÉÉÉÉ.HH.NN. 

A kamarai szám esetében elegendő a megyét azonosító kétszámjegyű kódból, valamint a 4 

vagy 5 számjegyű azonosítóból álló számsort megadni! (pl. 01-99999) Amennyiben egy 

személy kamarai tagként, illetve nyilvántartottként (felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, 

beruházáslebonyolító, energetikai tanúsító, vagy közúti biztonsági auditor) egyaránt szerepel 

a kamarai nyilvántartásban, kérjük, csak a kamarai tagsághoz fűződő kamarai számát adja 

meg! A  ikonra kattintva további személyeket adhat hozzá a listához. 

Egyéni vállalkozás esetében, kérjük, hogy az egyéni vállalkozó adatait adja meg. 

 

Elérhetőségek 

Telefonszám: 

A telefonszámot, kérjük, elválasztó karakterek nélkül, összefüggő számsorként adja meg, a 

szolgáltatót, vagy a körzetszámot jelölő előhívószámmal együtt. A 06-os előhívószám 

automatikusan kitöltésre kerül, ezt követően írható be a telefonszám. Pl. 0614557080 

Email: 

Email cím megadása: Az email címet, kérjük, a szokásos formátumban adja meg: 

email@cegnev.hu 

Email cím megerősítése: Kérjük, az előforduló gépelési, másolási hibák kiküszöbölése még 

egyszer írja be email címét. Ügyeljen arra, hogy a két mezőbe ugyanazt a címet írja! 

Hozzájárulás a közzétételhez: 

Kérjük, jelölje meg, hogy a megadott elérhetőségek közül melyek nyilvános megjelenéséhez 

kíván hozzájárulni. 

 

Mérnök Vállalkozói Kollégiumi tagság 

Jelentkezés a Kollégiumba: 

Kérjük, az „igen” vagy „nem” opciók közüli választással jelölje meg, hogy a vállalkozás 

bejelentésével egyidejűleg csatlakozni kíván-e a Mérnöki Vállalkozói Kollégiumhoz. A 

Kollégiumról szóló tájékoztatónkat letöltheti a http://e-nyilvantartas.mmk.hu/?wpfb_dl=1 

hivatkozásról. 

 

http://e-nyilvantartas.mmk.hu/?wpfb_dl=1


A Kollégium munkájában részt vevő, mérnöki kamarai tagsággal rendelkező tag, 

munkavállaló, vagy megbízott: (csak gazdasági társaságok esetében) 

Kérjük, adja meg annak a személynek az adatait, aki kamarai tagként képviselni fogja a 

vállalkozást a Kollégiumban. A kamarai szám esetében – akár a korábbi esetben – elegendő a 

megyét azonosító kétszámjegyű kódból, valamint a 4 vagy 5 számjegyű azonosítóból álló 

számsort megadni! (pl. 01-99999) 


