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Case number: 6503748 Subject: registration of the start of a 

self-employed activity  
 

 
 

NOTICE 
 
According to paragraph (3) of section 7 of the Act No. CXV of 2009 on private entrepreneur and individual company, I 
inform private entrepreneur LÁSZLÓ ATTILA CSUBÁK (place of birth:  BUDAPEST 07, date of birth:  17/12/1976, 
mother's name: ÉVA KÖKÉNY) that his personally made announcement to start a private entrepreneurship has been 
recorded in the register of private entrepreneurs. 

 
After the registration, the following information of the above-named private entrepreneur is included in the register of 
private entrepreneurs. 

 
Date of commencement of entrepreneurial activity: 05/06/2018 

 
Registration number:  52579015 
Tax number: 69017755-1-42 
Statistical code: 69017755-6203-231-01 

Seat: 1164 BUDAPEST, VIDÁMVERSENY UTCA 72, HUNGARY 

Main activity: 620301 - Computer facilities management activities 
 

Activity/Activities: 
1. 620102 - System engineering and maintenance consultation 
2. 631101 - Other database service 
3. 631201 - Web portal service 
4. 951102 - Repair services of computers and peripheral equipment 
5. 432102 - Development and repair services of private security, alarm systems and weak-current network 
6. 620902 - Installation of computers 
7. 620103 - Design of a webpage 
8. 631105 - Operation of a website (webhosting) 
9. 631104 - Data processing services 

 

Extract of tax data: 
 

VAT exemption 
2. I choose VAT exempt status Yes 

 
Declaration on fixed-rate tax of low tax-bracket enterprises  

1. I register as a subject of fixed-rate tax of low tax-bracket enterprises, and as 
a private person, I declare myself a small taxpayer at the same time. 

 

Yes 

2. I am a full-timer small taxpayer. Yes 
4. Hungarian social security number: 034-469-686 
5. As a full-timer small taxpayer, I declare that my insurance is established with this announcement. Yes 
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Type of occupation 

1. Type of occupation Full-time private entrepreneur 
 
 
Registration in the register is governed by paragraph (2) of section 94 of the Act No. CL of 2016 on general 
administrative order and section 11 of the Act No. CXV of 2009 on private entrepreneur and individual company. 

 
This document is an electronic document generated by an automated procedure by the Private Entrepreneurs 
Registry (EVNY) system. 

 
You can check your data on the web site of register of private entrepreneurs operating as an authentic official record 
available at www.nyilvantarto.hu . 

 
 
BUDAPEST, 05/06/2018 

MINISTRY OF INTERIOR 

http://www.nyilvantarto.hu/


 

 

É R T E S Í T É S
 

 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése alapján értesítem
CSUBÁK LÁSZLÓ ATTILA (születési helye: BUDAPEST 07, ideje: 1976.12.17., anyja neve: KÖKÉNY ÉVA ) egyéni
vállalkozót, hogy elektronikus úton tett, egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló bejelentése rögzítésre
került az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.
 
A nyilvántartásba vételt követően nevezett egyéni vállalkozó az alábbi adatokkal szerepel az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában:

 
Adózási adatok kivonata:

Ügyszám: 6503748 Tárgy: egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének nyilvántartásba
vétele

A vállalkozói tevékenység megkezdésének napja: 2018.06.05.

Nyilvántartási száma: 52579015

Adószáma: 69017755-1-42

Statisztikai számjel: 69017755-6203-231-01

Székhelye: MAGYARORSZÁG,  1164 BUDAPEST, VIDÁMVERSENY  UTCA 72.

Főtevékenysége: 620301 - Számítógép-üzemeltetés

Tevékenység(ek):

1. 620102 - Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás

2. 631101 - Egyéb adatbázis-szolgáltatás

3. 631201 - Világháló-portáli szolgáltatás

4. 951102 - Számítógép, -periféria javítása

5. 432102 - Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása

6. 620902 - Számítógép üzembe helyezése

7. 620103 - Weblap tervezése (webdizájn)

8. 631105 - Weboldal üzemeltetés (webhosting)

9. 631104 - Adatfeldolgozási szolgáltatás

Áfa-mentesség

2. Alanyi adómentességet választok Igen

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozatok

1. Bejelentkezem a kisadózó vállalkozások tételes adója alá, ezzel együtt saját
magamat, mint magánszemélyt kisadózóként bejelentem.

Igen

2. Főállású kisadózónak minősülök. Igen

4. Társadalombiztosítási azonosító jel: 034-469-686

5. Bejelentem, mint főállású kisadózó, hogy biztosításom ezen bejelentéssel jön létre. Igen
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A munkavégzés jellege

1. Munkavégzés jellege Főfoglalkozású egyéni vállalkozó

A nyilvántartásba történő bejegyzésre az általános közigazgatási rendtrtásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2)
bekezdése, illetőleg az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. §-a alapján került
sor.

Jelen dokumentum az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (EVNY) szakrendszer által automatizált eljárással generált
elektronikus irat.

Adatait ellenőrizheti a közhiteles hatósági nyilvántartásként működő egyéni vállalkozók nyilvántartása internetes
felületén, mely elérhető a www.nyilvantarto.hu oldalon.

BUDAPEST, 2018.06.05.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
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